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Pozměňovací návrh 1
György Schöpflin

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady pro obecné 
záležitosti ze dne 11. prosince 2012 o 
rozšíření a procesu stabilizace a 
přidružení,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Právní východisko 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady pro všeobecné 
záležitosti ze dne 28. února 2012,

– s ohledem na závěry Rady pro všeobecné 
záležitosti ze dne 28. února 2012 a závěry 
Evropské rady ze dne 1. března 2012,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ze dne 25. 
října 2010, ve kterých vyzývá Komisi 
k předložení stanoviska ve věci žádosti 
Srbska o členství v Evropské unii, a 
s ohledem na závěry Rady ze dne 5. 

– s ohledem na závěry Rady ze dne 25. 
října 2010, ve kterých vyzývá Komisi 
k předložení stanoviska ve věci žádosti 
Srbska o členství v Evropské unii, a 
s ohledem na závěry Rady ze dne 5. 
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prosince 2011 a závěry ze zasedání 
Evropské rady ze dne 9. prosince 2011,

prosince 2011 a závěry ze zasedání 
Evropské rady ze dne 9. prosince 2011, 
které stanoví podmínky pro zahájení 
jednání o přistoupení se Srbskem, jakož i 
závěry Rady ze dne 11. prosince 2012, 
které schválila Evropská rada na zasedání 
ve dnech 13. a 14. prosince 2012,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
György Schöpflin

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na platnou ústavu Srbska, 
která výslovně stanoví, že Kosovo je 
nedílnou součástí území srbského státu,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Evropská rada 
přiznala dne 1. března 2012 Srbsku 
postavení kandidátské země EU;

A. vzhledem k tomu, že Evropská rada 
přiznala dne 1. března 2012 Srbsku 
postavení kandidátské země EU, přičemž 
znovu potvrdila svou jasnou evropskou 
perspektivu, v souladu se závazky EU vůči 
celému regionu západního Balkánu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že v rámci závěrů 
předsednictví vydaných po zasedání 
Evropské rady v Soluni konaném ve 
dnech 19.–20. června 2003 bylo všem 
zemím západního Balkánu jednoznačně 
přislíbeno přistoupení k Evropské unii, 
jakmile splní stanovená kritéria, a tento 
slib byl znovu potvrzen v rámci 
obnoveného konsenzu ohledně rozšíření, 
které bylo schváleno na zasedání 
Evropské rady konaném ve dnech 14. 
a 15. prosince 2006, v závěrech Rady ze 
dne 25. října 2010 a na setkání ministrů 
zemí EU a západního Balkánu konaném 
dne 2. června 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že Srbsko přijalo 
řadu opatření k normalizaci vztahů 
s Kosovem a vynaložilo úsilí na dostatečné 
splnění politických kritérií a podmínek 
procesu stabilizace a přidružení;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Maria Eleni Koppa
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že Srbsko a každá 
země usilující o členství v EU musí být při 
plnění, provádění a dodržování stejného 
souboru kritérií posuzována podle 
vlastních úspěchů; vzhledem k tomu, že 
regionální spolupráce a dobrá spolupráce 
sousedních zemí jsou v procesu 
rozšiřování klíčové;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že Srbsko může hrát 
v rámci regionu důležitou roli a mělo by si 
udržet a ještě posílit konstruktivní přístup 
k regionální spolupráci a dobrým 
sousedským vztahům, které jsou klíčovými 
prvky procesu stabilizace a přidružení; 

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že z hlediska 
procesu evropské integrace a zajištění 
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bezpečnosti a stability v regionu má 
zásadní význam regionální spolupráce a 
dobré sousedské vztahy;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že by otázky 
dvoustranných vztahů měly být v procesu 
přistoupení konstruktivně a v duchu 
dobrého sousedství řešeny co nejdříve, 
nejlépe ještě před zahájením jednání 
o přistoupení, aby tato jednání nebyla 
těmito problémy negativně poznamenána;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že nová srbská vláda 
potvrdila svůj závazek pokračovat 
v evropské integraci;

C. vzhledem k tomu, že nová srbská vláda 
potvrdila svůj závazek pokračovat 
v evropské integraci; vzhledem k tomu, že 
v této souvislosti je nezbytné zajištění 
slušných výsledků, pokud jde o přijímání 
a provádění reforem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že dvoustranné 
otázky by neměly v procesu přistoupení 
představovat překážku a neměly by být 
jako překážka využívány, ale měly by být 
řešeny v konstruktivním duchu, co 
nejdříve a při zohlednění všeobecných 
zájmů a hodnot EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že se Srbsko může 
stát významným hráčem při zajišťování 
bezpečnosti a stability v regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že jako jednu 
z hlavních zásad své politiky rozšiřování 
stanovila EU právní stát;
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Or. en

Pozměňovací návrh 16
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá průběh parlamentních, místních a 
prezidentských voleb, které se konaly 
v květnu roku 2012 a které se podle 
OBSE/EDIHR vyznačovaly respektování 
základních práv a svobod; vítá, závazek 
nové vlády pokračovat na cestě integrace 
do EU a zdůrazňuje potřebu uskutečnit 
reformy;

1. vítá průběh parlamentních, místních a 
prezidentských voleb, které se konaly 
v květnu roku 2012 a které se podle 
OBSE/EDIHR vyznačovaly respektování 
základních práv a svobod; vyzývá vládu, 
aby v zájmu zvýšení transparentnosti 
volebního procesu přijala doporučení 
obsažená v závěrečné zprávě 
OBSE/ODHIR; vítá závazek nové vlády 
pokračovat na cestě integrace do EU a 
zdůrazňuje potřebu uskutečnit reformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá průběh parlamentních, místních a 
prezidentských voleb, které se konaly 
v květnu roku 2012 a které se podle 
OBSE/EDIHR vyznačovaly respektování 
základních práv a svobod; vítá, závazek 
nové vlády pokračovat na cestě integrace 
do EU a zdůrazňuje potřebu uskutečnit
reformy;

1. vítá průběh parlamentních, místních a 
prezidentských voleb, které se konaly 
v květnu roku 2012 a které se podle 
OBSE/EDIHR vyznačovaly respektování 
základních práv a svobod; vítá závazek 
nové vlády pokračovat na cestě integrace 
do EU; připomíná však, že volby a 
zdlouhavá jednání při sestavování vlády 
vedly ke zpomalení zákonodárné činnosti;
zdůrazňuje tudíž potřebu, aby nová srbská 
vláda urychlila svou práci a uskutečnila
reformy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 18
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá průběh parlamentních, místních a 
prezidentských voleb, které se konaly 
v květnu roku 2012 a které se podle 
OBSE/EDIHR vyznačovaly respektování 
základních práv a svobod; vítá, závazek 
nové vlády pokračovat na cestě integrace 
do EU a zdůrazňuje potřebu uskutečnit 
reformy;

1. vítá průběh parlamentních, místních a 
prezidentských voleb, které se konaly 
v květnu roku 2012 a které se podle 
OBSE/EDIHR vyznačovaly respektování 
základních práv a svobod; vítá závazek 
nové vlády pokračovat na cestě integrace 
do EU a zdůrazňuje potřebu uskutečnit 
reformy; vítá nový závazek vlády k boji 
proti systémové korupci a 
organizovanému zločinu; zdůrazňuje 
význam zajištění důvěryhodných výsledků 
boje proti případům korupce vysoce 
postavených osob prostřednictvím vydání 
konečných odsuzujících rozsudků;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vítá, že Rada vyzvala Komisi, aby 
předložila zprávu, jakmile Srbsko dosáhne 
nezbytného stupně souladu s kritérii 
členství a klíčovými prioritami, a to 
s cílem zahájit jednání o přistoupení bez 
dalšího odkladu; je pevně přesvědčen, že 
je dosažitelným cílem zahájit jednání o 
přistoupení k EU v červnu 2013; naléhá 
na Srbsko, aby pokračovalo v 
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demokratických, systémových a sociálně-
ekonomických reformách, které mu 
umožní účinné přijímání a plnění 
povinností souvisejících s členstvím; 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje význam dohody o 
stabilizaci a přidružení mezi EU a 
Srbskem, která stanoví vzájemná práva a 
povinnosti obou stran až do okamžiku 
vstupu Srbska do EU;  připomíná, že 
Srbsko dosáhlo pozitivních výsledků při 
provádění povinností vyplývajících 
z dohody o stabilizaci a přidružení a 
z prozatímní dohody; vyzývá jedinou zemi 
EU, která dosud neratifikovala dohodu o 
stabilizaci a přidružení se Srbskem, aby 
tak učinila bez dalšího odkladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Radu, aby stanovila datum pro 
započetí přístupová jednání se Srbskem co 
nejdříve, pokud budou uspokojivě splněny 
klíčové priority a budou pokračovat 
reformní procesy;

2. vyzývá Radu, aby stanovila datum pro 
započetí přístupových jednání se Srbskem, 
jakmile tato země splní veškeré stanovené 
podmínky a jakmile zajistí dobré výsledky 
při uplatňování reformních procesů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 22
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Radu, aby stanovila datum pro
započetí přístupová jednání se Srbskem co 
nejdříve, pokud budou uspokojivě splněny 
klíčové priority a budou pokračovat 
reformní procesy;

2. zdůrazňuje, že započetí přístupových
jednání se Srbskem je možné, jakmile
budou uspokojivě splněny klíčové priority 
a pokud budou pokračovat reformní 
procesy;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Radu, aby stanovila datum pro 
započetí přístupová jednání se Srbskem co 
nejdříve, pokud budou uspokojivě splněny 
klíčové priority a budou pokračovat 
reformní procesy;

2. vyzývá Radu, aby vzhledem k tomu, že 
jsou uspokojivě splněny klíčové priority a 
že budou pokračovat reformní procesy, 
stanovila datum pro započetí přístupových
jednání se Srbskem;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Radu, aby stanovila datum pro 
započetí přístupová jednání se Srbskem co 
nejdříve, pokud budou uspokojivě splněny 
klíčové priority a budou pokračovat 
reformní procesy;

2. vyzývá Radu, aby stanovila datum pro 
započetí přístupových jednání se Srbskem, 
pokud budou uspokojivě splněny klíčové 
priority a budou pokračovat reformní 
procesy;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Radu, aby stanovila datum pro 
započetí přístupová jednání se Srbskem co
nejdříve, pokud budou uspokojivě splněny 
klíčové priority a budou pokračovat 
reformní procesy;

2. vyzývá Radu, aby stanovila datum pro 
započetí přístupových jednání se Srbskem 
co nejdříve, pokud budou uspokojivě 
splněny klíčové priority a budou 
pokračovat reformní procesy, zejména 
pokud jde o právní stát, a ukázala tak 
odhodlání EU pokračovat v procesu 
rozšíření a nabídnout perspektivu členství 
zemím západního Balkánu; vítá pokrok, 
který Srbsko učinilo směrem ke splnění 
politických kodaňských kritérií a který 
uznala Evropská komise ve své zprávě o 
pokroku z roku 2012, a připomíná, že 
další krok evropského integračního 
procesu závisí na pokračování reformního 
procesu, zejména zaručení demokracie 
a fungování demokratických institucí, 
dodržování zásad právního státu 
a lidských práv, rovnému zacházení se 
všemi menšinami v Srbsku a jejich 
důsledné ochraně v souladu s evropskými 
standardy, udržování dobrých 
sousedských vztahů a regionální 
spolupráce, včetně mírového vyřešení 
bilaterálních otázek a rovněž zlepšování 
fungování tržního hospodářství;



PE502.220v01-00 14/104 AM\923580CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že přistoupení Srbska 
k EU má zásadní význam pro kvalitu 
hospodářského a sociálního rozvoje země;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Litvu, aby co nejdříve 
dokončila ratifikaci dohody o stabilizaci a 
přidružení a umožnila tak posílení vztahů 
mezi EU a Srbskem;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá pokrok, který Srbsko učinilo 
směrem ke splnění politických kodaňských 
kritérií, jak to uznala Evropská komise ve 

3. vítá pokrok, který Srbsko učinilo 
směrem ke splnění politických kodaňských 
kritérií, jak to uznala Evropská komise ve 
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zprávě o pokroku za rok 2012; připomíná, 
že další pokrok v procesu evropské 
integrace závisí na reformním úsilí; 
zdůrazňuje, že uplatňování je velmi 
důležité;

zprávě o pokroku za rok 2012; připomíná, 
že další pokrok v procesu evropské 
integrace přímo závisí na nezvratném 
reformním úsilí a na splnění souboru 
podmínek, který stanovila Rada; 
zdůrazňuje, že uplatňování je velmi 
důležité;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že provádění reforem, 
které bylo před volbami velmi rychlé, bylo 
zpomaleno volebním procesem; vybízí 
novou vládu, aby se odhodlaně zapojila do 
provádění reforem, zejména těch 
nejdůležitějších, které souvisejí se 
soudnictvím, bojem proti korupci, 
svobodou médií, ochranou všech menšin, 
udržitelným hospodařením s přírodními 
zdroji, strukturálními hospodářskými 
reformami a zlepšením podnikatelského 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam finančních 
prostředků, které na podporu úsilí Srbska 
o provedení svého programu reforem 
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vyčlenila v prosinci 2012 Komise 
z nástroje předvstupní pomoci EU (NPP); 
zdůrazňuje, že tyto finanční prostředky 
budou využity ke zvýšení účinnosti 
soudnictví, k budování azylových kapacit 
a k boji proti organizovanému zločinu, 
včetně obchodování s lidmi a korupce;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. s uspokojením konstatuje, že pomoc 
v rámci NPP funguje v Srbsku dobře; 
vybízí vládu i EU, aby zjednodušily 
administrativní postupy pro financování 
NPP s cílem tento nástroj více zpřístupnit 
pro menší a necentralizované příjemce; 
zdůrazňuje potřebu zachovat přiměřenou 
úroveň předvstupní podpory v rámci 
nadcházejícího přezkumu finančního 
rámce EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je zapotřebí urychleně 
dokončit proces ratifikace dohody o 
stabilizaci a přidružení, aby mohla co 
nejdříve vstoupit v platnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 33
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam právního státu a 
vybízí orgány, občanskou společnost, 
sdělovací prostředky a všechny 
zainteresované strany, aby se zabývaly 
neslučitelností preambule ústavy 
s politickým pořádkem, jejž nastiňuje 
budoucnost Srbska v Evropě a iniciativa 
platformy ke Kosovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Andrey Kovatchev, György Schöpflin, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Stanimir Ilchev, 
Franziska Katharina Brantner

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. znovu opakuje svou výzvu úřadům, 
aby se v rámci demokratizace Srbska 
i nadále snažily odstraňovat odkaz 
bývalých komunistických tajných služeb; 
připomíná význam hlubší reformy 
bezpečnostních složek, většího 
parlamentního dohledu a kontroly 
bezpečnostních služeb a zároveň 
zpřístupnění národních archivů, zejména 
dokumentů bývalé informační služby 
UDBA; vybízí orgány, aby usnadnily 
přístup k těmto archivům, jež se týkají 
bývalých jugoslávských republik, a aby je 
navrátily příslušným vládám, pokud o to 
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požádají;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje znepokojení nad změnami 
zákona o centrální bance, který podkopal 
její nezávislost, a nad celkovým 
osvobozením státních institucí od 
nepřípustného vlivu výkonné složky vlády; 
zdůrazňuje, že mezi kodaňská politická 
kritéria patří nezávislost státních institucí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje znepokojení nad změnami 
zákona o centrální bance, který podkopal 
její nezávislost, a nad celkovým 
osvobozením státních institucí od 
nepřípustného vlivu výkonné složky vlády; 
zdůrazňuje, že mezi kodaňská politická 
kritéria patří nezávislost státních institucí;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 37
Francisco José Millán Mon
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje znepokojení nad změnami
zákona o centrální bance, který podkopal 
její nezávislost, a nad celkovým 
osvobozením státních institucí od 
nepřípustného vlivu výkonné složky vlády;
zdůrazňuje, že mezi kodaňská politická 
kritéria patří nezávislost státních institucí;

4. vítá změny, které byly provedeny 
v zákoně o centrální bance v důsledku 
doporučení Evropské komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje znepokojení nad změnami
zákona o centrální bance, který podkopal 
její nezávislost, a nad celkovým 
osvobozením státních institucí od 
nepřípustného vlivu výkonné složky vlády;
zdůrazňuje, že mezi kodaňská politická 
kritéria patří nezávislost státních institucí;

4. vyjadřuje znepokojení nad 
rozporuplnými legislativními inicativami, 
jako jsou změny zákona o centrální bance
provedené v srpnu 2012, které podkopaly
nezávislost, a autonomii této instituce;
zdůrazňuje, že mezi kodaňská politická 
kritéria patří nezávislost státních institucí, 
a vítá, že nedávné přijetí pozměňovacích 
návrhů srbským parlamentem přiblížilo 
zákon o centrální bance evropským 
standardům;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje znepokojení nad změnami 
zákona o centrální bance, který podkopal 
její nezávislost, a nad celkovým 
osvobozením státních institucí od 
nepřípustného vlivu výkonné složky vlády; 
zdůrazňuje, že mezi kodaňská politická 
kritéria patří nezávislost státních institucí;

