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Τροπολογία 1
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων σχετικά 
με τη διεύρυνση και τη σταθεροποίηση 
και σύνδεση της 11ης Δεκεμβρίου 2012,

Or. en

Τροπολογία 2
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 28 
Φεβρουαρίου 2012,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 28
Φεβρουαρίου 2012 και τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης 
Μαρτίου 2012,

Or. en

Τροπολογία 3
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2010 με 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2010 με 
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τα οποία καλείται η Επιτροπή να συντάξει 
γνωμοδότηση για την αίτηση ένταξης της 
Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης 
Δεκεμβρίου 2011 και τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης 
Δεκεμβρίου 2011,

τα οποία καλείται η Επιτροπή να συντάξει 
γνωμοδότηση για την αίτηση ένταξης της 
Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης 
Δεκεμβρίου 2011 και τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης 
Δεκεμβρίου 2011 που καθορίζουν τις 
προϋποθέσεις για την έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με τη Σερβία, καθώς 
και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
της 11ης Δεκεμβρίου 2012, όπως 
επικυρώθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 13ης-14ης Δεκεμβρίου 
2012,

Or. en

Τροπολογία 4
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ισχύον Σύνταγμα της 
Σερβίας, το οποίο αναφέρει ρητά ότι το 
Κοσσυφοπέδιο αποτελεί οργανικό τμήμα 
της επικράτειας του σερβικού κράτους,

Or. en

Τροπολογία 5
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 1ης Μαρτίου 2012 
παραχώρησε στη Σερβία το καθεστώς της

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 1ης Μαρτίου 2012 
παραχώρησε στη Σερβία καθεστώς 
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υποψήφιας χώρας· υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας, 
επιβεβαιώνοντας τη σαφή ευρωπαϊκή 
προοπτική της σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της ΕΕ για την περιοχή των 
Δυτικών Βαλκανίων συνολικά·

Or. en

Τροπολογία 6
Jelko Kacin, Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
Συμπεράσματα της Προεδρίας που 
εκδόθηκαν μετά το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης της 19ης 
και 20ής Ιουνίου 2003, ανελήφθη ρητή 
δέσμευση απέναντι σε όλα τα κράτη των 
Δυτικών Βαλκανίων ότι θα ενταχθούν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύς μόλις 
εκπληρώσουν τα καθορισμένα κριτήρια, 
και ότι η δέσμευση αυτή επιβεβαιώθηκε 
με τη νέα συναίνεση που εγκρίθηκε 
σχετικά με τη διεύρυνση από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 14ης και 15ης 
Δεκεμβρίου 2006, με τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2010 και από τη διάσκεψη υπουργών ΕΕ-
Δυτικών Βαλκανίων της 2ας Ιουνίου 
2010·

Or. en

Τροπολογία 7
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία έχει 
κάνει πολλά βήματα για την εξομάλυνση 
των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο και 
έχει καταβάλει προσπάθεια ώστε να 
εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα 
πολιτικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις 
της διαδικασίας σύνδεσης και 
σταθεροποίησης·

Or. en

Τροπολογία 8
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία και 
κάθε χώρα που φιλοδοξεί να γίνει μέλος 
της ΕΕ πρέπει να κρίνεται βάσει των 
επιδόσεών της σε σχέση με την 
εκπλήρωση προϋποθέσεων, την εφαρμογή 
και τη συμμόρφωση με τα ίδια πάντα 
κριτήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
περιφερειακή συνεργασία και η 
συνεργασία υπό συνθήκες καλής 
γειτονίας είναι καίριας σημασίας για τη 
διαδικασία διεύρυνσης·

Or. en

Τροπολογία 9
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία έχει 
τη δυνατότητα να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην περιοχή και ότι 
πρέπει να διατηρήσει και να ενισχύσει την 
εποικοδομητική προσέγγιση στο θέμα της 
περιφερειακής συνεργασίας και των 
σχέσεων καλής γειτονίας, που αποτελούν 
βασικά στοιχεία της διαδικασίας 
σύνδεσης και σταθεροποίησης·

Or. en

Τροπολογία 10
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις 
καλής γειτονίας έχουν θεμελιώδη 
σημασία για τη διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και για την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα της 
περιοχής·

Or. en

Τροπολογία 11
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διμερή 
ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται το 
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νωρίτερο δυνατό στη διαδικασία 
προσχώρησης, με εποικοδομητικό 
πνεύμα και πνεύμα καλής γειτονίας και 
κατά προτίμηση πριν από την έναρξη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ώστε να 
μην επηρεάζονται αρνητικά οι 
διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 12
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα σερβική 
κυβέρνηση έχει επιβεβαιώσει τη δέσμευσή 
της να εξακολουθήσει να επιδιώκει την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα σερβική 
κυβέρνηση έχει επιβεβαιώσει τη δέσμευσή 
της να εξακολουθήσει να επιδιώκει την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η δημιουργία ενός στέρεου 
μητρώου επιδόσεων για την έγκριση και 
την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων είναι 
αναγκαία στο πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 13
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διμερή 
ζητήματα δεν πρέπει να αποτελούν 
εμπόδιο και να χρησιμοποιούνται ως 
τέτοιο στη διαδικασία προσχώρησης, 
αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται το 
νωρίτερο δυνατόν με εποικοδομητικό 
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πνεύμα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο 
των συμφερόντων και αξιών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 14
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία έχει 
τις προϋποθέσεις να καταστεί σημαντικός 
παράγοντας για την κατοχύρωση της 
ασφάλειας και της σταθερότητας στην 
περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 15
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
θέσει το κράτος δικαίου στο επίκεντρο 
της πολιτικής που ακολουθεί στον τομέα 
της διεύρυνσης·