4. vyjadřuje znepokojení nad změnami 
zákona o centrální bance, který podkopal 
její nezávislost na nežádoucím vlivu 
vlády; bere na vědomí následné změny 
tohoto zákona, které jej přiblížily 
evropským standardům; zdůrazňuje, že 
mezi kodaňská politická kritéria patří 
nezávislost státních institucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje znepokojení nad změnami 
zákona o centrální bance, který podkopal 
její nezávislost, a nad celkovým 
osvobozením státních institucí od 
nepřípustného vlivu výkonné složky vlády; 
zdůrazňuje, že mezi kodaňská politická 
kritéria patří nezávislost státních institucí;

4. vyjadřuje znepokojení nad změnami 
zákona o národní bance, který podkopal 
její nezávislost, a nad celkovým 
osvobozením státních institucí od 
nepřípustného vlivu výkonné složky vlády; 
zdůrazňuje, že mezi kodaňská politická 
kritéria patří nezávislost státních institucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
György Schöpflin, Kinga Gál

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje znepokojení nad změnami 
zákona o centrální bance, který podkopal 
její nezávislost, a nad celkovým 

4. vyjadřuje znepokojení nad změnami 
zákona o centrální bance, který podkopal 
její nezávislost, a nad celkovým 
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osvobozením státních institucí od 
nepřípustného vlivu výkonné složky vlády; 
zdůrazňuje, že mezi kodaňská politická 
kritéria patří nezávislost státních institucí;

osvobozením státních institucí od 
nepřípustného vlivu výkonné složky vlády; 
zdůrazňuje, že mezi kodaňská politická 
kritéria patří nezávislost státních institucí;
vítá, že srbský parlament také provedl 
důležité úpravy zákona o centrální bance 
poté, co byly v srpnu minulého roku 
přijaty jeho problematické změny;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vítá změny zákona o centrální bance, 
které byly přijaty v listopadu 2012 a jež 
sledují směr vytyčený doporučeními EU 
v zájmu zajištění větší kontinuity centrální 
banky a snížení vlivu každé změny vlády 
na jmenování jejího guvernéra; považuje 
to za známku ochoty vládnoucí koalice 
naslouchat připomínkám EU a MMF;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá spolupráci Srbska s Mezinárodním 
trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii 
a skutečnost, že všechny osoby podezřelé 
z válečných zločinů byly předvedeny před 
tribunál v Haagu; připojuje se 
k opakovaným výzvám hlavního žalobce 

5. vítá spolupráci Srbska s Mezinárodním 
trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, 
která vedla k tomu, že všechny osoby 
podezřelé z válečných zločinů byly 
předvedeny před tribunál v Haagu za 
účelem provedení soudního řízení; 
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Mezinárodního trestního tribunálu pro 
bývalou Jugoslávii k důkladnému vyšetření 
a stíhání osob, které byly zapojeny do sítě, 
jež těmto uprchlíkům pomáhala a umožnila 
jim, aby se po tak dlouhou doby skrývali, 
zejména ve vojenských složkách 
a civilních bezpečnostních službách;

připojuje se k opakovaným výzvám 
hlavního žalobce Mezinárodního trestního 
tribunálu pro bývalou Jugoslávii 
k důkladnému vyšetření a stíhání osob, 
které byly zapojeny do sítě, jež těmto 
uprchlíkům pomáhala a umožnila jim, aby 
se po tak dlouhou doby skrývali, zejména 
ve vojenských složkách a civilních 
bezpečnostních službách; kromě toho 
vyzývá orgány, aby zajistily důvěryhodnost 
a profesionalitu programu na ochranu 
svědků a aby na něj vyčlenily přiměřené 
zdroje s cílem umožnit soudům účinné 
pokračování jejich řízení o válečných 
zločinech; upozorňuje, že řada bývalých 
policejních důstojníků z tohoto programu 
dobrovolně vystoupila vzhledem k jeho 
závažných nedostatkům; 

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá spolupráci Srbska s Mezinárodním 
trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii 
a skutečnost, že všechny osoby podezřelé 
z válečných zločinů byly předvedeny před 
tribunál v Haagu; připojuje se 
k opakovaným výzvám hlavního žalobce 
Mezinárodního trestního tribunálu pro 
bývalou Jugoslávii k důkladnému vyšetření 
a stíhání osob, které byly zapojeny do sítě, 
jež těmto uprchlíkům pomáhala a umožnila 
jim, aby se po tak dlouhou doby skrývali, 
zejména ve vojenských složkách 
a civilních bezpečnostních službách;

5. vítá spolupráci Srbska s Mezinárodním 
trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii 
a skutečnost, že všechny osoby podezřelé 
z válečných zločinů byly předvedeny před 
tribunál v Haagu; vybízí k pokračování 
spolupráce se tribunálem; připojuje se 
k opakovaným výzvám hlavního žalobce 
Mezinárodního trestního tribunálu pro 
bývalou Jugoslávii k důkladnému vyšetření 
a stíhání osob, které byly zapojeny do sítě, 
jež těmto uprchlíkům pomáhala a umožnila 
jim, aby se po tak dlouhou doby skrývali, 
zejména ve vojenských složkách 
a civilních bezpečnostních službách; vítá 
přípravu protokolu o spolupráci při 
stíhání pachatelů válečných zločinů, 
zločinů proti lidskosti a genocidy mezi 
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Srbskem a Bosnou a Hercegovinou;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá spolupráci Srbska s Mezinárodním 
trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii 
a skutečnost, že všechny osoby podezřelé 
z válečných zločinů byly předvedeny před 
tribunál v Haagu; připojuje se 
k opakovaným výzvám hlavního žalobce 
Mezinárodního trestního tribunálu pro 
bývalou Jugoslávii k důkladnému vyšetření 
a stíhání osob, které byly zapojeny do sítě, 
jež těmto uprchlíkům pomáhala a umožnila 
jim, aby se po tak dlouhou doby skrývali, 
zejména ve vojenských složkách 
a civilních bezpečnostních službách;

5. naléhá na Srbsko, aby pokračovalo ve
spolupráci Srbska s Mezinárodním trestním 
tribunálem pro bývalou Jugoslávii, a vítá 
skutečnost, že všechny osoby podezřelé 
z válečných zločinů, o jejichž vydání bylo 
požádáno, byly předvedeny před tribunál 
v Haagu; připojuje se k opakovaným 
výzvám hlavního žalobce Mezinárodního 
trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii 
k důkladnému vyšetření a stíhání osob, 
které byly zapojeny do sítě, jež těmto 
uprchlíkům pomáhala a umožnila jim, aby 
se po tak dlouhou doby skrývali, zejména 
ve vojenských složkách a civilních 
bezpečnostních službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE
Andrey Kovatchev

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá spolupráci Srbska s Mezinárodním 
trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii 
a skutečnost, že všechny osoby podezřelé 
z válečných zločinů byly předvedeny před 

5. vítá spolupráci Srbska s Mezinárodním 
trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii 
a skutečnost, že všechny osoby podezřelé 
z válečných zločinů byly předvedeny před 
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tribunál v Haagu; připojuje se 
k opakovaným výzvám hlavního žalobce 
Mezinárodního trestního tribunálu pro 
bývalou Jugoslávii k důkladnému vyšetření 
a stíhání osob, které byly zapojeny do sítě, 
jež těmto uprchlíkům pomáhala a umožnila 
jim, aby se po tak dlouhou doby skrývali, 
zejména ve vojenských složkách 
a civilních bezpečnostních službách;

tribunál v Haagu; připojuje se 
k opakovaným výzvám hlavního žalobce 
Mezinárodního trestního tribunálu pro 
bývalou Jugoslávii k důkladnému vyšetření 
a stíhání osob, které byly zapojeny do sítě, 
jež těmto uprchlíkům pomáhala a umožnila 
jim, aby se po tak dlouhou doby skrývali, 
zejména ve vojenských složkách 
a civilních bezpečnostních službách; 
zdůrazňuje, že Mezinárodní trestní 
tribunál pro bývalou Jugoslávii sehrál 
významnou úlohu v procesu regionálního 
usmíření, a vyzývá srbské orgány a 
politické představitele, aby se zdrželi 
prohlášení a akcí, které podkopávají 
autoritu a morální bezúhonnost tohoto 
soudu;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá spolupráci Srbska s Mezinárodním 
trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii 
a skutečnost, že všechny osoby podezřelé 
z válečných zločinů byly předvedeny před 
tribunál v Haagu; připojuje se 
k opakovaným výzvám hlavního žalobce 
Mezinárodního trestního tribunálu pro 
bývalou Jugoslávii k důkladnému vyšetření 
a stíhání osob, které byly zapojeny do sítě, 
jež těmto uprchlíkům pomáhala a umožnila 
jim, aby se po tak dlouhou doby skrývali, 
zejména ve vojenských složkách 
a civilních bezpečnostních službách;

5. vítá spolupráci Srbska s Mezinárodním 
trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii 
a skutečnost, že všechny osoby podezřelé 
z válečných zločinů byly předvedeny před 
tribunál v Haagu; připojuje se 
k opakovaným výzvám hlavního žalobce 
Mezinárodního trestního tribunálu pro 
bývalou Jugoslávii k důkladnému vyšetření 
a stíhání osob, které byly zapojeny do sítě, 
jež těmto uprchlíkům pomáhala a umožnila 
jim, aby se po tak dlouhou doby skrývali, 
zejména ve vojenských složkách 
a civilních bezpečnostních službách; 
vyzývá Srbsko, aby dodrželo slib a zůstalo 
konzistentní a odhodlané, pokud jde o 
regionální spolupráci a usmíření na 
západním Balkáně, a to i přes projevy 
zklamání z toho, že Mezinárodní trestní 
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tribunál pro bývalou Jugoslávii zprostil 
obžaloby generály Gotovinu a Markače a 
bývalého premiéra Haradinaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. bere na vědomí zklamání srbské 
veřejnosti po té, co byli zproštěni obžaloby 
Ramuš Haradinaj, Ante Gotovina a 
Mladen Markač; připomíná však, že 
zásada presumpce neviny je pro řádný 
proces klíčová; důrazně odsuzuje všechny 
válečné zločiny a odmítá nařčení, že 
rosudky Mezinárodního trestního 
tribunálu pro bývalou Jugoslávii některé 
z těchto zločinů „legitimizují“; vyzývá 
místní soudy, aby pokračovaly ve 
vyšetřování a stíhání souvisejícím 
s válečnými zločiny spáchanými během 
války v Jugoslávii; doporučuje všem 
zúčastněným stranám, aby se vyhnuly 
nacionalistickým projevům nadřazenosti, 
prohlášením a akcím, které by mohly 
narušit úsilí o regionální usmíření; 

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Litvu k ratifikaci dohody o 
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stabilizaci a přidružení, aby tato dohoda 
mohla vstoupit v platnost, což by posílilo 
vztahy EU a Srbska a dalo jim další 
impulz;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby z oficiálního 
uznání Kosova učinila nezbytný 
předpoklad integrace Srbska do EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby orgány 
věnovaly více úsilí tomu, aby se 
spravedlnosti dočkaly přeživší oběti 
sexuálního násilí páchaného v Srbsku a 
jinde na západním Balkáně v souvislosti
s konfliktem;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Maria Eleni Koppa
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Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. připomíná, že domácí stíhání 
válečných zločinů stále probíhá, avšak 
upozorňuje na to, že je potřeba se s větším 
důrazem věnovat otázkám pohřešovaných 
osob, obchodování s orgány a programu 
na ochranu svědků;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá obnovení dialogu na vysoké 
politické úrovni mezi Bělehradem a 
Prištinou a angažovanost nové srbské 
vlády; vyzývá k úplnému uplatňování 
dohod, ke kterým obě strany dosud 
dospěly; domnívá se, že je třeba do dialogu 
na nejvyšší politické úrovni zapojit otázku 
pohřešovaných osob;

6. vítá obnovení dialogu na vysoké 
politické úrovni mezi Bělehradem a 
Prištinou a blahopřeje předsedům vlády, 
Ivicu Dačićovi a Hashimovi Thaçimu, 
k závazku pokračovat v rozhovorech o 
normalizaci vztahů, jakož i k jejich 
rozhodnutí jmenovat styčného úředníka 
pro úřad EU v Prištině a Bělehradě;
zdůrazňuje význam zajištění úplného 
uplatňování dohod, ke kterým obě strany 
dosud dospěly; vítá zahájení uplatňování 
dohody o integrované správě hranic na 
přechodech Jarinje a Merdare; očekává 
pokrok v dalších oblastech, jako jsou 
telekomunikace a energetika; domnívá se, 
že je třeba do dialogu na nejvyšší politické 
úrovni zapojit otázku pohřešovaných osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Jelko Kacin
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá obnovení dialogu na vysoké
politické úrovni mezi Bělehradem a 
Prištinou a angažovanost nové srbské 
vlády; vyzývá k úplnému uplatňování 
dohod, ke kterým obě strany dosud 
dospěly; domnívá se, že je třeba do 
dialogu na nejvyšší politické úrovni 
zapojit otázku pohřešovaných osob;

6. vítá obnovení dialogu na nejvyšší
politické úrovni mezi Bělehradem a 
Prištinou a angažovanost nové srbské 
vlády; vyzývá k úplnému uplatňování 
dohod, ke kterým obě strany dosud 
dospěly; vítá schůzky předsedů vlád 
Srbska a Kosova, Ivicy Dačiće a Hashima 
Thaçiho, jakožto základní kroky pro 
skutečné usmíření Srbů a Kosovanů a pro 
normalizaci vztahů mezi Srbskem a 
Kosovem; chválí aktivní vůdčí úlohu 
místopředsedkyně, vysoké představitelky 
Catherine Ashtonové při usnadňování 
dialogu mezi Srbskem a Kosovem; 
vyjadřuje naději, že bude v brzké době 
dosaženo dohody o obou zbývajících 
otázkách, telekomunikacích a energetice; 
kromě toho naléhá na obě strany, aby se 
aktivně zapojily do úsilí o vyřešení otázky 
pohřešovaných osob; vítá pokyn srbské 
vlády k provádění dohody o regionální 
spolupráci podporující začlenění, který 
ukončil nepřítomnost Srbska na 
regionálních schůzkách, podpis dohody o 
integrované správě hranic a první kroky 
při jejím uplatňování; vítá, že bylo při 
provádění ostatních dohod, jež byly dosud 
uzavřeny v oblasti dialogu o věcných 
tématech, zejména pokud jde o databáze 
občanského rejstříku, problematiku 
katastru nemovitostí a volný pohyb osob; 
vyzývá k pokračování úplného a 
urychleného provádění všech dohod; 
vyzývá obě strany dialogu, aby vytvořily 
mechanismus pro hodnocení provádění 
dohod uzavřených v rámci dialogu, aby se 
zajistilo, že srbští a kosovští občané budou 
mít z výsledků dialogu prospěch; vítá 
zlepšení spolupráce Srbska s misí 
EULEX;

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá obnovení dialogu na vysoké 
politické úrovni mezi Bělehradem a 
Prištinou a angažovanost nové srbské 
vlády; vyzývá k úplnému uplatňování 
dohod, ke kterým obě strany dosud 
dospěly; domnívá se, že je třeba do dialogu 
na nejvyšší politické úrovni zapojit otázku 
pohřešovaných osob;

6. vítá obnovení dialogu na vysoké 
politické úrovni mezi Bělehradem a 
Prištinou a angažovanost nové srbské 
vlády; vyzývá k úplnému uplatňování 
dohod, ke kterým obě strany dosud 
dospěly; zdůrazňuje potřebnost lepší 
komunikace o výsledcích dialogu 
s veřejností a veřejnými institucemi; 
vyzývá, aby byla po dosažení dohod mezi 
Bělehradem a Prištinou vydána společná 
sdělení; domnívá se, že je třeba do dialogu 
na nejvyšší politické úrovni zapojit otázku 
pohřešovaných osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že zajištění bezpečnosti a 
dobrých životních podmínek v severním 
Kosovu je v nejlepším zájmu Srbska; 
vyzývá Bělehrad, aby pokračoval v dobré 
spolupráci s misí EULEX v oblasti 
právního státu, aby zvýšil úsilí v boji proti 
organizovanému zločinu a aby sloučil 
paralelní struktury; zdůrazňuje význam 
zajištění hospodářského a sociálního 
rozvoje v regionu; je však přesvědčen, že 
hospodářská podpora musí být 
transparentní; vyzývá Srbsko, aby zajistilo 
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transparentnost finanční podpory 
v oblasti vzdělávání a zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. znovu opakuje, že dělení Kosova nebo 
jiné země západního Balkánu podél 
etnických či jiných hranic je v rozporu 
s duchem evropské integrace, 
regionálního usmíření a evropských 
hodnot; zdůrazňuje, že je potřeba, aby 
srbské a kosovské orgány pokračovaly 
v práci na zajištění ochrany všech menšin 
a na jejich začleňování do většinové 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Anna Ibrisagic, György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyjadřuje politování nad chybějící 
dohodou, která by umožnila srbskému 
prezidentovi navštívit Kosovo; vyzývá obě 
strany, aby byly konstruktivní a nalezly 
řešení tohoto problému a aby pracovaly 
v duchu spolupráce a dialogu pod záštitou 
EU; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
se do procesu dialogu zapojily parlamenty 
Srbska a Kosova a občanská společnost; 
klade důraz na to, že výsledky dialogu 
musí být veřejnosti v Srbsku i Kosovu 
sdělovány transparentním a soudržným 
způsobem, aby se posílila důvěryhodnost 
procesu a veřejná podpora; vyzývá 
k tomu, aby tam, kde to je možné, 
probíhaly veřejné konzultace o otázkách, 
o nichž má být veden dialog, a aby byly 
zveřejněny veškeré dohody, jichž bylo 
dosaženo, nejen v anglickém, ale také 
v srbském a albánském jazyce;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá ke zrušení paralelních institucí, 
jež srbský stát udržuje v severním Kosovu, 
zejména ke stažení bezpečnostních služeb 
a soudních orgánů; znovu opakuje, že 
srbské orgány musí do financování škol a 
nemocnic v severním Kosovu vnést plnou 
transparentnost; vybízí orgány Kosova, 
aby oslovovaly srbskou komunitu 
v severním Kosovu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 61
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. podporuje zvláštní vyšetřovací komisi 
v rámci mise EULEX a vybízí Srbsko, aby 
plně s touto komisí spolupracovalo a 
pomáhalo jí v její práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. vyjadřuje politování nad tím, že srbské 
orgány odmítly umožnit místopředsedkyni 
kosovské vlády Mimoze Kusari-Lilové 
překročit hranice a navštívit Preševskou 
dolinu;  lituje, že kosovští občané musí 
čekat na hranicích celé hodiny, aby mohli 
vstoupit do Srbska; lituje rovněž, že 
kosovské orgány nedovolily srbskému 
prezidentovi Tomislavu Nikolićovi 
navštívit Kosovo a účastnit se 
pravoslavných vánočních oslav 
v Gračanici; nicméně naléhavě žádá 
srbského prezidenta Nikoliće, aby 
přehodnotil své rozhodnutí odmítnout 
setkání s kosovskou prezidentkou 
Jahjagovou, které již bylo plánováno na 
konec minulého roku;
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Or. en

Pozměňovací návrh 63
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá, že se vláda zavázala řešit 
nedostatky v oblasti reformy soudnictví, 
zejména zabezpečení toho, aby právní 
rámec neponechával prostor pro 
nepřiměřený politický vliv, řešit otázku 
pravomoci parlamentu vyměňovat soudce a 
státní zástupce a přímé účasti politických 
činitelů na činnosti Státní soudní rady a 
Rady pro státní zastupitelství; zdůrazňuje 
význam přijetí jasných a transparentních 
hodnotících kritérií pro jmenované soudce 
a státní zástupce, které zabezpečí jejich 
nezávislost a profesionalitu;

7. poukazuje na potřebu zaměřit se 
zejména na závazky přijaté vládou s cílem 
řešit nedostatky v oblasti reformy 
soudnictví, zejména zabezpečení toho, aby 
právní rámec neponechával prostor pro 
nepřiměřený politický vliv, řešit otázku 
pravomoci parlamentu vyměňovat soudce a 
státní zástupce a přímé účasti politických 
činitelů na činnosti Státní soudní rady a 
Rady pro státní zastupitelství; zdůrazňuje 
význam přijetí jasných a transparentních 
hodnotících kritérií pro jmenované soudce 
a státní zástupce, které zabezpečí jejich 
nezávislost a profesionalitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá, že se vláda zavázala řešit 
nedostatky v oblasti reformy soudnictví, 
zejména zabezpečení toho, aby právní 
rámec neponechával prostor pro 
nepřiměřený politický vliv, řešit otázku 
pravomoci parlamentu vyměňovat soudce a 
státní zástupce a přímé účasti politických 
činitelů na činnosti Státní soudní rady a 
Rady pro státní zastupitelství; zdůrazňuje 

7. vybízí vládu, aby zvýšila účinnost 
soudnictví a posílila jeho nezávislost, 
nestrannost, odbornost a odpovědnost;
vítá, že se vláda zavázala řešit nedostatky 
v oblasti reformy soudnictví, zejména 
zabezpečení toho, aby právní rámec 
neponechával prostor pro nepřiměřený 
politický vliv, řešit otázku pravomoci 
parlamentu vyměňovat soudce a státní 
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význam přijetí jasných a transparentních 
hodnotících kritérií pro jmenované soudce 
a státní zástupce, které zabezpečí jejich 
nezávislost a profesionalitu;

zástupce a přímé účasti politických činitelů 
na činnosti Státní soudní rady a Rady pro 
státní zastupitelství; zdůrazňuje význam 
přijetí jasných a transparentních 
hodnotících kritérií pro jmenované soudce 
a státní zástupce, které zabezpečí jejich 
nezávislost a profesionalitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá, že se vláda zavázala řešit 
nedostatky v oblasti reformy soudnictví, 
zejména zabezpečení toho, aby právní 
rámec neponechával prostor pro 
nepřiměřený politický vliv, řešit otázku 
pravomoci parlamentu vyměňovat soudce a 
státní zástupce a přímé účasti politických 
činitelů na činnosti Státní soudní rady a 
Rady pro státní zastupitelství; zdůrazňuje 
význam přijetí jasných a transparentních 
hodnotících kritérií pro jmenované soudce 
a státní zástupce, které zabezpečí jejich 
nezávislost a profesionalitu;

7. s uspokojením konstatuje, že Srbsko 
rozvíjí novou strategii v oblasti reformy 
soudnictví, a podporuje úsilí o vytvoření 
nového systému soudů, aby se zlepšila 
účinnost a nezávislost celého soudnictví;
vítá, že se vláda zavázala řešit nedostatky 
v oblasti reformy soudnictví, zejména 
zabezpečení toho, aby právní rámec 
neponechával prostor pro nepřiměřený 
politický vliv, řešit otázku pravomoci 
parlamentu vyměňovat soudce a státní 
zástupce a přímé účasti politických činitelů 
na činnosti Státní soudní rady a Rady pro 
státní zastupitelství; zdůrazňuje význam 
přijetí jasných a transparentních 
hodnotících kritérií pro jmenované soudce 
a státní zástupce, které zabezpečí jejich 
nezávislost a profesionalitu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá, že se vláda zavázala řešit 
nedostatky v oblasti reformy soudnictví, 
zejména zabezpečení toho, aby právní 
rámec neponechával prostor pro 
nepřiměřený politický vliv, řešit otázku 
pravomoci parlamentu vyměňovat soudce a 
státní zástupce a přímé účasti politických 
činitelů na činnosti Státní soudní rady a 
Rady pro státní zastupitelství; zdůrazňuje 
význam přijetí jasných a transparentních 
hodnotících kritérií pro jmenované soudce 
a státní zástupce, které zabezpečí jejich 
nezávislost a profesionalitu;

7. vítá, že se vláda zavázala řešit 
nedostatky v oblasti reformy soudnictví, 
zejména zabezpečení toho, aby právní 
rámec neponechával prostor pro 
nepřiměřený politický vliv, řešit otázku 
pravomoci parlamentu vyměňovat soudce a 
státní zástupce a přímé účasti politických 
činitelů na činnosti Státní soudní rady a 
Rady pro státní zastupitelství; zdůrazňuje 
význam přijetí jasných a transparentních 
hodnotících kritérií pro jmenované soudce 
a státní zástupce, které zabezpečí jejich 
nezávislost a profesionalitu; zdůrazňuje, že 
je potřeba provést opatření v souladu 
s doporučeními Benátské komise pro 
vyřešení přibývajících nedořešených 
případů; poukazuje na to, že ministerstvo 
spravedlnosti je nadále zodpovědné za 
kapitálové výdaje, což by mohlo ještě více 
omezit nezávislost soudnictví; vyzývá 
orgány, aby přijaly novou strategii 
v oblasti soudnictví a prováděcí akční 
plán, jež by byly založeny na přezkumu 
fungování soudnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá, že se vláda zavázala řešit 
nedostatky v oblasti reformy soudnictví, 
zejména zabezpečení toho, aby právní 
rámec neponechával prostor pro 
nepřiměřený politický vliv, řešit otázku 
pravomoci parlamentu vyměňovat soudce a 
státní zástupce a přímé účasti politických 
činitelů na činnosti Státní soudní rady a 

7. vítá, že se vláda zavázala řešit 
nedostatky v oblasti reformy soudnictví, 
zejména zabezpečení toho, aby právní 
rámec neponechával prostor pro 
nepřiměřený politický vliv, řešit otázku 
pravomoci parlamentu vyměňovat soudce a 
státní zástupce a přímé účasti politických 
činitelů na činnosti Státní soudní rady a 
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Rady pro státní zastupitelství; zdůrazňuje 
význam přijetí jasných a transparentních 
hodnotících kritérií pro jmenované soudce 
a státní zástupce, které zabezpečí jejich 
nezávislost a profesionalitu;

Rady pro státní zastupitelství; zdůrazňuje 
význam přijetí jasných a transparentních 
hodnotících kritérií pro jmenované soudce 
a státní zástupce, které zabezpečí jejich 
nezávislost a profesionalitu; zdůrazňuje, že 
je zapotřebí přijmout veškerá opatření 
nezbytná pro obnovu důvěry občanů i 
samotných soudců v soudnictví a právní 
stát; zdůrazňuje, že ukončení funkčního 
období soudců a nedostatky přezkumných 
řízení podkopaly základy právního státu a 
uvedly soudce a státní zástupce do nejisté 
situace; zdůrazňuje rovněž potřebu 
úvodní a průběžné odborné přípravy 
soudců a státních zástupců, a to z důvodu 
výrazných změn v srbských právních 
předpisech;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá, že se vláda zavázala řešit 
nedostatky v oblasti reformy soudnictví, 
zejména zabezpečení toho, aby právní 
rámec neponechával prostor pro 
nepřiměřený politický vliv, řešit otázku 
pravomoci parlamentu vyměňovat soudce a 
státní zástupce a přímé účasti politických 
činitelů na činnosti Státní soudní rady a 
Rady pro státní zastupitelství; zdůrazňuje 
význam přijetí jasných a transparentních 
hodnotících kritérií pro jmenované soudce 
a státní zástupce, které zabezpečí jejich 
nezávislost a profesionalitu;

7. vítá, že se vláda zavázala řešit 
nedostatky v oblasti reformy soudnictví, 
zejména zabezpečení toho, aby právní 
rámec neponechával prostor pro 
nepřiměřený politický vliv, řešit otázku 
pravomoci parlamentu vyměňovat soudce a 
státní zástupce a přímé účasti politických 
činitelů na činnosti Státní soudní rady a 
Rady pro státní zastupitelství; zdůrazňuje 
význam přijetí jasných a transparentních 
hodnotících kritérií pro jmenované soudce 
a státní zástupce, které zabezpečí jejich 
nezávislost a profesionalitu; vyzývá vládu, 
aby se zaměřila více na kvalitu reformy 
než na její rychlost a aby využila dostupné 
odborné znalosti ze zahraničí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 69
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá k většímu politickému 
odhodlání při reformě veřejné správy, 
zejména při zajišťování jejího dokončení 
a plného sladění s mezinárodními 
standardy legislativního rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
György Schöpflin, Kinga Gál

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyjadřuje politování nad právní 
nejistotou ohledně autonomie Vojvodiny a 
naléhá na srbskou vládu, aby obnovila 
status quo ante a ustoupila od 
centralizačních opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Anna Ibrisagic, Doris Pack, Eduard Kukan, György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. bere na vědomí úsilí ze strany nové 
vlády zabývat se obavami vyjádřenými 
Evropským parlamentem v souvislosti 
s výzvou k okamžité revizi článku 359 
trestního zákoníku; zdůrazňuje, že je třeba 
řešit problém zmrazování aktiv, které 
provázelo zatýkání osob na základě 
článku 359 a které dále zhoršovalo stav 
srbského hospodářství;

8. bere na vědomí úsilí ze strany nové 
vlády zabývat se obavami vyjádřenými 
Evropským parlamentem v souvislosti 
s výzvou k okamžité revizi článku 359 
trestního zákoníku, avšak vyjadřuje 
znepokojení nad skutečností, že táž 
ustanovení byla začleněna do článku 234 
trestního zákoníku; zdůrazňuje, že 
ustanovení nového článku 234 trestního 
zákoníku nesmí být uplatňována vůči 
odpovědným osobám v zahraničních 
společnostech mimo Srbsko, a vyzývá 
orgány, aby ukončily všechna trestní 
řízení vedená proti těmto osobám; 

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. bere na vědomí úsilí ze strany nové 
vlády zabývat se obavami vyjádřenými 
Evropským parlamentem v souvislosti 
s výzvou k okamžité revizi článku 359 
trestního zákoníku; zdůrazňuje, že je třeba 
řešit problém zmrazování aktiv, které 
provázelo zatýkání osob na základě článku 
359 a které dále zhoršovalo stav srbského 
hospodářství;

8. bere na vědomí úsilí ze strany nové 
vlády zabývat se obavami vyjádřenými 
Evropským parlamentem v souvislosti s 
výzvou k okamžité revizi článku 359 
trestního zákoníku; poukazuje však na 
skutečnost, že podobná ustanovení byla 
nyní začleněna do článku 234 a v rámci 
článku 234a trestního zákoníku byla 
vytvořena nová zvláštní ustanovení o 
zadávání veřejných zakázek; znovu 
opakuje svou výzvu orgánům, aby 
urychleně pokročily v revizi trestního 
zákoníku s cílem ukončit trestání zneužití 
veřejného úřadu v podnicích, které jsou 
zcela nebo většinově vlastněny 
soukromými subjekty, a aby ukončily 
související probíhající trestní řízení, 
zejména opírají-li se o článek trestního 
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zákoníku, který se týká zneužití veřejného
úřadu; zdůrazňuje, že je třeba řešit 
problém zmrazování aktiv, které provázelo 
zatýkání podnikatelů na základě článku 
359 trestního zákoníku a které dále 
zhoršovalo stav srbského hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. bere na vědomí úsilí ze strany nové 
vlády zabývat se obavami vyjádřenými 
Evropským parlamentem v souvislosti 
s výzvou k okamžité revizi článku 359 
trestního zákoníku; zdůrazňuje, že je třeba 
řešit problém zmrazování aktiv, které 
provázelo zatýkání osob na základě článku 
359 a které dále zhoršovalo stav srbského 
hospodářství;

8. bere na vědomí úsilí ze strany nové 
vlády zabývat se obavami vyjádřenými 
Evropským parlamentem v souvislosti 
s výzvou k okamžité revizi článku 359 
trestního zákoníku; znovu opakuje svou 
výzvu k rychlému pokroku při revizi 
trestního zákoníku s cílem ukončit 
trestání zneužití veřejného úřadu pro 
soukromé účely a ve prospěch podniků 
většinově vlastněných soukromým 
kapitálem a k ukončení souvisejících 
probíhajících trestní řízení; zdůrazňuje, že 
je třeba řešit problém zmrazování aktiv, 
které provázelo zatýkání osob na základě 
článku 359 a které dále zhoršovalo stav 
srbského hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vítá postupné posilování civilní 
kontroly nad bezpečnostními službami; 
konstatuje však, že celkový legislativní 
rámec není soudržný a měl by být více 
přizpůsoben evropským standardům; je 
znepokojen trendem zvyšování počtu 
případů nedovoleného sledování; vyzývá 
orgány, aby přijaly komplexní a moderní 
právní předpisy s cílem jednoznačně 
vymezit mechanismus občanské kontroly 
civilních i vojenských bezpečnostních 
služeb; upozorňuje, že stávající nejasný 
právní rámec vymezující pravomoci 
bezpečnostních služeb ponechává prostor 
pro nežádoucí politický vliv a podkopává 
všeobecné úsilí o vytvoření skutečného 
právního státu v zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Doris Pack, György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. znovu vyzývá k přezkumu případů 
neodůvodněného zmrazení aktiv a 
nepřiměřeného zvyšování a zpětného 
ukládání daní osobám a jejich 
soukromým společnostem; vyzývá 
ministerstvo spravedlnosti a ústavní soud, 
aby okamžitě – a to ještě před vynesením 
konečných rozsudků v daňových řízeních 
– zrušily selektivní uplatňování „zákona o 
jednorázovém zdanění mimořádných 
příjmů a majetku, které byly získány 
využitím zvláštních výhod“ a ustanovení 
dalších daňových zákonů, jež umožňují 
ukládání pokut v nepřiměřeně vysoké výši 
a vedou k úpadkům; vyzývá srbské 
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orgány, aby dotčeným soukromým 
osobám a společnostem poskytly 
spravedlivou náhradu;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. je znepokojen opakovanými nařčeními 
z brutálního postupu policie a ze 
zneužívání úřadu, zejména ve městech 
Kragujevac, Vranje a Leskovac; 
připomíná, že nezávislost a profesionalita 
státních institucí je součástí kodaňských 
kritérií; v tomto ohledu vyzývá orgány, 
aby přijaly veškerá opatření nezbytná 
k obnově veřejné důvěry v policii a aby 
stíhaly všechny viníky údajných 
incidentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá, že se vláda zavázala bojovat proti 
korupci a organizovanému zločinu; 
zdůrazňuje, že politická vůle je rozhodující 
pro úspěch vyšetřování případů korupce 
vysoce postavených osob včetně 24 
kontroverzních případů privatizace, a 
doufá, že zvláštní a proaktivní úloha 
prvního místopředsedy vlády v této oblasti 

9. vítá, že se vláda zavázala bojovat proti 
korupci a organizovanému zločinu; 
zdůrazňuje, že boj proti korupci a 
organizovanému zločinu je pro proces 
integrace Srbska do EU zásadní; vyzývá 
orgány, aby dokončily národní 
protikorupční strategii na období 2012-
2016 a příslušný akční plán; zdůrazňuje, 
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přinese ovoce; vyzývá orgány, aby plně 
uplatňovaly zákon o financování 
politických stran, který by měl zabezpečit 
transparentnost takového financování a 
soulad s normami EU;