Or. en

Τροπολογία 16
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1



PE502.220v01-00 10/117 AM\923580EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη διεξαγωγή των 
κοινοβουλευτικών, τοπικών και πρόωρων 
προεδρικών εκλογών το Μάιο του 2012 
που χαρακτηρίστηκαν από τους 
ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ ως σεβόμενες τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες· 
χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της νέας 
κυβέρνησης για μια διαρκή πορεία προς 
την ενσωμάτωση στην ΕΕ και εκθέτει την 
ανάγκη μεταρρυθμίσεων·

1. χαιρετίζει τη διεξαγωγή των 
κοινοβουλευτικών, τοπικών και πρόωρων 
προεδρικών εκλογών το Μάιο του 2012 
που χαρακτηρίστηκαν από τους 
ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ ως σεβόμενες τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες·
καλεί την κυβέρνηση να υλοποιήσει τις 
συστάσεις που περιέχονται στην τελική 
έκθεση των ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ με σκοπό την 
ενίσχυση της διαφάνειας της εκλογικής 
διαδικασίας· χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της 
νέας κυβέρνησης για μια διαρκή πορεία 
προς την ενσωμάτωση στην ΕΕ και εκθέτει 
την ανάγκη μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 17
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη διεξαγωγή των 
κοινοβουλευτικών, τοπικών και πρόωρων 
προεδρικών εκλογών το Μάιο του 2012 
που χαρακτηρίστηκαν από τους 
ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ ως σεβόμενες τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες· 
χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της νέας 
κυβέρνησης για μια διαρκή πορεία προς 
την ενσωμάτωση στην ΕΕ και εκθέτει την 
ανάγκη μεταρρυθμίσεων·

1. χαιρετίζει τη διεξαγωγή των 
κοινοβουλευτικών, τοπικών και πρόωρων 
προεδρικών εκλογών το Μάιο του 2012 
που χαρακτηρίστηκαν από τους 
ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ ως σεβόμενες τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες· 
χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της νέας 
κυβέρνησης για μια διαρκή πορεία προς 
την ενσωμάτωση στην ΕΕ· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι οι εκλογές και οι χρονοβόρες 
διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό 
κυβέρνησης είχαν ως αποτέλεσμα την 
επιβράδυνση της νομοθετικής 
δραστηριότητας· εκθέτει, συνεπώς, την 
ανάγκη η νέα σερβική κυβέρνηση να 
επιταχύνει τους ρυθμούς και να 
υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις·
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Or. en

Τροπολογία 18
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη διεξαγωγή των 
κοινοβουλευτικών, τοπικών και πρόωρων 
προεδρικών εκλογών το Μάιο του 2012 
που χαρακτηρίστηκαν από τους 
ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ ως σεβόμενες τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες· 
χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της νέας 
κυβέρνησης για μια διαρκή πορεία προς 
την ενσωμάτωση στην ΕΕ και εκθέτει την 
ανάγκη μεταρρυθμίσεων·

1. χαιρετίζει τη διεξαγωγή των 
κοινοβουλευτικών, τοπικών και πρόωρων 
προεδρικών εκλογών το Μάιο του 2012 
που χαρακτηρίστηκαν από τους 
ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ ως σεβόμενες τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες· 
χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της νέας 
κυβέρνησης για μια διαρκή πορεία προς 
την ενσωμάτωση στην ΕΕ και εκθέτει την 
ανάγκη μεταρρυθμίσεων· χαιρετίζει τις 
δεσμεύσεις της νέας κυβέρνησης για την 
καταπολέμηση της συστημικής 
διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος· τονίζει τη σημασία θέσπισης 
ενός αξιόπιστου μητρώου επιδόσεων 
όσον αφορά την καταπολέμηση 
υποθέσεων υψηλής διαφθοράς μέσω της 
έκδοσης τελικών δικαστικών καταδικών·

Or. en

Τροπολογία 19
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. χαιρετίζει το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει έκθεση, αμέσως μόλις η Σερβία 
επιτύχει τον αναγκαίο βαθμό 
συμμόρφωσης προς τα κριτήρια 
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προσχώρησης και τις βασικές 
προτεραιότητες, προκειμένου να 
ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· πιστεύει 
ακράδαντα ότι η έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με την ΕΕ τον Ιούνιο 
του 2013 αποτελεί υλοποιήσιμο στόχο· 
προτρέπει τη χώρα να συνεχίσει τις 
δημοκρατικές, συστημικές και 
κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις, οι 
οποίες θα της επιτρέψουν να αναλάβει 
και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις του μέλους· 

Or. en

Τροπολογία 20
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας, η οποία καθορίζει 
τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις 
των δύο μερών μέχρι τη στιγμή που η 
Σερβία θα ενταχθεί στην ΕΕ· επισημαίνει 
ότι η Σερβία έχει δημιουργήσει ένα θετικό 
μητρώο επιδόσεων όσον αφορά την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο 
πλαίσιο της ΣΣΣ και της Ενδιάμεσης 
Συμφωνίας· καλεί τη μόνη χώρα της ΕΕ 
που δεν το έχει πράξει ακόμα να 
επικυρώσει τη ΣΣΣ με τη Σερβία, χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση·

Or. en

Τροπολογία 21
Justas Vincas Paleckis
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί το Συμβούλιο να καθορίσει την 
ημερομηνία έναρξης των 
διαπραγματεύσεων προσχώρησης με τη 
Σερβία το συντομότερο δυνατόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι βασικές 
προτεραιότητες θα πληρούνται με 
ικανοποιητικό τρόπο και ότι η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία θα 
συνεχιστεί·