že politická vůle je rozhodující pro úspěch 
vyšetřování případů korupce vysoce 
postavených osob včetně 24 
kontroverzních případů privatizace, a 
doufá, že zvláštní a proaktivní úloha 
prvního místopředsedy vlády v této oblasti 
přinese ovoce; znovu připomíná, že je 
zapotřebí průběžné a komplexní odborné 
přípravy státních zástupců a policie pro 
účely vyšetřování složitých, zejména 
finančních záležitostí, a zdůrazňuje, že 
ústředním bodem zájmu v rámci boje proti 
systémové korupci je utužování vazeb mezi 
politickými stranami, soukromými zájmy a 
veřejnými podniky; upozorňuje zejména 
na potřebu zprůhlednit financování 
politických stran a uvést je do souladu se 
standardy EU. vyzývá orgány, aby plně 
uplatňovaly zákon o financování
politických stran; zastává názor, že zásada 
presumpce neviny nesmí být bojem proti 
korupci ohrožena; zdůrazňuje, že 
oznamování podezření z protiprávního 
jednání (whistleblowing) je pro 
odhalování korupce zásadní; vyzývá proto 
vládu, aby přijala a zavedla pravidla 
ochrany oznamovovatelů a aby aktivně 
vybízela k oznamování případů korupce 
na všech úrovních; upozorňuje, že orgány 
i sdělovací prostředky nesou odpovědnost 
za důvěryhodné informování veřejnosti o 
probíhajícím vyšetřování případů 
korupce, které je nezbytnou podmínkou 
pro úspěšné a profesionální fungování 
soudnictví a policie;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá, že se vláda zavázala bojovat proti 
korupci a organizovanému zločinu; 
zdůrazňuje, že politická vůle je rozhodující 
pro úspěch vyšetřování případů korupce 
vysoce postavených osob včetně 24 
kontroverzních případů privatizace, a 
doufá, že zvláštní a proaktivní úloha 
prvního místopředsedy vlády v této oblasti 
přinese ovoce; vyzývá orgány, aby plně 
uplatňovaly zákon o financování 
politických stran, který by měl zabezpečit 
transparentnost takového financování a 
soulad s normami EU;

9. naléhá na srbskou vládu, aby 
zintenzivnila boj proti korupci a 
organizovanému zločinu; zdůrazňuje, že 
politická vůle je rozhodující pro úspěch 
vyšetřování případů korupce vysoce 
postavených osob včetně 24 
kontroverzních případů privatizace, a 
doufá, že zvláštní a proaktivní úloha 
prvního místopředsedy vlády v této oblasti 
přinese ovoce; vyzývá orgány, aby plně 
uplatňovaly zákon o financování 
politických stran, který by měl zabezpečit 
transparentnost takového financování a 
soulad s normami EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá, že se vláda zavázala bojovat proti 
korupci a organizovanému zločinu; 
zdůrazňuje, že politická vůle je rozhodující 
pro úspěch vyšetřování případů korupce 
vysoce postavených osob včetně 24 
kontroverzních případů privatizace, a 
doufá, že zvláštní a proaktivní úloha 
prvního místopředsedy vlády v této oblasti 
přinese ovoce; vyzývá orgány, aby plně 
uplatňovaly zákon o financování 
politických stran, který by měl zabezpečit 
transparentnost takového financování a 
soulad s normami EU;

9. vítá, že se vláda zavázala bojovat proti 
korupci a organizovanému zločinu; 
poukazuje na význam, jaký má v tomto 
ohledu posílení právních záruk;
zdůrazňuje, že politická vůle je rozhodující 
pro úspěch vyšetřování případů korupce 
vysoce postavených osob včetně 24 
kontroverzních případů privatizace, a 
doufá, že zvláštní a proaktivní úloha 
prvního místopředsedy vlády v této oblasti 
přinese ovoce; vyzývá orgány, aby plně 
uplatňovaly zákon o financování 
politických stran, který by měl zabezpečit 
transparentnost takového financování a 
soulad s normami EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá, že se vláda zavázala bojovat proti 
korupci a organizovanému zločinu; 
zdůrazňuje, že politická vůle je rozhodující 
pro úspěch vyšetřování případů korupce 
vysoce postavených osob včetně 24 
kontroverzních případů privatizace, a 
doufá, že zvláštní a proaktivní úloha 
prvního místopředsedy vlády v této oblasti 
přinese ovoce; vyzývá orgány, aby plně 
uplatňovaly zákon o financování 
politických stran, který by měl zabezpečit 
transparentnost takového financování a 
soulad s normami EU;

9. vítá, že se vláda zavázala bojovat proti 
korupci a organizovanému zločinu; 
zdůrazňuje, že politická vůle je rozhodující 
pro úspěch vyšetřování případů korupce 
vysoce postavených osob včetně 24 
kontroverzních případů privatizace,
zdůrazňuje, že účinnější koordinace mezi 
jednotlivými úřady by mohla významně 
zlepšit výsledky boje proti korupci, a 
doufá, že zvláštní a proaktivní úloha 
prvního místopředsedy vlády v této oblasti 
přinese ovoce; vyzývá orgány, aby plně 
uplatňovaly zákon o financování 
politických stran, který by měl zabezpečit 
transparentnost takového financování a 
soulad s normami EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá, že se vláda zavázala bojovat proti 
korupci a organizovanému zločinu; 
zdůrazňuje, že politická vůle je rozhodující 
pro úspěch vyšetřování případů korupce 
vysoce postavených osob včetně 24 
kontroverzních případů privatizace, a 
doufá, že zvláštní a proaktivní úloha 
prvního místopředsedy vlády v této oblasti 

9. vítá, že se vláda zavázala bojovat proti 
korupci a organizovanému zločinu; 
zdůrazňuje, že politická vůle je rozhodující 
pro úspěch vyšetřování případů korupce 
vysoce postavených osob včetně 24 
kontroverzních případů privatizace, a 
doufá, že zvláštní a proaktivní úloha 
prvního místopředsedy vlády v této oblasti 
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přinese ovoce; vyzývá orgány, aby plně 
uplatňovaly zákon o financování 
politických stran, který by měl zabezpečit 
transparentnost takového financování a 
soulad s normami EU;

přinese ovoce; zdůrazňuje význam 
nezávislých institucí v boji proti korupci, 
zejména protikorupční agentury a 
protikorupčního státního zástupce; vyzývá 
orgány, aby dokončily národní 
protikorupční strategii na období 2012-
2016 a příslušný akční plán a aby se 
ujistily, že protikorupční úřad hraje jako 
nezávislý orgán důležitou úlohu při jejich 
uplatňování; vyzývá orgány, aby plně 
uplatňovaly zákon o financování 
politických stran, který by měl zabezpečit 
transparentnost takového financování a 
soulad s normami EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá, že se vláda zavázala bojovat proti 
korupci a organizovanému zločinu; 
zdůrazňuje, že politická vůle je rozhodující 
pro úspěch vyšetřování případů korupce 
vysoce postavených osob včetně 24 
kontroverzních případů privatizace, a 
doufá, že zvláštní a proaktivní úloha 
prvního místopředsedy vlády v této oblasti 
přinese ovoce; vyzývá orgány, aby plně 
uplatňovaly zákon o financování 
politických stran, který by měl zabezpečit 
transparentnost takového financování a 
soulad s normami EU;

9. vítá, že se vláda zavázala bojovat proti 
korupci a organizovanému zločinu; 
zdůrazňuje, že politická vůle je rozhodující 
pro úspěch vyšetřování případů korupce 
vysoce postavených osob včetně 24 
kontroverzních případů privatizace, a 
doufá, že zvláštní a proaktivní úloha 
prvního místopředsedy vlády v této oblasti 
přinese ovoce; zdůrazňuje potřebnost 
zajištění výsledků při uplatňování 
protikorupčních právních předpisů; za 
tímto účelem naléhavě žádá vládu, aby na 
důkaz své politické vůle ke skutečnému 
boji proti korupci dokončila národní 
protikorupční strategii na období 2012-
2016 a příslušný akční plán; vyzývá 
orgány, aby plně uplatňovaly zákon o 
financování politických stran, který by měl 
zabezpečit transparentnost takového 
financování a soulad s normami EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 83
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá, že se vláda zavázala bojovat proti 
korupci a organizovanému zločinu; 
zdůrazňuje, že politická vůle je rozhodující 
pro úspěch vyšetřování případů korupce 
vysoce postavených osob včetně 24 
kontroverzních případů privatizace, a 
doufá, že zvláštní a proaktivní úloha 
prvního místopředsedy vlády v této oblasti 
přinese ovoce; vyzývá orgány, aby plně 
uplatňovaly zákon o financování 
politických stran, který by měl zabezpečit 
transparentnost takového financování a 
soulad s normami EU;

9. vítá, že se vláda zavázala bojovat proti 
korupci a organizovanému zločinu; 
zdůrazňuje, že politická vůle je rozhodující 
pro úspěch vyšetřování případů korupce 
vysoce postavených osob včetně 24 
kontroverzních případů privatizace, a 
doufá, že zvláštní a proaktivní úloha 
prvního místopředsedy vlády v této oblasti 
přinese ovoce; vyzývá orgány, aby plně 
uplatňovaly zákon o financování 
politických stran, který by měl zabezpečit 
transparentnost takového financování a 
soulad s normami EU; vyzývá k posílení 
koordinace mezi jednotlivými úřady a 
regionální a mezinárodní spolupráce; 
zdůrazňuje význam dosažení dobrých 
výsledků, pokud jde o vyšetřování a 
rozsudky;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že je zapotřebí vybudovat 
nezávislý dohled a kapacitu pro včasné 
odhalování protiprávního jednání a střetů 
zájmů v oblasti zadávání veřejných 
zakázek, řízení státních podniků, 
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privatizace a veřejných výdajů, jež jsou 
v současnosti zvlášť zranitelné vůči 
korupci; vyjadřuje znepokojení nad 
procesními nedostatky při ustavování 
komise na ochranu práv účastníků 
výběrových řízení; zdůrazňuje, že by pro 
nezávislé regulátory v oblasti zadávání 
veřejných zakázek měly být požadovány 
nejvyšší standardy bezúhonnosti, neboť 
tato oblast byla označena za jeden 
z hlavních zdrojů korupce v zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vítá úsilí Srbska v boji proti 
manipulacím s výsledky sportovních 
utkání a jeho plány stanovit 
prostřednictvím novelizace trestního 
zákoníku přísné tresty za toto jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Kinga Gál, György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. doporučuje, aby byly prostřednictvím 
novelizace zákona o restitucích 
odstraněny veškeré procedurální i právní 
překážky věcných restitucí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin, a vyzývá 
k regionální strategii a posílené 
spolupráci mezi všemi zeměmi s cílem 
řešit tyto závažné otázky účinněji;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. domnívá se, že brzké zahájení 
přístupových jednání o kapitolách 23 a 24 
by bylo přínosem pro proces boje proti 
korupci a organizovanému zločinu i pro 
proces konsolidace právního státu; v 
tomto ohledu vybízí orgány, aby dosáhly 
konkrétních výsledků v oblasti soudnictví 
a v boji proti korupci a organizovanému 
zločinu a aby zajistily důvěryhodné 
výsledky vyšetřování případů korupce 
vysoce postavených osob, což by zajistilo 
bezproblémové otevření kapitol 23 a 24;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Kinga Gál, György Schöpflin
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Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vyzývá srbskou vládu, aby zákon o 
rehabilitaci provedla v plném rozsahu a 
nediskriminačním způsobem; připomíná, 
že tento zákon by měl být proveden 
v souladu se základními zásadami 
trestního práva, jako je presumpce 
neviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná, že průbojná, profesionální a 
nezávislá média jsou nepostradatelnou 
součástí jakéhokoli demokratického 
systému; vyzývá orgány, aby zajistily 
svobodu sdělovacích prostředků, a to 
zejména prostřednictvím hledání řešení 
pokračujícího násilí a hrozeb namířených
proti novinářům, vyřešením případů 
zavražděných novinářů z let 1990 a 2000 a 
zajištěním toho, aby se sdělovací 
prostředky nedostávaly pod politický tlak, 
ale i tím, že jim budou zajištěny bezpečné 
podmínky pro to, aby mohly vykonávat 
svou práci, a rovněž tím, že se budou 
zabývat otázkou koncentrace vlastnictví 
sdělovacích prostředků; zdůrazňuje 
nezbytnost urychlit uplatňování mediální 
strategie přijaté v říjnu 2011 a jejích 
doprovodných akčních plánů; vyzývá 
novináře k dodržování etického kodexu;

10. připomíná, že průbojná, profesionální a 
nezávislá média jsou nepostradatelnou 
součástí jakéhokoli demokratického 
systému; vyzývá orgány, aby urychlily 
uplatňování mediální strategie přijaté 
v říjnu 2011 a jejích doprovodných 
akčních plánů; vyjadřuje hluboké 
znepokojení nad pokračujícím násilím a 
hrozbami namířenými proti novinářům, 
zejména těm, kteří se podílejí na 
odhalování korupce a organizovaného 
zločinu; zdůrazňuje velký význam 
vyřešení případů zavražděných novinářů 
z let 1990 a 2000, a to na důkaz závazku 
nové vlády zajistit dodržování zásad 
právního státu a svobodu sdělovacích 
prostředků; vyjadřuje znepokojení nad 
pokusy o kontrolu a zásahy v oblasti 
sdělovacích prostředků a vyzývá orgány, 
aby zajistily jejich nezávislost na 
politickém nátlaku, a poskytly tak 
novinářům bezpečné podmínky pro to, aby 
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mohli vykonávat svou práci účinně a bez 
autocenzury; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
přijmout opatření proti koncentraci 
vlastnictví sdělovacích prostředků a 
nedostatečné transparentnosti v tomto 
odvětví a zajistit rovný přístup 
k reklamnímu trhu, na kterém dominuje 
několik hospodářských a politických 
subjektů, včetně rozdělování veřejných 
prostředků určených pro reklamu a 
propagaci; vyzývá novináře k dodržování 
etického kodexu; poukazuje na to, že 
přístup k internetu má stále málo lidí, 
uznává význam internetu, pokud jde o 
svobodu sdělovacích prostředků 
a naléhavě žádá orgány, aby v této oblasti 
maximalizovaly své úsilí; připomíná, že 
zpravodajství médií během předvolební 
kampaně postrádalo nezbytný analytický 
prvek, což poukazuje na potřebnost 
vyjasnění otázky vlastnictví sdělovacích 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná, že průbojná, profesionální a 
nezávislá média jsou nepostradatelnou 
součástí jakéhokoli demokratického 
systému; vyzývá orgány, aby zajistily 
svobodu sdělovacích prostředků, a to 
zejména prostřednictvím hledání řešení 
pokračujícího násilí a hrozeb namířených 
proti novinářům, vyřešením případů 
zavražděných novinářů z let 1990 a 2000 a 
zajištěním toho, aby se sdělovací 
prostředky nedostávaly pod politický tlak, 
ale i tím, že jim budou zajištěny bezpečné 
podmínky pro to, aby mohly vykonávat 

10. připomíná, že průbojná, profesionální a 
nezávislá média jsou nepostradatelnou 
součástí jakéhokoli demokratického 
systému; vyzývá orgány, aby zajistily 
svobodu sdělovacích prostředků, a to 
zejména prostřednictvím hledání řešení 
pokračujícího násilí a hrozeb namířených 
proti novinářům, vyřešením případů 
zavražděných novinářů z let 1990 a 2000 a 
zajištěním toho, aby se sdělovací 
prostředky nedostávaly pod politický tlak, 
ale i tím, že jim budou zajištěny bezpečné 
podmínky pro to, aby mohly vykonávat 
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svou práci, a rovněž tím, že se budou
zabývat otázkou koncentrace vlastnictví 
sdělovacích prostředků; zdůrazňuje 
nezbytnost urychlit uplatňování mediální 
strategie přijaté v říjnu 2011 a jejích 
doprovodných akčních plánů; vyzývá 
novináře k dodržování etického kodexu;

svou práci; poukazuje na to, že je nanejvýš 
důležité se zabývat otázkou koncentrace 
vlastnictví sdělovacích prostředků, neboť 
velká většina hlavních srbských tištěných 
a elektronických sdělovacích prostředků 
má neznámé vlastníky nebo vlastníky, 
kteří se schovávají za fiktivní jména či 
zahraniční společnosti; zdůrazňuje 
nezbytnost urychlit uplatňování mediální 
strategie přijaté v říjnu 2011 a jejích 
doprovodných akčních plánů; vyzývá 
novináře k dodržování etického kodexu;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Kinga Gál

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná, že průbojná, profesionální a 
nezávislá média jsou nepostradatelnou 
součástí jakéhokoli demokratického 
systému; vyzývá orgány, aby zajistily 
svobodu sdělovacích prostředků, a to 
zejména prostřednictvím hledání řešení 
pokračujícího násilí a hrozeb namířených 
proti novinářům, vyřešením případů 
zavražděných novinářů z let 1990 a 2000 a 
zajištěním toho, aby se sdělovací 
prostředky nedostávaly pod politický tlak, 
ale i tím, že jim budou zajištěny bezpečné 
podmínky pro to, aby mohly vykonávat 
svou práci, a rovněž tím, že se budou 
zabývat otázkou koncentrace vlastnictví 
sdělovacích prostředků; zdůrazňuje 
nezbytnost urychlit uplatňování mediální 
strategie přijaté v říjnu 2011 a jejích 
doprovodných akčních plánů; vyzývá 
novináře k dodržování etického kodexu;