2. καλεί το Συμβούλιο να καθορίσει την 
ημερομηνία έναρξης των 
διαπραγματεύσεων προσχώρησης με τη 
Σερβία αμέσως μόλις η χώρα εκπληρώσει 
πλήρως όλες τις προϋποθέσεις που έχουν 
οριστεί και εξασφαλίσει ένα στέρεο 
μητρώο επιδόσεων κατά την εφαρμογή 
των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 22
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί το Συμβούλιο να καθορίσει την 
ημερομηνία έναρξης των 
διαπραγματεύσεων προσχώρησης με τη 
Σερβία το συντομότερο δυνατόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι βασικές 
προτεραιότητες θα πληρούνται με 
ικανοποιητικό τρόπο και ότι η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία θα 
συνεχιστεί·

2. υπογραμμίζει ότι η έναρξη των 
διαπραγματεύσεων προσχώρησης με τη 
Σερβία θα είναι δυνατή όταν οι βασικές 
προτεραιότητες θα πληρούνται με 
ικανοποιητικό τρόπο και υπό την 
προϋπόθεση ότι η μεταρρυθμιστική 
διαδικασία θα συνεχιστεί·

Or. en

Τροπολογία 23
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί το Συμβούλιο να καθορίσει την 
ημερομηνία έναρξης των 
διαπραγματεύσεων προσχώρησης με τη 
Σερβία το συντομότερο δυνατόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι βασικές προτεραιότητες 
θα πληρούνται με ικανοποιητικό τρόπο και 
ότι η μεταρρυθμιστική διαδικασία θα 
συνεχιστεί·

2. καλεί το Συμβούλιο να καθορίσει την 
ημερομηνία έναρξης των 
διαπραγματεύσεων προσχώρησης με τη 
Σερβία χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση,
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
προτεραιότητες θα πληρούνται με 
ικανοποιητικό τρόπο και ότι η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία θα 
συνεχιστεί·

Or. en

Τροπολογία 24
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί το Συμβούλιο να καθορίσει την 
ημερομηνία έναρξης των 
διαπραγματεύσεων προσχώρησης με τη 
Σερβία το συντομότερο δυνατόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι βασικές προτεραιότητες 
θα πληρούνται με ικανοποιητικό τρόπο και 
ότι η μεταρρυθμιστική διαδικασία θα 
συνεχιστεί·

2. καλεί το Συμβούλιο να καθορίσει την 
ημερομηνία έναρξης των 
διαπραγματεύσεων προσχώρησης με τη 
Σερβία, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
βασικές προτεραιότητες θα πληρούνται με 
ικανοποιητικό τρόπο και ότι η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία θα 
συνεχιστεί·

Or. en

Τροπολογία 25
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί το Συμβούλιο να καθορίσει την 
ημερομηνία έναρξης των 

2. καλεί το Συμβούλιο να καθορίσει την 
ημερομηνία έναρξης των 
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διαπραγματεύσεων προσχώρησης με τη 
Σερβία το συντομότερο δυνατόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι βασικές προτεραιότητες 
θα πληρούνται με ικανοποιητικό τρόπο και 
ότι η μεταρρυθμιστική διαδικασία θα 
συνεχιστεί·

διαπραγματεύσεων προσχώρησης με τη 
Σερβία το συντομότερο δυνατόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι βασικές προτεραιότητες 
θα πληρούνται με ικανοποιητικό τρόπο και 
ότι η μεταρρυθμιστική διαδικασία θα 
συνεχιστεί ιδίως όσον αφορά το κράτος 
δικαίου, καταδεικνύοντας με τον τρόπο 
αυτόν την προσήλωση της ΕΕ στη 
διαδικασία διεύρυνσης και την 
ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων· χαιρετίζει τη 
πρόοδο που έχει σημειώσει η Σερβία ως 
προς την εκπλήρωση των πολιτικών 
κριτηρίων της Κοπεγχάγης, όπως 
αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 
έκθεση προόδου της για το 2012, και 
υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω πρόοδος στη 
διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
εξαρτάται από τη συνέχιση της 
μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, και 
κυρίως από την κατοχύρωση της 
δημοκρατίας και τη λειτουργία 
δημοκρατικών θεσμών, από τη
διατήρηση του κράτους δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
την ισότιμη και ενσυνείδητη προστασία 
όλων των μειονοτήτων παντού στη 
Σερβία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, τη διατήρηση των σχέσεων 
καλής γειτονίας και της περιφερειακής 
συνεργασίας, περιλαμβανομένων της 
ειρηνικής επίλυσης των διμερών θεμάτων 
και της βελτίωσης της λειτουργίας της 
οικονομίας της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 26
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι η ένταξη της 
Σερβίας στην ΕΕ είναι καίριας σημασίας 
για την ποιότητα της οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας·

Or. en

Τροπολογία 27
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί τη Λιθουανία να ολοκληρώσει 
το συντομότερο δυνατόν την επικύρωση 
της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης, προκειμένου να ανοίξουν 
δυνατότητες για την ενίσχυση των 
σχέσεων ΕΕ-Σερβίας·

Or. en

Τροπολογία 28
Justas Vincas Paleckis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει την πρόοδο της Σερβίας σε 
σχέση με την εκπλήρωση των πολιτικών 
κριτηρίων της Κοπεγχάγης όπως 
αναγνωρίζεται στην έκθεση προόδου για 
το 2012 της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι η 
περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εξαρτάται από 
την επιδίωξη των μεταρρυθμίσεων· τονίζει 
ότι η εφαρμογή τους αποτελεί βασικό 