10. připomíná, že průbojná, profesionální a 
nezávislá média jsou nepostradatelnou 
součástí jakéhokoli demokratického 
systému; vyzývá orgány, aby zajistily 
svobodu sdělovacích prostředků, a to 
zejména prostřednictvím hledání řešení 
pokračujícího násilí a hrozeb namířených 
proti novinářům, vyřešením případů 
zavražděných novinářů z let 1990 a 2000 a 
zajištěním toho, aby se sdělovací 
prostředky nedostávaly pod politický tlak, 
ale i tím, že jim budou zajištěny bezpečné 
podmínky pro to, aby mohly vykonávat 
svou práci, a rovněž tím, že se budou 
zabývat otázkou koncentrace vlastnictví 
sdělovacích prostředků; zdůrazňuje 
nezbytnost urychlit uplatňování mediální 
strategie přijaté v říjnu 2011 a jejích 
doprovodných akčních plánů; vyzývá 
novináře k dodržování etického kodexu; 
vítá skutečnost, že tato strategie respektuje 
ústavní práva, pokud jde o sdělovací 
prostředky užívající menšinové jazyky, a 
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zdůrazňuje, že právo na provozování 
regionálního rozhlasového a televizního 
vysílání by mělo platit i pro Vojvodinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vítá úlohu nezávislých regulačních 
orgánů při zvyšování účinnosti 
a transparentnosti státních institucí; 
oceňuje zejména práci veřejného 
ochránce práv a úřadu Pověřence pro 
informace veřejného významu a ochranu 
osobních údajů; naléhavě žádá orgány, 
aby poskytly státnímu orgánu pro audit, 
komisi pro ochranu hospodářské soutěže, 
úřadu pro zadávání veřejných zakázek 
a orgánu pro přezkum zadávacího 
procesu přiměřené finanční, správní a 
prostorové kapacity, aby mohly plnit své 
povinnosti; vyzývá orgány, aby navázaly 
na závěry protikorupční rady, jež přispěly 
k tomu, aby veřejnost zaměřila svou 
pozornost na korupci vysoce postavených 
osob; naléhavě žádá orgány, aby více 
vycházely z doporučení nezávislých 
regulačních orgánů a aby zajistily 
nezávislost a sekulární povahu agentury 
pro republikové vysílání; znovu opakuje, 
že nezávislé regulační orgány jsou zásadní 
pro úspěch v boji proti systémové korupci 
a jsou ústředním bodem mechanismu brzd 
a protivah pro účinnou kontrolu nad 
vládou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 94
Kinga Gál

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyjadřuje znepokojení nad situací 
vyplývající z rozhodnutí ústavního soudu, 
který ruší 22 pravomocí zaručených 
autonomní oblasti Vojvodina; vyzývá 
srbskou vládu, aby neprodleně zahájila 
jednání s vládou této autonomní oblasti 
s cílem najít řešení, která budou 
respektovat zásady právního státu a 
subsidiarity; připomíná zúčastněným 
stranám, že podle ústavy měl být do konce 
roku 2008 přijat zákon o financování 
autonomní oblasti; vybízí proto vládu, aby 
vypracovala návrh tohoto zákona a 
předložila jej bez dalšího odkladu 
parlamentu, neboť je nezbytný pro 
fungování demokracie a právního státu 
v Srbsku;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam boje proti 
diskriminaci ve všech formách a proti 
všem zranitelným skupinám; vyzývá 
orgány, aby právní předpisy v oblasti boje 
proti diskriminaci urychleně 
harmonizovaly s acquis a zajistily
výsledky, pokud jde o trestní stíhání a 
soudní rozhodnutí pro související trestné 
činy;

11. zdůrazňuje význam boje proti 
diskriminaci ve všech formách a proti 
všem zranitelným skupinám; vyzývá 
orgány, aby právní předpisy v oblasti boje 
proti diskriminaci urychleně 
harmonizovaly s acquis, zejména 
s ohledem na výjimky přiznané 
náboženským institucím, povinnost zajistit 
přiměřené ubytování zaměstnancům se 
zdravotním postižením, vymezení 
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nepřímého vybízení k diskriminaci a 
úlohu nevládních organizací v soudních 
řízeních; s politováním konstatuje, že 
nebyly zajištěny výsledky, pokud jde o 
trestní stíhání a soudní rozhodnutí pro 
trestné činy související s diskriminací;
vyzývá politické vůdce, aby se aktivně 
zapojovali do kampaní na podporu 
tolerance, zejména pokud jde o Romy, 
ženy, osoby se zdravotním postižením a 
LGBT; vítá pozitivní opatření, která na 
podporu těchto hodnot v srbské 
společnosti přijal ochránce lidských práv 
a komisař pro rovnoprávnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Andrey Kovatchev, György Schöpflin, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam boje proti 
diskriminaci ve všech formách a proti 
všem zranitelným skupinám; vyzývá 
orgány, aby právní předpisy v oblasti boje 
proti diskriminaci urychleně 
harmonizovaly s acquis a zajistily 
výsledky, pokud jde o trestní stíhání a 
soudní rozhodnutí pro související trestné 
činy;

11. zdůrazňuje význam boje proti 
diskriminaci ve všech formách, zejména 
z etických důvodů, a proti všem 
zranitelným skupinám; vyzývá orgány, aby 
právní předpisy v oblasti boje proti 
diskriminaci urychleně harmonizovaly s 
acquis, zajistily jednotné uplatňování 
přijatých právních předpisů v oblasti 
ochrany národnostních menšin pro 
všechny tyto menšiny a na celém svém 
území a rovněž zajistily výsledky, pokud 
jde o trestní stíhání a soudní rozhodnutí pro 
související trestné činy;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Emine Bozkurt
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam boje proti 
diskriminaci ve všech formách a proti 
všem zranitelným skupinám; vyzývá 
orgány, aby právní předpisy v oblasti boje 
proti diskriminaci urychleně 
harmonizovaly s acquis a zajistily 
výsledky, pokud jde o trestní stíhání a 
soudní rozhodnutí pro související trestné 
činy;

11. zdůrazňuje význam boje proti 
diskriminaci ve všech formách a proti 
všem zranitelným skupinám, zejména 
Romům, LGBT a osobám se zdravotním 
postižením; vyzývá orgány, aby právní 
předpisy v oblasti boje proti diskriminaci 
urychleně harmonizovaly s acquis a 
zajistily výsledky, pokud jde o trestní 
stíhání a soudní rozhodnutí pro související 
trestné činy; zdůrazňuje, že je potřeba, aby 
policejní vyšetřování a soudní řízení 
v případech diskriminace bylo rychlé a 
účinné;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam boje proti 
diskriminaci ve všech formách a proti 
všem zranitelným skupinám; vyzývá 
orgány, aby právní předpisy v oblasti boje 
proti diskriminaci urychleně 
harmonizovaly s acquis a zajistily 
výsledky, pokud jde o trestní stíhání a 
soudní rozhodnutí pro související trestné 
činy;

11. zdůrazňuje význam boje proti 
diskriminaci ve všech formách a proti 
všem zranitelným skupinám, zejména 
Romům, ženám, osobám se zdravotním 
postižením a LGBT, neboť ti jsou 
diskriminaci vystaveni nejčastěji; vyzývá 
orgány, aby právní předpisy v oblasti boje 
proti diskriminaci urychleně 
harmonizovaly s acquis a zajistily 
výsledky, pokud jde o trestní stíhání a 
soudní rozhodnutí pro související trestné 
činy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. uznává ženy jako důležitého hybatele 
změn v srbské společnosti; bere na vědomí 
skutečnost, že po volbách v roce 2012 jsou 
ženy v parlamentu více zastoupeny; vítá, 
že 84 z 250 poslaneckých křesel obsadily 
ženy; vybízí však srbské orgány, aby dále 
usilovaly o zajištění rovného zastoupení; 
zdůrazňuje, že ženy jsou i nadále 
vystaveny diskriminaci na trhu práce 
a v jiných oblastech společnosti a že 
doposud nejsou v politickém životě země, 
včetně vládních postů, plně zastoupeny; je 
znepokojen skutečností, že ačkoli již 
působí legislativní i prováděcí subjekty 
v oblasti boje proti diskriminaci a rovnosti 
žen a mužů, nebylo v oblasti rovných 
příležitostí pro ženy a muže dosaženo 
žádného pokroku; poukazuje na to, že 
hlavními problémy zůstávají účinné 
uplatňování stávajících právních předpisů 
a další posilování správní kapacity; 
naléhavě žádá srbské orgány, aby v tomto 
ohledu zvýšily úsilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá orgány, aby se zaměřily na 
politiky směřující ke snižování 
nezaměstnanosti, chudoby a diskriminace 
osob se zdravotním postižením;
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Or. en

Pozměňovací návrh 101
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyjadřuje znepokojení z hrozby, 
kterou pro fungování právního státu a 
veřejnou bezpečnost v Srbsku představují 
skupiny násilných výtržníků, zejména 
poté, co vláda při zrušení bělehradské Gay 
Pride Parade v říjnu 2012 oznámila, že 
není schopna tyto skupiny kontrolovat; 
vyzývá srbskou vládu, aby okamžitě 
přijala společná opatření pro všechny 
příslušné vládní a bezpečnostní instituce 
s cílem zajistit, aby tyto skupiny již nadále 
nebyly hrozbou a aby byla stíhána 
jakákoli forma násilí či trestných činností 
páchaných členy těchto skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. vybízí srbské orgány, aby zajistily 
bezpečnost zastánců práv žen, a vyjadřuje 
obavu nad tím, že i v roce 2012 stále ještě 
dochází ke slovním projevům nenávisti, 
hrozbám či fyzickým útokům, v 
neposlední řadě vůči aktivistům bojujícím 
za práva LGBT a aktivistům 
zdůrazňujícím nutnost vyrovnání se 
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s minulostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
systematicky postihovat slovní projevy 
nenávisti a že je důležité, aby vláda takové 
výroky odsuzovala, vycházejí-li z úst 
úředníků veřejné správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. vítá, že Srbsko podepsalo úmluvu 
Rady Evropy o předcházení násilí 
páchanému na ženách a domácímu násilí 
a boji proti němu; zdůrazňuje význam 
rychlého uplatňování a přiměřeného 
vynucování dodržování úmluvy vzhledem 
k tomu, že násilí páchané na ženách je i 
nadále problémovou oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Lorenzo Fontana
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. odsuzuje rozhodnutí vlády zakázat Gay 
Pride Parade, která se měla konat dne 6. 
října 2012;

12. bere na vědomí rozhodnutí vlády 
zakázat Gay Pride Parade, která se měla 
konat dne 6. října 2012;

Or. it

Pozměňovací návrh 106
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. odsuzuje rozhodnutí vlády zakázat Gay
Pride Parade, která se měla konat dne 6. 
října 2012;

12. odsuzuje rozhodnutí vlády zakázat 
bělehradskou Pride Parade, která se měla 
konat dne 6. října 2012, a vyzývá srbské 
orgány, aby vypracovaly a provedly akční 
plán pro boj proti homofobii a pro 
zlepšení bezpečnosti s cílem zajistit, aby se 
Pride nebo podobné iniciativy mohly 
svobodně, úspěšně a bezpečně konat 
v roce 2013 i letech následujících;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. odsuzuje rozhodnutí vlády zakázat Gay 
Pride Parade, která se měla konat dne 6. 
října 2012;

12. odsuzuje rozhodnutí vlády zakázat Gay 
Pride Parade, která se měla konat dne 
6.října 2012; vyzývá orgány, aby posílily 
svůj závazek týkající se svobody 
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shromažďování, a to zejména účinným 
zákazem krajně pravicových organizací a 
neformálních organizací sportovních 
fanoušků, které jsou úzce napojeny na 
organizovaný zločin; vítá v tomto ohledu 
rozhodnutí ústavního soudu, který dvě 
takové organizace zakázal;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. odsuzuje rozhodnutí vlády zakázat Gay 
Pride Parade, která se měla konat dne 6. 
října 2012;

12. odsuzuje rozhodnutí vlády zakázat Gay 
Pride Parade, která se měla konat dne 
6.října 2012; vyzývá orgány, aby mezi 
úředníky donucovacích orgánů rozšířily 
informace o právech LGBT a prohloubily 
jejich porozumění pro tato práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu, György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá obecně dobré podmínky pro 
národní, etnické a kulturní menšiny v 
Srbsku; žádá orgány, aby zlepšily zavádění 
právních předpisů týkajících se ochrany 
menšin, a to zejména co se týče jejich 
spravedlivého zastoupení ve veřejné 
správě, v soudnictví a policejních složkách, 
informování a vzdělávání v menšinových 
jazycích, včetně poskytování všech 

13. zdůrazňuje, že pro zajištění účinného 
uplatňování právních předpisů na 
ochranu menšin na celém území Srbska je 
zapotřebí vynaložit další úsilí; žádá 
orgány, aby se zabývaly zjištěnými 
nedostatky, a to zejména co se týče jejich 
spravedlivého zastoupení ve veřejné 
správě, v soudnictví a policejních složkách, 
informování a vzdělávání v menšinových 
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nezbytných výukových materiálů; jazycích, včetně poskytování všech 
nezbytných výukových materiálů; vyzývá 
Komisi, aby pokračovala v bedlivém 
sledování úsilí Srbska v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá obecně dobré podmínky pro 
národní, etnické a kulturní menšiny
v Srbsku; žádá orgány, aby zlepšily 
zavádění právních předpisů týkajících se 
ochrany menšin, a to zejména co se týče 
jejich spravedlivého zastoupení ve veřejné 
správě, v soudnictví a policejních složkách, 
informování a vzdělávání v menšinových 
jazycích, včetně poskytování všech 
nezbytných výukových materiálů;

13. připomíná Srbsku, že ochrana menšin 
je jedním z hlavních kodaňských 
politických kritérií; bere na vědomí právní 
postavení národních, etnických a
kulturních menšin v Srbsku; naléhavě 
žádá orgány, aby zlepšily zavádění 
právních předpisů týkajících se ochrany 
menšin, a to zejména co se týče jejich 
spravedlivého zastoupení ve veřejné 
správě, v soudnictví a policejních složkách, 
informování a vzdělávání v menšinových 
jazycích, včetně poskytování všech 
nezbytných výukových materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Kinga Gál

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá obecně dobré podmínky pro 
národní, etnické a kulturní menšiny
v Srbsku; žádá orgány, aby zlepšily 
zavádění právních předpisů týkajících se 
ochrany menšin, a to zejména co se týče 

13. vítá obecně dobré podmínky pro 
národní, etnické a kulturní menšiny
v Srbsku; žádá orgány, aby zlepšily 
zavádění právních předpisů týkajících se 
ochrany menšin, a to zejména co se týče 



PE502.220v01-00 62/104 AM\923580CS.doc

CS

jejich spravedlivého zastoupení ve veřejné 
správě, v soudnictví a policejních složkách, 
informování a vzdělávání v menšinových 
jazycích, včetně poskytování všech 
nezbytných výukových materiálů;

zákona o národních radách menšin, a aby 
zaručily neomezené používání veškerých 
pravomocí těchto rad a nezbytné 
rozpočtové dotace pro plnění těchto cílů; 
vyzývá ke spravedlivému zastoupení 
menšin ve veřejné správě, v soudnictví a 
policejních složkách, informování a 
vzdělávání v menšinových jazycích, včetně 
poskytování všech nezbytných výukových 
materiálů; pro zlepšení jazykových 
dovedností příslušníků menšin považuje 
za důležité, aby pro žáky menšin vyučovali 
kvalifikovaní učitelé státní jazyk jako cizí 
jazyk a aby tito žáci měli k dispozici 
náležité výukové materiály;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Franziska Katharina Brantner

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá obecně dobré podmínky pro 
národní, etnické a kulturní menšiny v 
Srbsku; žádá orgány, aby zlepšily zavádění 
právních předpisů týkajících se ochrany 
menšin, a to zejména co se týče jejich 
spravedlivého zastoupení ve veřejné 
správě, v soudnictví a policejních složkách, 
informování a vzdělávání v menšinových 
jazycích, včetně poskytování všech 
nezbytných výukových materiálů;

13. vítá obecně dobré podmínky pro 
legislativní rámec, pokud jde o národní, 
etnické a kulturní menšiny v Srbsku; žádá 
orgány, aby zlepšily zavádění právních 
předpisů týkajících se ochrany menšin, a to 
zejména co se týče jejich spravedlivého 
zastoupení ve veřejné správě, v soudnictví 
a policejních složkách, informování a 
vzdělávání v menšinových jazycích, včetně 
poskytování všech nezbytných výukových 
materiálů, a aby usilovaly o jejich 
sociálně-ekonomickou integraci;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Jelko Kacin
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá obecně dobré podmínky pro 
národní, etnické a kulturní menšiny
v Srbsku; žádá orgány, aby zlepšily 
zavádění právních předpisů týkajících se 
ochrany menšin, a to zejména co se týče 
jejich spravedlivého zastoupení ve veřejné 
správě, v soudnictví a policejních složkách, 
informování a vzdělávání v menšinových 
jazycích, včetně poskytování všech 
nezbytných výukových materiálů;