3. χαιρετίζει την πρόοδο της Σερβίας σε 
σχέση με την εκπλήρωση των πολιτικών 
κριτηρίων της Κοπεγχάγης όπως 
αναγνωρίζεται στην έκθεση προόδου για 
το 2012 της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι η 
περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εξαρτάται 
άμεσα από την επιδίωξη μη 
αναστρέψιμων μεταρρυθμίσεων και την 
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στοιχείο· εκπλήρωση των προϋποθέσεων που όρισε 
το Συμβούλιο· τονίζει ότι η εφαρμογή τους 
αποτελεί βασικό στοιχείο·

Or. en

Τροπολογία 29
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις, οι 
οποίες είχαν αναπτύξει καλό ρυθμό, 
παρουσίασαν καθυστερήσεις λόγω της 
εκλογικής διαδικασίας· προτρέπει τη νέα 
κυβέρνηση να διασφαλίσει με κάθε τρόπο 
την έγκριση των μεταρρυθμίσεων, ιδίως 
εκείνων που είναι ζωτικής σημασίας και 
σχετίζονται με τη δικαιοσύνη, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την 
προστασία όλων των μειονοτήτων, τη 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, 
τις δομικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις 
και τη βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 30
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει τη σημασία των κονδυλίων 
που εκχωρήθηκαν τον Δεκέμβριο του 
2012 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω 
του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας 
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(IPA) της ΕΕ προκειμένου να στηριχθούν 
οι προσπάθειες της Σερβίας για την 
υλοποίηση του προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων της ΕΕ· υπογραμμίζει 
ότι η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί 
προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα του δικαστικού 
συστήματος, να αναπτυχθούν ικανότητες 
στον τομέα του ασύλου, καθώς και να 
καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα, 
συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης 
και εμπορίας ανθρώπων και της 
διαφθοράς·

Or. en

Τροπολογία 31
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι το 
Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) 
λειτουργεί καλά στη Σερβία· προτρέπει τη 
σερβική κυβέρνηση και την ΕΕ να 
απλοποιήσουν τις διοικητικές διαδικασίες 
για τη χρηματοδότηση από τον 
μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας ώστε 
να καταστεί πιο προσιτή στους 
μικρότερους και αποκεντρωμένους 
δικαιούχους· τονίζει την ανάγκη 
διατήρησης του καταλλήλου επιπέδου 
προενταξιακής βοήθειας κατά την 
προσεχή επανεξέταση του 
δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 32
Μαριέττα Γιαννάκου
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί 
σύντομα η διαδικασία επικύρωσης της 
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης, ώστε να μπορέσει να τεθεί σε 
ισχύ το συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 33
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει τη σημασία του κράτους 
δικαίου, προτρέπει τις αρχές, την 
κοινωνία των πολιτών, τα μέσα 
ενημέρωσης και όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να αναλογιστούν την ασυμβατότητα 
του προοιμίου του Συντάγματος με την 
πολιτική τάξη που συνεπάγονται το 
ευρωπαϊκό μέλλον της Σερβίας και η 
πρωτοβουλία πλατφόρμας για το 
Κοσσυφοπέδιο·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επαναλαμβάνει το κάλεσμα στις αρχές 
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να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για 
την εξάλειψη της κληρονομιάς των 
πρώην κομμουνιστικών μυστικών 
υπηρεσιών, ως βήμα εκδημοκρατισμού 
της Σερβίας· υπενθυμίζει τη σημασία της 
περαιτέρω μεταρρύθμισης του τομέα 
ασφαλείας, με την αύξηση της 
κοινοβουλευτικής εποπτείας και του 
ελέγχου των υπηρεσιών ασφαλείας καθώς 
και με το άνοιγμα των εθνικών αρχείων, 
ιδίως των εγγράφων των πρώην 
μυστικών υπηρεσιών, της UDBA· 
ενθαρρύνει τις αρχές να διευκολύνουν την 
πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία που 
αφορούν πρώην δημοκρατίες της 
Γιουγκοσλαβίας και να τα επιστρέψουν 
στις αντίστοιχες κυβερνήσεις, αν αυτές το 
επιθυμούν·

Or. en

Τροπολογία 35
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
αλλαγές στο Νόμο για την Κεντρική 
Τράπεζα που υπονομεύει την 
ανεξαρτησία της τελευταίας και για τη 
γενική ελευθερία των κρατικών θεσμών 
από αθέμιτη επιρροή του εκτελεστικού 
σκέλους της κυβέρνησης· υπογραμμίζει 
ότι τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης 
περιλαμβάνουν την ανεξαρτησία των 
κρατικών θεσμικών οργάνων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 36
Lorenzo Fontana
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
αλλαγές στο Νόμο για την Κεντρική 
Τράπεζα που υπονομεύει την 
ανεξαρτησία της τελευταίας και για τη 
γενική ελευθερία των κρατικών θεσμών 
από αθέμιτη επιρροή του εκτελεστικού 
σκέλους της κυβέρνησης· υπογραμμίζει 
ότι τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης 
περιλαμβάνουν την ανεξαρτησία των 
κρατικών θεσμικών οργάνων·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 37
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
αλλαγές στο Νόμο για την Κεντρική 
Τράπεζα που υπονομεύει την ανεξαρτησία 
της τελευταίας και για τη γενική 
ελευθερία των κρατικών θεσμών από 
αθέμιτη επιρροή του εκτελεστικού 
σκέλους της κυβέρνησης· υπογραμμίζει 
ότι τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης 
περιλαμβάνουν την ανεξαρτησία των 
κρατικών θεσμικών οργάνων·