13. vítá obecně dobré podmínky pro 
národní, etnické a kulturní menšiny v zemi; 
žádá orgány, aby zlepšily zavádění 
právních předpisů týkajících se ochrany 
menšin, a to zejména co se týče jejich 
spravedlivého zastoupení ve veřejné 
správě, v soudnictví a policejních složkách, 
informování a vzdělávání v menšinových 
jazycích, včetně poskytování všech 
nezbytných výukových materiálů; s 
politováním konstatuje, že Republiková 
rada pro národnostní menšiny nevyvíjí od 
roku 2009 žádnou činnost; vyzývá orgány, 
aby v dobré víře usnadnily vytvoření 
Bosňácké národní rady a integraci obou 
islámských komunit v zemi; upozorňuje 
na skutečnost, že Sandžak a jižní a 
jihovýchodní Srbsko, kde žije značný 
počet příslušníků menšin, jsou 
hospodářsky méně rozvinutými regiony, 
což vyžaduje, aby orgány vynaložily další 
úsilí na boj proti vysoké nezaměstnanosti 
a sociálnímu vyloučení; opakovaně 
zdůrazňuje význam uplatňování protokolu 
o národnostních menšinách, který 
podepsala rumunská a srbská vláda v 
Bruselu dne 1. března 2012; vyzývá srbské 
orgány, aby zlepšily situaci všech menšin, 
včetně romské, bosňácké, albánské a 
bulharské menšiny, na něž v nepřiměřené 
míře doléhá hospodářský pokles;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá obecně dobré podmínky pro 
národní, etnické a kulturní menšiny
v Srbsku; žádá orgány, aby zlepšily 
zavádění právních předpisů týkajících se 
ochrany menšin, a to zejména co se týče 
jejich spravedlivého zastoupení ve veřejné 
správě, v soudnictví a policejních složkách, 
informování a vzdělávání v menšinových 
jazycích, včetně poskytování všech 
nezbytných výukových materiálů;

13. vítá obecně dobré podmínky pro 
národní, etnické a kulturní menšiny
v Srbsku; žádá orgány, aby zlepšily 
zavádění právních předpisů týkajících se 
ochrany menšin, a to zejména co se týče 
jejich spravedlivého zastoupení ve veřejné 
správě, v soudnictví a policejních složkách, 
informování a vzdělávání v menšinových 
jazycích, včetně poskytování všech 
nezbytných výukových materiálů a 
svobodného rozšiřování kulturních center
a elektronických a tištěných médií;
naléhavě žádá vládu, aby věnovala 
stejnou pozornost všem menšinovým 
skupinám v zemi, včetně osob 
s bulharskou národností či těch, kteří se 
cítí být Bulhary;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. naléhá na Srbsko, aby zlepšilo situaci 
menšin v oblastech, jako je Preševská 
dolina, Novopazarský sandžak a 
Vojvodina;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. opakuje svou výzvu vládě, aby 
přiznala větší politickou prioritu posílení 
dodržování základních práv všech menšin, 
včetně přístupu ke vzdělání v jejich jazyce, 
rovného přístupu k trhu práce a 
spravedlivého zastoupení v institucích, a 
aby vypracovala strategie pro snížení míry 
nezaměstnanosti v rámci jednotlivých 
menšin; vyzývá vládu k podpoře 
hospodářského a sociálního rozvoje 
Sandžaku a jihovýchodních oblastí 
Srbska; připomíná, že je důležité vyřešit 
otázku akreditace mezinárodní univerzity 
v Novém Pazaru v Sandžaku;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. je znepokojen určitými případy 
špatného zacházení vůči občanům 
bulharské menšiny a činnostem 
Bulharské demokratické unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
György Schöpflin, Anna Ibrisagic

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. připomíná, že výsledky sčítání lidu 
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z roku 2011 byly zveřejněny až se 
značným zpožděním, dále podotýká, že 
toto sčítání bylo z velké části bojkotováno 
albánsky hovořícím obyvatelstvem jižního 
Srbska, a vyzývá srbské orgány, zejména 
na místní úrovni, aby se zdržely využívání 
tohoto bojkotu jako záminky 
k diskriminaci vůči albánsky hovořícímu 
obyvatelstvu;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Andrey Kovatchev, György Schöpflin, Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. trvá na tom, že je na úrovni státu 
i samosprávy potřeba přijmout ucelenější 
a rychlejší opatření k zajištění 
neomezeného přístupu ke kvalitnímu 
vzdělávání v jazycích menšin, což je 
nezbytné pro zachování etnické a kulturní 
identity, přičemž toto právo je již zajištěno 
ústavou a federálním zákonem z roku 
2002 o ochraně práv a svobod 
národnostních menšin a je v souladu 
s obecnými směry uvedenými v Rámcové 
úmluvě o ochraně národnostních menšin, 
zejména pak pokud jde o poskytování 
všech nezbytných učebnic a dalších 
vzdělávacích pomůcek;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje určité zlepšení co se týče
situace romské populace a opatření, která 
byla v této oblasti podniknuta za účelem 
zvýšení jejich společenského začlenění; 
vyjadřuje znepokojení nad pokračující 
diskriminací, sociálním vyčleňováním a 
vysokou mírou nezaměstnanosti, a to 
zejména v případě romských žen;

14. zdůrazňuje potřebu zlepšit situaci
romské populace a přijmout opatření, která 
byla v této oblasti podniknuta za účelem 
zvýšení jejich společenského začlenění; 
vyjadřuje znepokojení nad pokračující 
diskriminací, sociálním vyčleňováním a 
vysokou mírou nezaměstnanosti, a to 
zejména v případě romských žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje určité zlepšení co se týče 
situace romské populace a opatření, která 
byla v této oblasti podniknuta za účelem 
zvýšení jejich společenského začlenění; 
vyjadřuje znepokojení nad pokračující 
diskriminací, sociálním vyčleňováním a 
vysokou mírou nezaměstnanosti, a to 
zejména v případě romských žen;

14. konstatuje určité zlepšení co se týče 
situace romské populace, jako je zvýšení 
míry zápisu romských dětí do 
vzdělávacího systému, a opatření, která 
byla v této oblasti podniknuta za účelem 
zvýšení jejich společenského začlenění, 
jako je podpora registrace „z právního 
hlediska neviditelných osob“; zdůrazňuje 
však, že ke zlepšení sociálně-ekonomické 
situace Romů je zapotřebí 
koncentrovanějšího a cílenějšího úsilí; 
vyjadřuje znepokojení nad pokračující 
diskriminací, sociálním vyčleňováním a 
vysokou mírou nezaměstnanosti, a to 
zejména v případě romských žen; kromě 
toho poukazuje na potřebu plné 
harmonizace právních předpisů proti 
diskriminaci s politikou EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 122
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje určité zlepšení co se týče 
situace romské populace a opatření, která 
byla v této oblasti podniknuta za účelem 
zvýšení jejich společenského začlenění; 
vyjadřuje znepokojení nad pokračující 
diskriminací, sociálním vyčleňováním a 
vysokou mírou nezaměstnanosti, a to 
zejména v případě romských žen;

14. konstatuje určité zlepšení co se týče 
situace romské populace a opatření, která 
byla v této oblasti podniknuta za účelem 
zvýšení jejich společenského začlenění; 
vyjadřuje znepokojení nad pokračující 
hrubou diskriminací, chybějícími 
osobními doklady, sociálním 
vyčleňováním, nuceným vystěhováváním a 
vysokou mírou nezaměstnanosti, a to 
zejména v případě romských žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje určité zlepšení co se týče 
situace romské populace a opatření, která 
byla v této oblasti podniknuta za účelem 
zvýšení jejich společenského začlenění; 
vyjadřuje znepokojení nad pokračující 
diskriminací, sociálním vyčleňováním a 
vysokou mírou nezaměstnanosti, a to 
zejména v případě romských žen;

14. konstatuje určité zlepšení co se týče 
situace romské populace a opatření, která 
byla v této oblasti podniknuta za účelem 
zvýšení jejich společenského začlenění; 
vyjadřuje znepokojení nad pokračující 
diskriminací, sociálním vyčleňováním a 
vysokou mírou nezaměstnanosti, a to 
zejména v případě romských žen;
upozorňuje srbské orgány na důležitost 
pokračování práce na zlepšení sociálního 
a hospodářského začlenění zranitelných 
skupin, včetně Romů, a to zejména 
prostřednictvím rámce EU pro 
vnitrostátní strategie integrace Romů

Or. en
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Pozměňovací návrh 124
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vítá pokrok dosažený v oblasti 
reforem systému péče o děti, který vede 
k celkovému snižování počtu dětí a 
mladistvých v ústavech a nárůstu počtu 
dětí v náhradní péči; bere na vědomí 
značné snížení míry umisťování dětí ve 
věku do tří let do ústavů v souladu 
s ustanoveními zákona o sociálním 
zabezpečení z roku 2011; vyjadřuje však 
znepokojení nad skutečností, že celkový 
počet dětí a mladistvých v ústavní péči 
nadále roste; je zvlášť znepokojen 
skutečností, že dochází jen k pomalému 
snižování počtu dětí se zdravotním 
postižením v ústavech; v tomto ohledu 
vyzývá ke zvýšení úsilí v oblasti prevence 
rozpadu rodin, kdykoli je to v zájmu dítěte, 
a k posílení komunitních služeb na 
podporu ohrožených rodin a dětí se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje obavu ze situace bulharské 
menšiny, zejména pokud jde o oblast 
vzdělávání, kultury či oficiálního 
používání mateřského jazyka, z odmítnutí 
přiznat Bulharské demokratické unii 
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postavení politické strany pro volby v roce 
2012 a z nátlaku úřadů namířenému proti 
jejím aktivistům, akcím, jež organizuje, a 
jejím politickým a občanským 
organizacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vítá důležité kroky k zavedení 
vzdělávání podporujícího začlenění, jež 
mají za následek výrazné zvýšení podílu 
zápisu romských dětí do základních škol, 
kdy dvě ze tří romských dětí nyní dokončí 
základní školní docházku, ve srovnání 
s jedním dítětem ze čtyř ještě před 
několika lety; je nadále znepokojen 
obecně nízkým podílem romských dětí 
navštěvujících střední školu a skutečností, 
že 70 % Romů do školy vůbec nechodí; 
vyzývá srbskou vládu, aby zajistila rovné 
příležitosti pro všechny romské děti a 
mladistvé, aby se mohli vrátit do školy, a 
dala jim tak druhou šanci; zdůrazňuje, že 
rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání 
v raném věku hraje u dětí ze 
znevýhodněného prostředí zvlášť 
důležitou roli a je zásadní pro prolomení 
mezigeneračního kruhu chudoby a 
sociálního vyloučení; s obavami si všímá, 
že hospodářskou krizí jsou nepřiměřeně 
postiženy malé děti, což se odráží na 
dramatickém nárůstu podílu dětí žijících 
v naprosté chudobě mezi roky 2008 a 
2010; připomíná, že chudoba v dětství je 
úzce a pevně spjata s horším fyzickým 
zdravím, narušeným kognitivním vývojem, 
nedostatečnými výkony ve škole a 
sociálními riziky, včetně vyšších nákladů 



AM\923580CS.doc 71/104 PE502.220v01-00

CS

na soudnictví a systém sociálního 
zabezpečení;  vyzývá srbskou vládu, aby 
přijala kroky k řešení chudoby dětí a 
jejich sociálního vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. znovu opakuje svou výzvu srbským 
orgánům, aby přijaly další kroky pro 
přeshraniční spolupráci se sousedícími 
členskými státy EU – Bulharskem, 
Maďarskem a Rumunskem –, a to i 
v rámci strategie EU pro Podunají, 
s cílem usnadnit hospodářský rozvoj, 
mimo jiné příhraničních regionů a oblastí 
osídlených menšinami; v tomto ohledu 
zdůrazňuje význam otevření terminálu pro 
přepravní nákladní automobily a zboží na 
hraničním přechodu Ribarci-Otomanci;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá pokrok v oblasti reformy systému 
péče o děti a v rámci uplatňování zákona 
sociálního zabezpečení z roku 2011; je 
znepokojen vzrůstajícím počtem dětí 
v ústavní péči a zejména pomalým 
snižováním počtu dětí se zdravotními 

vypouští se
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postiženími, které se nacházejí v ústavech;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá pokrok v oblasti reformy systému 
péče o děti a v rámci uplatňování zákona 
sociálního zabezpečení z roku 2011; je 
znepokojen vzrůstajícím počtem dětí 
v ústavní péči a zejména pomalým 
snižováním počtu dětí se zdravotními 
postiženími, které se nacházejí v ústavech;

15. vítá pokrok v oblasti reformy systému 
péče o děti a v rámci uplatňování zákona 
sociálního zabezpečení z roku 2011; je 
znepokojen vzrůstajícím počtem dětí 
v ústavní péči a zejména pomalým 
snižováním počtu dětí se zdravotními 
postiženími, které se nacházejí v ústavech, 
a počtu romských dětí, které chodí do 
zvláštní školy; kromě toho vyjadřuje 
znepokojení nad nárůstem násilí u 
mladých lidí a vyzývá orgány, aby stejnou 
měrou chránily práva zranitelných dětí, 
jako jsou romské děti, děti žijící na ulici a 
děti žijící v chudobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. znovu zdůrazňuje zásadní význam 
regionální spolupráce pro úspěch zemí 
západního Balkánu v evropském 
integračním procesu; vítá odvedenou 
práci pro usmíření a zdůrazňuje, že 
Srbsko by mělo pokračovat v sehrávání 
aktivní a konstruktivní úlohy v tomto 
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regionu; připomíná, že pro proces 
rozšíření jsou nezbytné dobré sousedské 
vztahy a regionální spolupráce; vybízí 
srbské orgány, aby úzce spolupracovaly se 
zeměmi bývalé Jugoslávie při řešení všech 
přetrvávajících problémů v oblasti 
právního nástupnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. hluboce lituje prohlášení prezidenta 
Nikoliće z července 2011, v nichž popřel, 
že by došlo ve Srebrenici ke genocidě; 
znovu opakuje, že žádné válečné zločiny a 
porušování lidských práv, k nimž došlo 
v bývalé Jugoslávii během konfliktů 
v devadesátých letech minulého století, by 
neměly být popírány, včetně událostí ve 
Srebrenici, které byly uznány za genocidu 
v nálezech a rozhodnutích Mezinárodního 
trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii 
a Mezinárodního soudního dvora; 

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. vyzývá Srbsko, aby věnovalo více 
pozornosti dalšímu zlepšování 
podnikatelského prostředí, zejména pokud 
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jde o privatizační postupy a zadávání 
veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. znovu potvrzuje svou pevnou podporu
liberalizaci vízového režimu pro země 
západního Balkánu; žádá Srbsko a státy 
EU nejvíce postižené problematikou 
falešných uchazečů o azyl, aby se touto 
otázkou společně zabývaly;

16. odmítá liberalizaci vízového režimu 
pro země západního Balkánu; žádá Srbsko 
a státy EU nejvíce postižené problematikou 
falešných uchazečů o azyl, aby se touto 
otázkou společně zabývaly;

Or. nl

Pozměňovací návrh 134
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. znovu potvrzuje svou pevnou podporu 
liberalizaci vízového režimu pro země 
západního Balkánu; žádá Srbsko a státy 
EU nejvíce postižené problematikou 
falešných uchazečů o azyl, aby se touto 
otázkou společně zabývaly;

16. znovu potvrzuje svou pevnou podporu 
liberalizaci vízového režimu pro země 
západního Balkánu; žádá Srbsko a státy 
EU nejvíce postižené problematikou 
falešných uchazečů o azyl, aby se touto 
otázkou společně zabývaly, neboť 
představuje nejviditelnější a 
nejkonkrétnější úspěch procesu evropské 
integrace v tomto regionu; zdůrazňuje, že 
možné pozastavení bezvízového režimu by 
bylo výrazným krokem zpět v rámci 
procesu přistoupení zemí západního 
Balkánu, na něž se tento režim vztahuje; 
připomíná, že Srbsko musí více 
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spolupracovat s orgány členských států 
EU při řešení problematiky falešných 
uchazečů o azyl, a to rovněž 
prostřednictvím přijetí a uplatňování 
reforem s cílem zlepšit situaci menšin, jež 
nejvíce zneužívaly bezvízový režim, a 
azylové politiky některých členských 
států; vyzývá členské státy, které jsou 
nejvíce postiženy přílivem falešných 
uchazečů o azyl, aby přijaly vhodné 
mechanismy vyřizování těchto případů, 
především zařazením zemí západního 
Balkánu na seznam „bezpečných zemí“; 
dále vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
pomoc Srbsku v boji proti organizované 
trestné činnosti v souvislosti 
s obchodováním s falešnými žadateli 
o azyl; kromě toho poukazuje na to, že 
Srbsko samo stále častěji žadatele o azyl 
přijímá, a potřebuje tudíž účinnější systém 
zpracovávání žádostí o azyl;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. znovu potvrzuje svou pevnou podporu 
liberalizaci vízového režimu pro země 
západního Balkánu; žádá Srbsko a státy 
EU nejvíce postižené problematikou 
falešných uchazečů o azyl, aby se touto 
otázkou společně zabývaly;