4. χαιρετίζει τις τροποποιήσεις που έγιναν 
στο Νόμο για την Κεντρική Τράπεζα,
έπειτα από τις συστάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 38
Μαρία-Ελένη Κοππά
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις
αλλαγές στο Νόμο για την Κεντρική 
Τράπεζα που υπονομεύει την ανεξαρτησία 
της τελευταίας και για τη γενική 
ελευθερία των κρατικών θεσμών από 
αθέμιτη επιρροή του εκτελεστικού 
σκέλους της κυβέρνησης· υπογραμμίζει 
ότι τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης 
περιλαμβάνουν την ανεξαρτησία των 
κρατικών θεσμικών οργάνων·

4. εκφράζει την ανησυχία του για 
αντιφατικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, 
όπως οι αλλαγές στο Νόμο για την 
Κεντρική Τράπεζα τον Αύγουστο του 
2012, που υπονομεύει την ανεξαρτησία και 
την αυτονομία του εν λόγω θεσμικού 
οργάνου· υπογραμμίζει ότι τα πολιτικά 
κριτήρια της Κοπεγχάγης περιλαμβάνουν 
την ανεξαρτησία των κρατικών θεσμών 
και χαιρετίζει τη μεταγενέστερη έγκριση 
τροπολογιών από το Κοινοβούλιο της 
Σερβίας, ώστε ο Νόμος για την Κεντρική 
Τράπεζα να προσεγγίσει περισσότερο τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 39
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
αλλαγές στο Νόμο για την Κεντρική 
Τράπεζα που υπονομεύει την ανεξαρτησία 
της τελευταίας και για τη γενική ελευθερία 
των κρατικών θεσμών από αθέμιτη 
επιρροή του εκτελεστικού σκέλους της 
κυβέρνησης· υπογραμμίζει ότι τα πολιτικά 
κριτήρια της Κοπεγχάγης περιλαμβάνουν 
την ανεξαρτησία των κρατικών θεσμικών 
οργάνων·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
αλλαγές στο Νόμο για την Κεντρική 
Τράπεζα που υπονομεύει την ανεξαρτησία 
της τελευταίας από αθέμιτη επιρροή της 
κυβέρνησης· επισημαίνει τις επακόλουθες 
τροποποιήσεις του νόμου, οι οποίες τον 
τοποθετούν εγγύτερα στα ευρωπαϊκά 
πρότυπα· υπογραμμίζει ότι τα πολιτικά 
κριτήρια της Κοπεγχάγης περιλαμβάνουν 
την ανεξαρτησία των κρατικών θεσμικών 
οργάνων·

Or. en
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Τροπολογία 40
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
αλλαγές στο Νόμο για την Κεντρική
Τράπεζα που υπονομεύει την ανεξαρτησία 
της τελευταίας και για τη γενική ελευθερία 
των κρατικών θεσμών από αθέμιτη 
επιρροή του εκτελεστικού σκέλους της 
κυβέρνησης· υπογραμμίζει ότι τα πολιτικά 
κριτήρια της Κοπεγχάγης περιλαμβάνουν 
την ανεξαρτησία των κρατικών θεσμικών 
οργάνων·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
αλλαγές στο Νόμο για την Εθνική
Τράπεζα που υπονομεύει την ανεξαρτησία 
της τελευταίας και για τη γενική ελευθερία 
των κρατικών θεσμών από αθέμιτη 
επιρροή του εκτελεστικού σκέλους της 
κυβέρνησης· υπογραμμίζει ότι τα πολιτικά 
κριτήρια της Κοπεγχάγης περιλαμβάνουν 
την ανεξαρτησία των κρατικών θεσμικών 
οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 41
György Schöpflin, Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις
αλλαγές στο Νόμο για την Κεντρική 
Τράπεζα που υπονομεύει την ανεξαρτησία 
της τελευταίας και για τη γενική ελευθερία 
των κρατικών θεσμών από αθέμιτη 
επιρροή του εκτελεστικού σκέλους της 
κυβέρνησης· υπογραμμίζει ότι τα πολιτικά 
κριτήρια της Κοπεγχάγης περιλαμβάνουν 
την ανεξαρτησία των κρατικών θεσμικών 
οργάνων·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
αλλαγές στο Νόμο για την Κεντρική 
Τράπεζα που υπονομεύει την ανεξαρτησία 
της τελευταίας και για τη γενική ελευθερία 
των κρατικών θεσμών από αθέμιτη 
επιρροή του εκτελεστικού σκέλους της 
κυβέρνησης· υπογραμμίζει ότι τα πολιτικά 
κριτήρια της Κοπεγχάγης περιλαμβάνουν 
την ανεξαρτησία των κρατικών θεσμικών 
οργάνων· χαιρετίζει το γεγονός ότι 
πρόσφατα το κοινοβούλιο της Σερβίας 
πραγματοποίησε επίσης σημαντικές 
διορθώσεις στο νόμο για την Κεντρική 
Τράπεζα, μετά τις προβληματικές 
τροπολογίες που εγκρίθηκαν τον 
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Αύγουστο του περασμένου έτους·

Or. en

Τροπολογία 42
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. χαιρετίζει τις τροπολογίες οι οποίες 
εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο 2012 για τις 
αλλαγές στο Νόμο για την Κεντρική 
Τράπεζα που ακολουθούν την 
κατεύθυνση των συστάσεων της ΕΕ 
προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη 
συνέχεια της Κεντρικής Τράπεζας και να 
περιοριστούν οι επιπτώσεις από κάθε 
αλλαγή κυβέρνησης όσον αφορά το 
διορισμό του διοικητή της· θεωρεί το 
γεγονός αυτό ως ένδειξη της βούλησης 
του κυβερνητικού συνασπισμού να λάβει 
υπόψη τα σχόλια της ΕΕ και του ΔΝΤ·

Or. en

Τροπολογία 43
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει τη συνεργασία της Σερβίας με 
το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την 
Πρώην Γιουγκοσλαβία και για το γεγονός 
ότι όλοι οι ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου 
παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο της 
Χάγης· συμμερίζεται τις επανειλημμένες 
εκκλήσεις του εισαγγελέα του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου για τη διεξαγωγή 

5. χαιρετίζει τη συνεργασία της Σερβίας με 
το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την 
Πρώην Γιουγκοσλαβία η οποία είχε ως 
αποτέλεσμα όλοι οι ύποπτοι για 
εγκλήματα πολέμου να παραπεμφθούν στο 
Δικαστήριο της Χάγης για να δικαστούν· 
συμμερίζεται τις επανειλημμένες 
εκκλήσεις του εισαγγελέα του Διεθνούς 
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ενδελεχούς έρευνας και για τη δίωξη των 
ατόμων που υποστήριξαν δίκτυα τα οποία 
επέτρεψαν στους φυγάδες να παραμείνουν 
ελεύθεροι για τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ιδίως στις στρατιωτικές και 
πολιτικές υπηρεσίες ασφαλείας·

Ποινικού Δικαστηρίου για τη διεξαγωγή 
ενδελεχών ερευνών και για τη δίωξη των 
ατόμων που υποστήριξαν δίκτυα τα οποία 
επέτρεψαν στους φυγάδες να παραμείνουν 
ελεύθεροι για τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ιδίως στις στρατιωτικές και 
πολιτικές υπηρεσίες ασφαλείας· επιπλέον, 
καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την 
αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό του 
προγράμματος προστασίας μαρτύρων 
(ΠΠΜ) καθώς και να του παρέχουν 
επαρκείς πόρους, ώστε η δικαιοσύνη να 
μπορεί να συνεχίσει αποτελεσματικά τις 
διώξεις για εγκλήματα πολέμου· εφιστά 
την προσοχή στο γεγονός ότι ορισμένοι 
πρώην αστυνομικοί εγκατέλειψαν 
οικειοθελώς το ΠΠΜ λόγω των 
σημαντικών ατελειών του· 

Or. en

Τροπολογία 44
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει τη συνεργασία της Σερβίας με 
το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την 
Πρώην Γιουγκοσλαβία και για το γεγονός 
ότι όλοι οι ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου 
παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο της 
Χάγης· συμμερίζεται τις επανειλημμένες 
εκκλήσεις του εισαγγελέα του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου για τη διεξαγωγή 
ενδελεχούς έρευνας και για τη δίωξη των 
ατόμων που υποστήριξαν δίκτυα τα οποία 
επέτρεψαν στους φυγάδες να παραμείνουν 
ελεύθεροι για τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ιδίως στις στρατιωτικές και 
πολιτικές υπηρεσίες ασφαλείας·

5. χαιρετίζει τη συνεργασία της Σερβίας με 
το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την 
Πρώην Γιουγκοσλαβία και για το γεγονός 
ότι όλοι οι ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου 
παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο της 
Χάγης· ενθαρρύνει την περαιτέρω 
συνεργασία με το Δικαστήριο· 
συμμερίζεται τις επανειλημμένες 
εκκλήσεις του εισαγγελέα του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου για τη διεξαγωγή 
ενδελεχούς έρευνας και για τη δίωξη των 
ατόμων που υποστήριξαν δίκτυα τα οποία 
επέτρεψαν στους φυγάδες να παραμείνουν 
ελεύθεροι για τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ιδίως στις στρατιωτικές και 
πολιτικές υπηρεσίες ασφαλείας· χαιρετίζει 
την προετοιμασία του πρωτοκόλλου για 
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τη συνεργασία σχετικά με τη δίωξη 
εκείνων που έχουν διαπράξει εγκλήματα 
πολέμου, εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας και γενοκτονία μεταξύ 
Σερβίας και Βοσνίας και Ερζεγοβίνης·

Or. en

Τροπολογία 45
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει τη συνεργασία της Σερβίας
με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την 
Πρώην Γιουγκοσλαβία και για το γεγονός 
ότι όλοι οι ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου 
παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο της 
Χάγης· συμμερίζεται τις επανειλημμένες 
εκκλήσεις του εισαγγελέα του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου για τη διεξαγωγή 
ενδελεχούς έρευνας και για τη δίωξη των 
ατόμων που υποστήριξαν δίκτυα τα οποία 
επέτρεψαν στους φυγάδες να παραμείνουν 
ελεύθεροι για τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ιδίως στις στρατιωτικές και 
πολιτικές υπηρεσίες ασφαλείας·

5. προτρέπει τη Σερβία να συνεχίσει τη 
συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία 
και χαιρετίζει το γεγονός ότι όλοι οι 
ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου για τους 
οποίους κατατέθηκε αίτηση 
παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο της 
Χάγης· συμμερίζεται τις επανειλημμένες 
εκκλήσεις του εισαγγελέα του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου για τη διεξαγωγή 
ενδελεχούς έρευνας και για τη δίωξη των 
ατόμων που υποστήριξαν δίκτυα τα οποία 
επέτρεψαν στους φυγάδες να παραμείνουν 
ελεύθεροι για τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ιδίως στις στρατιωτικές και 
πολιτικές υπηρεσίες ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 46
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει τη συνεργασία της Σερβίας με 
το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την 
Πρώην Γιουγκοσλαβία και για το γεγονός 
ότι όλοι οι ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου 
παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο της 
Χάγης· συμμερίζεται τις επανειλημμένες 
εκκλήσεις του εισαγγελέα του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου για τη διεξαγωγή 
ενδελεχούς έρευνας και για τη δίωξη των 
ατόμων που υποστήριξαν δίκτυα τα οποία 
επέτρεψαν στους φυγάδες να παραμείνουν 
ελεύθεροι για τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ιδίως στις στρατιωτικές και 
πολιτικές υπηρεσίες ασφαλείας·