16. znovu potvrzuje svou pevnou podporu 
liberalizaci vízového režimu pro země 
západního Balkánu; žádá Srbsko a státy 
EU nejvíce postižené problematikou 
falešných uchazečů o azyl, aby se touto 
otázkou společně zabývaly a udělaly 
maximum pro přísné uplatňování 
veškerých kritérií a opatření nezbytných 
pro bezvízové cestování do zemí 
Schengenu; zdůrazňuje, že je nutné, aby 
občané byli řádně informováni o 
omezeních bezvízového režimu a 
nedocházelo tak ke zneužívání svobody 
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cestování a politiky liberalizace víz; 
konstatuje, že toto je jeden z největších 
úspěchů země na cestě do EU a jakékoli 
pozastavení by jistě mělo negativní 
sociální, hospodářské a politické 
důsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vítá předložení akčního plánu pro 
energii z obnovitelných zdrojů, jehož 
cílem je přijmout konkrétní opatření, od
nichž si Srbsko slibuje splnění svého 
závazku v rámci Smlouvy o energetickém 
společenství, jímž je zvýšit podíl 
obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě 
energie do roku 2020 na 27 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE
Andrey Kovatchev

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje hlavní úlohu občanské 
společnosti při posilování a konsolidaci 
demokratických politických procesů v této 
zemi;

17. zdůrazňuje hlavní úlohu občanské 
společnosti a srbského parlamentu při 
posilování a konsolidaci demokratického
politického procesu v této zemi; zejména 
zdůrazňuje, že občanská společnost a 
parlament mohou hrát v procesu 
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přistoupení Srbska klíčovou úlohu, tak 
aby byl odpovědnější, transparentnější a 
více podporoval začlenění; 

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje hlavní úlohu občanské 
společnosti při posilování a konsolidaci 
demokratických politických procesů v této 
zemi;

17. zdůrazňuje hlavní úlohu aktivních a 
nezávislých organizací občanské 
společnosti při posilování a konsolidaci 
demokratických politických procesů v této 
zemi; uznává důležitou práci, již odvedly 
organizace občanské společnosti a ženské 
organizace, pokud jde o podporu práv 
LGBT, boj proti násilí páchanému na 
ženách, zvyšování účasti žen v politice, 
úsilí o budování míru a kontrolní úlohu 
občanské společnosti; zdůrazňuje význam 
dialogu s organizacemi občanské 
společnosti a zásadní úlohu subjektů 
občanské společnosti při podpoře 
prohloubené regionální spolupráce 
v sociálních a politických aspektech; vítá 
zlepšení spolupráce vlády a nevládních 
organizací, avšak vyzývá k jejich širší 
konzultaci při tvorbě politiky, včetně 
formulování politik a právních předpisů, a 
při sledování činnosti orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje hlavní úlohu občanské 
společnosti při posilování a konsolidaci 
demokratických politických procesů v této 
zemi;

17. zdůrazňuje hlavní úlohu občanské 
společnosti při posilování a konsolidaci 
demokratických politických procesů v této 
zemi a při sledování procesu přistoupení 
k EU; vyzývá srbskou vládu, aby ve všech 
fázích procesu přistoupení spolupracovala 
s organizacemi občanské společnosti, 
nestátními subjekty a sociálními partnery 
a aby poskytovala nezbytné informace pro 
konstruktivní diskusi o členství v EU a o 
fungování země;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Knut Fleckenstein

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje hlavní úlohu občanské 
společnosti při posilování a konsolidaci 
demokratických politických procesů v této 
zemi;

17. zdůrazňuje hlavní úlohu občanské 
společnosti při posilování a konsolidaci 
demokratických politických procesů v této 
zemi, neboť plní životně důležité 
společenské funkce, jež nemohou být 
zcela vykonávány jen politickými nástroji;
připomíná, že občanská společnost musí 
v regionu hrát rovněž významnou úlohu 
při kritickém sledování provádění 
evropské reformní agendy a při podpoře 
dialogu a dobrých sousedských vztahů;

Or. de

Pozměňovací návrh 141
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje hlavní úlohu občanské 
společnosti při posilování a konsolidaci 
demokratických politických procesů v této 
zemi;

17. zdůrazňuje hlavní úlohu občanské 
společnosti při posilování a konsolidaci 
demokratických politických procesů v této 
zemi; konstatuje, že zapojení občanské 
společnosti do vyjednávacího procesu by 
bylo důkazem odhodlání k dodržování 
zásady začlenění občanské společnosti do 
tvorby politiky a bylo by zásadní pro 
zajištění odpovědnosti a otevřenosti tohoto 
procesu, neboť by proces jednání o 
přistoupení více přiblížilo občanům;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje hlavní úlohu občanské 
společnosti při posilování a konsolidaci 
demokratických politických procesů v této 
zemi;

17. zdůrazňuje hlavní úlohu občanské 
společnosti při posilování a konsolidaci 
demokratických politických procesů v této 
zemi; vítá činnost vládního úřadu pro 
spolupráci s občanskou společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. opětovně připomíná zásadní význam 
regionální spolupráce a dobrých 
sousedských vztahů pro účely toho, aby 

vypouští se
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země západního Balkánu uspěly 
v evropském integračním procesu; vítá 
práci vykonanou v oblasti procesu 
usmíření a zdůrazňuje, že Srbsko by mělo 
pokračovat v sehrávání aktivní a 
konstruktivní úlohy v tomto regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. opětovně připomíná zásadní význam 
regionální spolupráce a dobrých 
sousedských vztahů pro účely toho, aby 
země západního Balkánu uspěly 
v evropském integračním procesu; vítá 
práci vykonanou v oblasti procesu 
usmíření a zdůrazňuje, že Srbsko by mělo 
pokračovat v sehrávání aktivní a 
konstruktivní úlohy v tomto regionu;

18. opětovně připomíná zásadní význam 
regionální spolupráce a dobrých 
sousedských vztahů pro účely toho, aby 
země západního Balkánu uspěly 
v evropském integračním procesu; 
zdůrazňuje význam procesu usmíření
probíhajícího mezi zeměmi západního 
Balkánu a naléhá na Srbsko, aby hrálo
aktivní a konstruktivní úlohu v tomto 
regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Knut Fleckenstein

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. opětovně připomíná zásadní význam 
regionální spolupráce a dobrých 
sousedských vztahů pro účely toho, aby 
země západního Balkánu uspěly 
v evropském integračním procesu; vítá 
práci vykonanou v oblasti procesu usmíření 

18. opětovně připomíná zásadní význam 
regionální spolupráce a dobrých 
sousedských vztahů pro účely toho, aby 
země západního Balkánu uspěly 
v evropském integračním procesu, neboť 
ukazují ochotu a schopnost uchazečských 
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a zdůrazňuje, že Srbsko by mělo 
pokračovat v sehrávání aktivní a 
konstruktivní úlohy v tomto regionu;

zemí plnit povinnosti členského státu EU 
a konstruktivně se podílet na dalším vývoji 
evropské integrace v rámci institucí EU; 
vítá práci vykonanou v oblasti procesu 
usmíření a zdůrazňuje, že Srbsko by mělo 
pokračovat v sehrávání aktivní a 
konstruktivní úlohy v tomto regionu;

Or. de

Pozměňovací návrh 146
Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. opětovně připomíná zásadní význam 
regionální spolupráce a dobrých 
sousedských vztahů pro účely toho, aby 
země západního Balkánu uspěly 
v evropském integračním procesu; vítá 
práci vykonanou v oblasti procesu usmíření 
a zdůrazňuje, že Srbsko by mělo 
pokračovat v sehrávání aktivní a 
konstruktivní úlohy v tomto regionu;

18. opětovně připomíná zásadní význam 
regionální spolupráce a dobrých 
sousedských vztahů pro účely toho, aby 
země západního Balkánu uspěly 
v evropském integračním procesu; vítá 
práci vykonanou v oblasti procesu usmíření 
a zdůrazňuje, že Srbsko by mělo 
pokračovat v sehrávání aktivní a 
konstruktivní úlohy v tomto regionu a 
mělo by pokračovat v hledání způsobů, jak 
vyjádřit, že uznává utrpení, a respektovat 
právo všech obětí válečných zločinů 
dozvědět se pravdu a právo na 
spravedlnost, včetně podpory pro 
vytvoření iniciativy RECOM;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. opětovně připomíná zásadní význam 
regionální spolupráce a dobrých 
sousedských vztahů pro účely toho, aby 
země západního Balkánu uspěly 
v evropském integračním procesu; vítá 
práci vykonanou v oblasti procesu usmíření 
a zdůrazňuje, že Srbsko by mělo 
pokračovat v sehrávání aktivní a 
konstruktivní úlohy v tomto regionu;

18. opětovně připomíná zásadní význam 
regionální spolupráce a dobrých 
sousedských vztahů pro účely toho, aby 
země západního Balkánu uspěly 
v evropském integračním procesu; vítá 
práci vykonanou v oblasti procesu usmíření 
a zdůrazňuje, že Srbsko by mělo 
pokračovat v sehrávání aktivní a 
konstruktivní úlohy v tomto regionu; v 
tomto ohledu vyzývá k větší přeshraniční 
spolupráci se sousedními státy, zejména 
v oblasti energetiky, boje proti 
organizovanému zločinu či dopravních 
sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. opětovně připomíná zásadní význam 
regionální spolupráce a dobrých 
sousedských vztahů pro účely toho, aby 
země západního Balkánu uspěly 
v evropském integračním procesu; vítá 
práci vykonanou v oblasti procesu usmíření 
a zdůrazňuje, že Srbsko by mělo 
pokračovat v sehrávání aktivní a 
konstruktivní úlohy v tomto regionu;

18. opětovně připomíná zásadní význam 
regionální spolupráce a dobrých 
sousedských vztahů pro účely toho, aby 
země západního Balkánu uspěly 
v evropském integračním procesu; vítá 
práci vykonanou v oblasti procesu usmíření 
a zdůrazňuje, že Srbsko by mělo 
pokračovat v sehrávání aktivní a 
konstruktivní úlohy v tomto regionu; 
připomíná, že dosažení opravdového 
usmíření mezi různými národy 
a obyvatelstvem, mírové řešení konfliktů a 
navázání dobrých sousedských vztahů 
mezi evropskými státy je zásadní pro 
udržitelný mír a stabilitu a významně 
přispívá ke skutečnému procesu evropské 
integrace, a má tak klíčový význam pro 



AM\923580CS.doc 83/104 PE502.220v01-00

CS

proces rozšíření;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že páchání válečných 
zločinů a porušování lidských práv, 
k nimž docházelo v rámci konfliktů v 90.
letech minulého století v bývalé 
Jugoslávii, by nemělo být žádným 
úředním činitelem popíráno;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Kristian Vigenin

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že páchání válečných 
zločinů a porušování lidských práv, k nimž 
docházelo v rámci konfliktů v 90. letech 
minulého století v bývalé Jugoslávii, by 
nemělo být žádným úředním činitelem 
popíráno;

19. zdůrazňuje, že páchání válečných 
zločinů a porušování lidských práv, k nimž 
docházelo v rámci konfliktů v 90. letech 
minulého století v bývalé Jugoslávii, by 
nemělo být v zájmu usmíření a dobrých 
sousedských vztahů žádným úředním 
činitelem popíráno;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Emine Bozkurt
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že páchání válečných 
zločinů a porušování lidských práv, k nimž 
docházelo v rámci konfliktů v 90. letech 
minulého století v bývalé Jugoslávii, by 
nemělo být žádným úředním činitelem 
popíráno;

19. zdůrazňuje, že páchání válečných 
zločinů a porušování lidských práv, k nimž 
docházelo v rámci konfliktů v 90. letech 
minulého století v bývalé Jugoslávii, by 
nemělo být žádným úředním činitelem 
popíráno; zdůrazňuje rovněž význam 
odškodnění pro oběti a jejich rodiny a 
ochrany svědků;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že páchání válečných 
zločinů a porušování lidských práv, k nimž 
docházelo v rámci konfliktů v 90. letech 
minulého století v bývalé Jugoslávii, by 
nemělo být žádným úředním činitelem 
popíráno;

19. zdůrazňuje, že páchání válečných 
zločinů a porušování lidských práv, k nimž 
docházelo v rámci konfliktů v 90. letech 
minulého století v bývalé Jugoslávii, by 
nemělo být žádným úředním činitelem 
popíráno; v tomto ohledu vyjadřuje 
politování nad prohlášením prezidenta 
Nikoliće z června 2012, ve kterém popřel 
genocidu ve Srebrenici, a naléhavě ho 
žádá, aby svůj postoj a rétoriku 
přehodnotil, a umožnil tak skutečné a 
trvalé usmíření;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Evgeni Kirilov
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Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vybízí k přeshraniční spolupráci se 
sousedními státy, které jsou členy EU, 
tedy s Bulharskem, Rumunskem a 
Maďarskem, a to i v rámci strategie EU 
pro Podunají;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
György Schöpflin, Anna Ibrisagic

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. blahopřeje srbské vládě k 
pokračování programu likvidace zbraní; 
připomíná, že úspěch tohoto programu je 
relevantním faktorem při překonávání 
odkazu násilí v srbské společnosti, který 
má původ v konfliktech z devadesátých 
letech minulého stolení;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vítá oficiální návštěvu předsedy vlády 
Ivice Dačiće v Bosně a Hercegovině 
a oficiální podporu, pokud jde o územní 
celistvost a suverenitu této země;

20. vítá oficiální návštěvu předsedy vlády 
Ivice Dačiće v Bosně a Hercegovině 
a oficiální podporu, pokud jde o územní 
celistvost a suverenitu této země; domnívá 
se, že přímé vztahy Srbska s orgány 
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Republiky srbské musí být v souladu 
s touto deklarovanou podporou a neměly 
by ohrožovat integritu, suverenitu, 
kompetence a účinné fungování institucí 
státu Bosna a Hercegovina; kromě toho 
naléhavě žádá srbské orgány, aby aktivně 
podporovaly všechny nezbytné změny 
ústavy, které státním institucím Bosny 
a Hercegoviny umožní provést v rámci 
evropského integračního procesu 
ambiciózní reformy; vyzývá zejména 
Bělehrad, aby podpořil konsolidaci, 
zefektivnění a posílení státních institucí 
Bosny a Hercegoviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vítá myšlenku zahájit jednání o 
uzavření dohody o dobrých sousedských 
vztazích s Bulharskem a doufá, že to 
v regionálním kontextu povede 
k pozitivnějšímu vývoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá zlepšení vztahů mezi Chorvatskem 
a Srbskem; vyzývá orgány obou států, aby 
vynaložily větší úsilí, pokud jde o otázku 

21. vybízí politické vůdce v Chorvatsku a 
Srbsku, aby usilovali o zlepšení
vzájemných vztahů, a v tomto ohledu 
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pohřešovaných osob; podporuje všechny iniciativy vedoucí 
k podpoře spolupráce a usmíření mezi 
oběma zeměmi; zdůrazňuje význam 
dobrých sousedských vztahů v procesu 
evropské integrace a vyzývá orgány obou 
států, aby vynaložily větší úsilí, pokud jde 
o otázku pohřešovaných osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá zlepšení vztahů mezi Chorvatskem 
a Srbskem; vyzývá orgány obou států, aby 
vynaložily větší úsilí, pokud jde o otázku 
pohřešovaných osob;

21. vítá zlepšení vztahů mezi Chorvatskem 
a Srbskem ve světle nedávných událostí 
souvisejících s rozsudkem z Haagu; je 
důležité, aby mosty spolupráce nebyly 
ničeny; vyzývá orgány obou států, aby 
vynaložily větší úsilí, pokud jde o otázku 
pohřešovaných osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá zlepšení vztahů mezi Chorvatskem 
a Srbskem; vyzývá orgány obou států, aby 
vynaložily větší úsilí, pokud jde o otázku 
pohřešovaných osob;

21. vítá zlepšení vztahů mezi Chorvatskem 
a Srbskem; vyzývá orgány obou států, aby 
vynaložily větší úsilí, pokud jde o otázku 
pohřešovaných osob, což by mělo vést 
k rozhodnutí jednotlivých vlád ke zpětvzetí 
obvinění z genocidy, jež byla předložena 
Mezinárodnímu soudnímu dvoremu;
vyzývá obě vlády, aby vyřešily dosud 
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nevyřešené spory týkající se společných 
hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Kristian Vigenin

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá zlepšení vztahů mezi Chorvatskem 
a Srbskem; vyzývá orgány obou států, aby 
vynaložily větší úsilí, pokud jde o otázku 
pohřešovaných osob;

21. vítá zlepšení vztahů mezi Chorvatskem 
a Srbskem; vyzývá orgány obou států, aby 
vynaložily větší úsilí, pokud jde o otázku 
pohřešovaných osob; vítá proto výsledky 
mezinárodní dárcovské konference ze dne 
24. dubna 2012 a schválený regionální 
program pro bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá zlepšení vztahů mezi Chorvatskem 
a Srbskem; vyzývá orgány obou států, aby 
vynaložily větší úsilí, pokud jde o otázku 
pohřešovaných osob;

21. vítá zlepšení vztahů mezi Chorvatskem 
a Srbskem; vyzývá orgány obou států, aby 
vynaložily větší úsilí, pokud jde o otázku 
pohřešovaných osob; vyzývá obě vlády, aby 
vyřešily přetrvávající spory týkající se 
společných hranic a aby aktivně 
podporovaly návrat uprchlíků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 162
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá dohodu, jíž bylo dosaženo mezi 
Srbskem a Makedonií v oblasti volného 
pohybu občanů a která se tak řadí 
k dohodám, které Srbsko již dříve 
uzavřelo;

23. vítá dohodu, jíž bylo dosaženo mezi 
Srbskem a Bývalou jugoslávskou 
republikou Makedonií v oblasti volného 
pohybu občanů a která se tak řadí 
k dohodám, které Srbsko již dříve 
uzavřelo; bere na vědomí a vítá nabídku 
prezidenta Nikoliće ke zprostředkování 
řešení dlouho trvajícího sporu mezi 
pravoslavnými církvemi v obou zemích, a 
to zcela s ohledem na zásadu oddělení 
církve a státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá dohodu, jíž bylo dosaženo mezi 
Srbskem a Makedonií v oblasti volného 
pohybu občanů a která se tak řadí 
k dohodám, které Srbsko již dříve 
uzavřelo;

23. vítá dohodu, jíž bylo dosaženo mezi 
Srbskem a Bývalou jugoslávskou 
republikou Makedonií v oblasti volného 
pohybu občanů a která se tak řadí 
k dohodám, které Srbsko již dříve 
uzavřelo;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Nikolaos Salavrakos
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Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá dohodu, jíž bylo dosaženo mezi 
Srbskem a Makedonií v oblasti volného 
pohybu občanů a která se tak řadí 
k dohodám, které Srbsko již dříve 
uzavřelo;

23. vítá dohodu, jíž bylo dosaženo mezi 
Srbskem a Bývalou jugoslávskou 
republikou Makedonií v oblasti volného 
pohybu občanů a která se tak řadí 
k dohodám, které Srbsko již dříve 
uzavřelo;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá dohodu, jíž bylo dosaženo mezi 
Srbskem a Makedonií v oblasti volného 
pohybu občanů a která se tak řadí 
k dohodám, které Srbsko již dříve 
uzavřelo;

23. vítá dohodu, jíž bylo dosaženo mezi 
Srbskem a Makedonií v oblasti volného 
pohybu občanů a která se tak řadí 
k dohodám, které Srbsko již dříve uzavřelo 
s Černou horou a Bosnou 
a Hercegovinou, a doufá, že tyto dohody, 
které zlepšují dvoustranné vztahy 
a rozšiřují příležitosti pro dotčené osoby, 
mohou být rozšířeny na všechny země 
regionu; vítá iniciativu prezidenta 
Nikoliće, aby srbská a makedonská vláda 
mohly usnadnit urovnání sporu mezi 
srbskou a makedonskou pravoslavnou 
církví;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá dohodu, jíž bylo dosaženo mezi 
Srbskem a Makedonií v oblasti volného 
pohybu občanů a která se tak řadí 
k dohodám, které Srbsko již dříve 
uzavřelo;

23. vítá dohodu, jíž bylo dosaženo mezi 
Srbskem a Makedonií v oblasti volného 
pohybu občanů a která se tak řadí 
k dohodám, které Srbsko již dříve 
uzavřelo; žádá obě vlády, aby otevřely více 
kontrolních bodů pro místní obyvatelstvo 
v příhraničních oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vítá aktivní zapojení Srbska do vývoje 
sarajevského procesu o návratu 
uprchlíků; vítá, že byl na mezinárodní 
dárcovské konferenci konané dne 24. 
dubna 2012 přijat regionální program pro 
bydlení; vyzývá všechny zúčastněné 
strany, aby tento program bez zbytečného 
odkladu provedly; upozorňuje na 
skutečnost, že Srbsko patří mezi země 
s největším počtem uprchlíků a vnitřně 
vysídlených osob v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. naléhavě žádá Srbsko, aby 
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respektovalo územní celistvost Kosova a 
aby všechny dvoustranné otázky v dialogu 
s Prištinou řešilo v evropském duchu 
dobrých sousedských vztahů a 
vzájemného porozumění;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vítá pokrok dosažený v rámci 
sarajevského procesu; vítá výsledek 
mezinárodní dárcovské konference, která 
se konala v Sarajevu v dubnu 2012 a na 
níž se Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, 
Černá hora a Srbsko dohodly na 
společném regionálním programu pro 
bydlení; důrazně podporuje tento program 
a spolupráci mezi těmito zeměmi při 
hledání řešení pro uprchlíky a vysídlené 
osoby v oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. připomíná náročné výzvy 
hospodářské politiky, kterým je potřeba 
čelit; zdůrazňuje, že je v reakci na 
vysokou nezaměstnanost a opětovný 
nárůst inflace zapotřebí zlepšit 
podnikatelské prostředí; konstatuje, že 
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nová úsporná opatření nemohou být sama 
o sobě úspěšná, pokud nebudou 
doprovázena prorůstovou politikou;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Kinga Gál, György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. znovu připomíná význam 
historického usmíření týkajícího se 
masakrů z let 1944–1945 a zdůrazňuje 
význam závazku maďarského a srbského 
prezidenta uctít v tomto smyslu památku 
obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
György Schöpflin, Anna Ibrisagic, Kinga Gál

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. považuje dvouletou činnost 
společného srbsko-maďarského výboru 
v procesu vzájemného porozumění a 
usmíření v souvislosti s historickými 
traumaty za pozitivní krok a naléhavě 
žádá orgány, aby zvážily rozšíření tohoto 
modelu na všechny srbské sousedy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 173
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. vyzývá srbskou vládu, která převezme 
předsednictví v Energetickém společenství 
v lednu 2013, aby přijala veškerá nezbytná 
opatření pro sladění energetické strategie, 
kterou přijala Rada ministrů 
Energetického společenství na zasedání 
v Budvě dne 18. října 2012, 
s environmentálními normami a 
klimatickými cíli, jež zároveň zajistí, že do 
procesu konzultací budou zapojeny 
všechny příslušné zúčastněné strany, 
včetně organizací občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 23 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23c. žádá Komisi, aby do energetického 
plánu do roku 2050 zahrnula i země 
Energetického společenství, neboť jak 
tyto země, tak EU usilují o vybudování 
plně propojeného vnitřního trhu 
s elektřinou a plynem a uplatňují acquis 
EU v oblasti energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer
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Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá orgány, aby podnikly další 
kroky s cílem dosáhnout plného 
fungování tržní ekonomiky; připomíná, že 
existence státních a soukromých 
monopolů zásadně brání přechodu 
hospodářství k otevřenému trhu a vyzývá 
vládu, aby přijala opatření k jejich 
zrušení; zdůrazňuje důležitost odstranění 
byrokracie;

24. vyzývá orgány, aby podnikly další 
kroky na podporu hospodářských politik, 
jež zajistí udržitelný hospodářský růst, 
ochranu životního prostředí a vytváření 
pracovních míst; žádá, aby bylo 
vynaloženo další úsilí k usnadnění 
činnosti malých a středních podniků za 
účelem zvýšení příjmů a snížení vysoké 
nezaměstnanosti, zejména u mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá orgány, aby podnikly další 
kroky s cílem dosáhnout plného fungování
tržní ekonomiky; připomíná, že existence 
státních a soukromých monopolů zásadně 
brání přechodu hospodářství k otevřenému 
trhu a vyzývá vládu, aby přijala opatření 
k jejich zrušení; zdůrazňuje důležitost 
odstranění byrokracie;

24. vyzývá orgány, aby podnikly další 
kroky s cílem dosáhnout plného fungování 
tržní ekonomiky; připomíná, že existence 
státních a soukromých monopolů zásadně 
brání přechodu hospodářství k otevřenému 
trhu a vyzývá vládu, aby přijala opatření 
k jejich zrušení; upozorňuje na skutečnost,
že státní podniky ve skutečnosti stále mají 
monopol v odvětvích energetiky a dopravy 
a každoročně dostávají významné dotace 
ze státního rozpočtu; vítá prohlášení 
vysokých vládních činitelů, že tato dvě 
odvětví budou liberalizována; zdůrazňuje 
důležitost odstranění byrokracie a vyzývá 
orgány, aby poskytly veškeré finanční a 
administrativní zdroje pro potřeby komise 
pro ochranu hospodářské soutěže; lituje, 
že stále existují závažné nedostatky v 
zákoně o ochraně hospodářské soutěže a 
že tyto nedostatky jsou dále zhoršovány 
vládní regulací cen; zdůrazňuje, že Srbsko 
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musí pokračovat ve strukturálních 
reformách s cílem modernizovat výrobní 
kapacity hospodářství; vybízí vládu, aby 
přijala opatření ke snížení rozpočtového 
schodku;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá orgány, aby podnikly další 
kroky s cílem dosáhnout plného fungování 
tržní ekonomiky; připomíná, že existence 
státních a soukromých monopolů zásadně 
brání přechodu hospodářství k otevřenému 
trhu a vyzývá vládu, aby přijala opatření 
k jejich zrušení; zdůrazňuje důležitost 
odstranění byrokracie;

24. vyzývá orgány, aby podnikly další 
kroky s cílem dosáhnout plného fungování 
tržní ekonomiky; připomíná, že existence 
státních a soukromých monopolů zásadně 
brání přechodu hospodářství k otevřenému 
trhu a vyzývá vládu, aby přijala opatření 
k jejich zrušení; zdůrazňuje důležitost 
odstranění byrokracie a zlepšení přístupu 
k finančním prostředkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
György Schöpflin, Anna Ibrisagic

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá orgány, aby podnikly další 
kroky s cílem dosáhnout plného fungování 
tržní ekonomiky; připomíná, že existence 
státních a soukromých monopolů zásadně 
brání přechodu hospodářství k otevřenému 
trhu a vyzývá vládu, aby přijala opatření 
k jejich zrušení; zdůrazňuje důležitost 
odstranění byrokracie;

24. vyzývá orgány, aby podnikly další 
kroky s cílem dosáhnout plného fungování 
tržní ekonomiky; připomíná, že existence 
státních a soukromých monopolů zásadně 
brání přechodu hospodářství k otevřenému 
trhu a vyzývá vládu, aby přijala opatření 
k jejich zrušení; zdůrazňuje důležitost 
odstranění byrokracie; poukazuje na velmi 
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vysokou míru nezaměstnanosti mladých 
lidí a naléhavě žádá vládu, aby 
vypracovala strategii zaměstnanosti 
zaměřenou na nejvíce postižené kategorie 
obyvatel;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. upozorňuje na značný nárůst 
veřejného dluhu, který v listopadu 2012 
dosáhl již 60,5 % HDP, a na vysokou 
míru nezaměstnanosti, která přesahuje 
23 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že celosvětová finanční 
a hospodářská krize má negativní dopad 
na společnost, zejména na zranitelné 
skupiny; vyzývá tudíž orgány, aby 
vyvinuly veškeré možné úsilí 
k minimalizaci negativních dopadů krize –
chudoby, nezaměstnanosti, sociálního 
vyloučení – na tyto skupiny, ale také aby 
se řešily jejich hlavní příčiny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 181
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že Srbsko ratifikovalo 
hlavní úmluvy Mezinárodní organizace 
práce (MOP) v oblasti pracovního práva, 
jakož i revidovanou Evropskou sociální 
chartu; upozorňuje na skutečnost, že 
práva pracovníků a odborů zůstávají 
navzdory ústavním zárukám stále 
omezená, a žádá Srbsko, aby tato práva 
dále posílilo; je znepokojen tím, že 
sociální dialog zůstává slabý a že 
konzultace se sociálními partnery probíhá 
nepravidelně; vyzývá k dalším krokům pro 
posílení Sociální a hospodářské rady, 
které zajistí, aby mohla převzít aktivní 
úlohu při prohlubování sociálního 
dialogu a hrát aktivnější konzultační roli 
při tvorbě právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vítá práci, již doposud vykonal úřad 
pro restituce; vyzývá orgány, aby zajistily, 
že tento úřad bude mít k dispozci veškeré 
nezbytné správní a finanční zdroje pro 
nezávislé plnění svých úkolů; podporuje 
restituce v co nejširší možné podobě; 
zdůrazňuje potřebu čelit systémového 
nabývání veřejného majetku soukromými 
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subjekty prostřednictvím sestavení 
úplného seznamu veřejného a státního 
majetku a uvedením zákona o půdě a 
stavební činnosti do souladu s evropskými 
normami; upozorňuje na skutečnost, že 
zejména půda ve městech je předmětem 
nabývání prostřednictvím nepřiměřených 
právních postupů a stala se prostředkem 
praní špinavých peněz ze strany 
organizovaného zločinu a soukromých 
subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. vítá přijetí nového nařízení týkajícího 
se projektu Evropské hlavní město 
kultury, které umožní účast kandidátských 
zemí EU v období 2020–2030; podporuje 
iniciativu úřadů města Bělehradu zahájit 
kampaň na získání statutu evropského 
hlavního města kultury pro rok 2020 
a podporuje související projekty, které 
Bělehrad a Srbsko kulturně přiblíží EU, 
zejména s ohledem na soužití etnických 
skupin, multikulturní porozumění 
a dialog mezi náboženstvími;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá orgány, aby urychleně 
postupovaly při vytváření podmínek pro 
opravdový společenský dialog; upozorňuje 
na nedostatky v pracovním zákoníku, který 
ještě nebyl uveden v soulad s acquis;

25. s politováním si všímá nedostatečného 
pokroku, pokud jde o pracovní práva a 
práva odborů; vyzývá orgány, aby 
urychleně postupovaly při vytváření 
podmínek pro opravdový společenský 
dialog, aby zjednodušily postupy 
registrace odborového svazu a aby 
podporovaly uznávání odborů, které již 
byly registrovány; upozorňuje na 
nedostatky v pracovním zákoníku, který 
ještě nebyl uveden v soulad s acquis, a na 
zákon o stávce, který není v souladu se 
standardy EU ani MOP; kromě toho 
zdůrazňuje, že protekcionářství a 
nepotismus zůstávají v Srbsku závažným 
problémem; zdůrazňuje význam náboru a 
povyšování na základě zásluh, zejména ve 
veřejné správě, a zdůrazňuje, že 
propouštění zaměstnanců z důvodu jejich 
politického názoru či příslušnosti je 
nepřípustné; 

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá orgány, aby urychleně 
postupovaly při vytváření podmínek pro 
opravdový společenský dialog; upozorňuje 
na nedostatky v pracovním zákoníku, který
ještě nebyl uveden v soulad s acquis;

25. vyzývá orgány, aby urychleně 
postupovaly při vytváření podmínek pro 
opravdový společenský dialog; upozorňuje 
na nedostatky v pracovním zákoníku a 
zákonu o bezpečnosti práce a zdraví 
zaměstnanců, které ještě nebyly uvedeny v 
soulad s acquis, a naléhá na orgány, aby 
provedly nezbytné úpravy a zvýšily úsilí o 
zajištění uplatňování a vynucování 
upravených zákonů; požaduje, aby byl 
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navržen samostatný zákon o inspekci 
práce vycházející z úmluv MOP č. 81 a 
129;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá orgány, aby urychleně 
postupovaly při vytváření podmínek pro 
opravdový společenský dialog; upozorňuje 
na nedostatky v pracovním zákoníku, který 
ještě nebyl uveden v soulad s acquis;

25. vyzývá orgány, aby urychleně 
postupovaly při vytváření podmínek pro 
opravdový společenský dialog, který dosud 
nebyl nastolen; upozorňuje na nedostatky 
v pracovním zákoníku, který ještě nebyl 
uveden v soulad s acquis;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá orgány, aby urychleně 
postupovaly při vytváření podmínek pro 
opravdový společenský dialog; upozorňuje 
na nedostatky v pracovním zákoníku, který 
ještě nebyl uveden v soulad s acquis;

25. vyzývá orgány, aby urychleně 
postupovaly při vytváření podmínek pro 
opravdový společenský dialog; upozorňuje 
na nedostatky v pracovním zákoníku, který 
ještě nebyl uveden v soulad s acquis; 
zdůrazňuje zejména potřebu uvést právní 
rámec pro práva pracujících a odborů do 
souladu s úmluvami MOP, posílit 
individuální a kolektivní práva 
pracovníků a podporovat kolektivní 
pracovní smlouvy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 188
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje význam rozvoje veřejné 
dopravy, zejména s ohledem na zlepšení 
železničních spojů a vytváření nových 
v rámci udržitelného dopravního systému; 
lituje, že v této oblasti, jakož i v oblasti 
kombinované dopravy, bylo dosaženo jen 
malého pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vyzývá Srbsko, aby přijalo a 
vypracovalo důvěryhodný a účinný plán 
v oblasti obnovitelné energie a energetické 
účinnosti s cílem diverzifikovat 
energetické zdroje a uvést je do souladu 
s politikami a cíli EU v oblasti změny 
klimatu; především žádá srbské orgány, 
aby zjednodušily a urychlily 
administrativní postupy pro projekty 
obnovitelné energie, zejména pokud jde o 
vydávání stavebních povolení, udělování 
licencí a zapojování do sítě; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 190
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 25 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. zdůrazňuje, že je zapotřebí značného 
úsilí v oblasti životního prostředí, zejména 
vodního hospodářství, ochrany přírody a 
kvality ovzduší; poukazuje na to, že 
žádného úspěchu nelze dosáhnout bez 
přiměřeného posílení správní kapacity, a 
vyzývá srbskou vládu, aby v tomto ohledu 
přijala nezbytná opatření;

Or. en
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