5. χαιρετίζει τη συνεργασία της Σερβίας με 
το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την 
Πρώην Γιουγκοσλαβία και για το γεγονός 
ότι όλοι οι ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου 
παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο της 
Χάγης· συμμερίζεται τις επανειλημμένες 
εκκλήσεις του εισαγγελέα του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου για τη διεξαγωγή 
ενδελεχούς έρευνας και για τη δίωξη των 
ατόμων που υποστήριξαν δίκτυα τα οποία 
επέτρεψαν στους φυγάδες να παραμείνουν 
ελεύθεροι για τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ιδίως στις στρατιωτικές και 
πολιτικές υπηρεσίες ασφαλείας· τονίζει ότι 
το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την 
Πρώην Γιουγκοσλαβία διαδραμάτισε 
σημαντικό ρόλο στη διαδικασία 
περιφερειακής συμφιλίωσης και καλεί τις 
αρχές και τους πολιτικούς ηγέτες της 
Σερβίας να αποφύγουν δηλώσεις και 
πράξεις, οι οποίες υπονομεύουν την 
εξουσία και την ακεραιότητα του 
Δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 47
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει τη συνεργασία της Σερβίας με 
το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την 
Πρώην Γιουγκοσλαβία και για το γεγονός 
ότι όλοι οι ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου 
παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο της 
Χάγης· συμμερίζεται τις επανειλημμένες 
εκκλήσεις του εισαγγελέα του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου για τη διεξαγωγή 
ενδελεχούς έρευνας και για τη δίωξη των 

5. χαιρετίζει τη συνεργασία της Σερβίας με 
το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την 
Πρώην Γιουγκοσλαβία και για το γεγονός 
ότι όλοι οι ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου 
παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο της 
Χάγης· συμμερίζεται τις επανειλημμένες 
εκκλήσεις του εισαγγελέα του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου για τη διεξαγωγή 
ενδελεχούς έρευνας και για τη δίωξη των 
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ατόμων που υποστήριξαν δίκτυα τα οποία 
επέτρεψαν στους φυγάδες να παραμείνουν 
ελεύθεροι για τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ιδίως στις στρατιωτικές και 
πολιτικές υπηρεσίες ασφαλείας·

ατόμων που υποστήριξαν δίκτυα τα οποία 
επέτρεψαν στους φυγάδες να παραμείνουν 
ελεύθεροι για τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ιδίως στις στρατιωτικές και 
πολιτικές υπηρεσίες ασφαλείας· καλεί τη 
Σερβία να τηρήσει την υπόσχεσή της και 
να παραμείνει συνεπής και αφοσιωμένη 
στην περιφερειακή συνεργασία και 
συμφιλίωση στα Δυτικά Βαλκάνια, παρά 
την έκδηλη απογοήτευση μετά την 
πρόσφατη αθώωση από το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην 
Γιουγκοσλαβία των Gotovina, Markac και 
Haradinaj·

Or. en

Τροπολογία 48
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει την απογοήτευση της 
κοινής γνώμης στη Σερβία για την 
αθώωση των Ramush Haradinaj, Ante 
Gotovina και Mladen Markač· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η αρχή του 
τεκμηρίου της αθωότητας είναι κομβικής 
σημασίας στο πλαίσιο της σωστής 
διαδικασίας· καταδικάζει έντονα κάθε 
έγκλημα πολέμου και απορρίπτει τους 
ισχυρισμούς ότι οι αποφάσεις του 
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 
«νομιμοποιούν» οποιοδήποτε από αυτά· 
καλεί τα τοπικά δικαστήρια να 
συνεχίσουν τις έρευνες και τις διώξεις σε 
σχέση με εγκλήματα πολέμου που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τους 
γιουγκοσλαβικούς πολέμους· συμβουλεύει 
όλα τα μέρη να αποφεύγουν εθνικιστικές 
θριαμβολογίες, δηλώσεις και πράξεις, που 
μπορεί να παρεμποδίσουν τις 
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προσπάθειες περιφερειακής συμφιλίωσης· 

Or. en

Τροπολογία 49
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί τη Λιθουανία να επικυρώσει τη 
Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 
ώστε να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ, 
γεγονός που με τη σειρά του θα ενίσχυε 
και θα έδινε περαιτέρω ώθηση στις 
σχέσεις ΕΕ-Σερβίας·

Or. en

Τροπολογία 50
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να θέσει ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη 
της Σερβίας στην ΕΕ την επίσημη 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου·

Or. en

Τροπολογία 51
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνουν 
περισσότερες προσπάθειες από τις αρχές 
προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη 
στους επιζώντες σεξουαλικής βίας που 
σχετίζεται με την εμπόλεμη κατάσταση 
στη Σερβία και αλλού στα Δυτικά 
Βαλκάνια·

Or. en

Τροπολογία 52
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. επισημαίνει ότι οι διώξεις 
εγκλημάτων πολέμου στην ημεδαπή 
προχωρούν σταθερά, αλλά εφιστά την 
προσοχή στην ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν πιο σθεναρά τα θέματα 
των αγνοουμένων, του εμπορίου οργάνων 
και του προγράμματος προστασίας 
μαρτύρων·

Or. en

Τροπολογία 53
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει την επανάληψη του Διαλόγου 
Βελιγραδίου Πρίστινας σε υψηλό πολιτικό 
επίπεδο και τη δέσμευση της νέας 
σερβικής κυβέρνησης· ζητεί την πλήρη 

6. χαιρετίζει την επανάληψη του Διαλόγου 
Βελιγραδίου Πρίστινας σε υψηλό πολιτικό 
επίπεδο και συγχαίρει τους 
πρωθυπουργούς, Ivica Dačić και Hashim 
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εφαρμογή των συμφωνιών που 
επιτεύχθησαν μέχρι τώρα από αμφότερα τα 
μέρη· θεωρεί ότι το θέμα των αγνοουμένων 
πρέπει να συμπεριληφθεί στο διάλογο στο 
υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο·

Thaçi, για τη δέσμευσή τους να 
συνεχίσουν τις συνομιλίες για την 
αποκατάσταση των σχέσεων, καθώς και 
για την απόφασή τους να διορίσουν 
αξιωματικό σύνδεσμο στο γραφείο της 
ΕΕ στην Πρίστινα και το Βελιγράδι 
αντίστοιχα· υπογραμμίζει τη σημασία της 
διασφάλισης της πλήρους εφαρμογής των 
συμφωνιών που επιτεύχθησαν μέχρι τώρα 
από αμφότερα τα μέρη· χαιρετίζει την 
έναρξη της εφαρμογής της συμφωνίας για 
ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων 
(IBM) στα σημεία διέλευσης Jarinje και 
Merdare· αναμένει πρόοδο σε άλλους 
τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες και η 
ενέργεια· θεωρεί ότι το θέμα των 
αγνοουμένων πρέπει να συμπεριληφθεί στο 
διάλογο στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 54
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει την επανάληψη του Διαλόγου 
Βελιγραδίου Πρίστινας σε υψηλό πολιτικό 
επίπεδο και τη δέσμευση της νέας 
σερβικής κυβέρνησης· ζητεί την πλήρη 
εφαρμογή των συμφωνιών που 
επιτεύχθησαν μέχρι τώρα από αμφότερα τα 
μέρη· θεωρεί ότι το θέμα των 
αγνοουμένων πρέπει να συμπεριληφθεί
στο διάλογο στο υψηλότερο δυνατό 
πολιτικό επίπεδο·

6. χαιρετίζει την επανάληψη του Διαλόγου 
Βελιγραδίου Πρίστινας στο υψηλότερο
πολιτικό επίπεδο και τη δέσμευση της νέας 
σερβικής κυβέρνησης· ζητεί την πλήρη 
εφαρμογή των συμφωνιών που 
επιτεύχθησαν μέχρι τώρα από αμφότερα τα 
μέρη· χαιρετίζει τις συναντήσεις των 
πρωθυπουργών Σερβίας και 
Κοσσυφοπεδίου, κύριων Ivica Dačić και 
Mr Hashim Thaçi, ως ουσιαστικά 
βήματα προς μια αυθεντική συμφιλίωση 
μεταξύ Σέρβων και Κοσοβάρων και 
αποκατάσταση των σχέσων μεταξύ 
Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου· εξαίρει τον 
προορατικό ρόλο και την ηγεσία της 
Ύπατης Εκπροσώπου και Αντιπροέδρου, 
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Catherine Ashton, όσον αφορά τη 
διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ 
Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου· εκφράζει 
την ελπίδα ότι η συμφωνία σχετικά με τα 
δύο εναπομείναντα ζητήματα, τις 
τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια, θα 
επιτευχθεί εν ευθέτω χρόνω· 
επιπροσθέτως, παροτρύνει και τις δύο 
πλευρές να συμμετάσχουν ενεργά στις 
προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος των 
αγνοουμένων· χαιρετίζει τις οδηγίες της 
σερβικής κυβέρνησης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας σχετικά με τη γενική 
περιφερειακή συνεργασία, με την οποία 
τερματίστηκε η απουσία της Σερβίας από 
τις περιφερειακές συναντήσεις, την 
υπογραφή της συμφωνίας για 
ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων 
(IBM) και τα πρώτα βήματα εφαρμογής 
της· χαιρετίζει την ικανοποιητική πρόοδο 
όσον αφορά την εφαρμογή των άλλων 
συμφωνιών, οι οποίες επετεύχθησαν 
μέχρι στιγμής κατά τον τεχνικό διάλογο, 
και συγκεκριμένα τα βιβλία του 
ληξιαρχείου, το ζήτημα του 
κτηματολογίου και η ελεύθερη 
κυκλοφορία· ζητεί τη συνέχιση της 
πλήρους και ταχείας εφαρμογής όλων 
των συμφωνιών· καλεί αμφότερες τις 
πλευρές που συμμετέχουν στο διάλογο να 
θεσπίσουν έναν μηχανισμό αξιολόγησης 
της εφαρμογής των συμφωνιών που 
επετεύχθησαν κατά το διάλογο 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
πολίτες της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου ωφελούνται από τα 
αποτελέσματα του διαλόγου· χαιρετίζει τη 
βελτίωση της συνεργασίας της Σερβίας 
με τη EULEX·

Or. en

Τροπολογία 55
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει την επανάληψη του Διαλόγου 
Βελιγραδίου Πρίστινας σε υψηλό πολιτικό 
επίπεδο και τη δέσμευση της νέας 
σερβικής κυβέρνησης· ζητεί την πλήρη 
εφαρμογή των συμφωνιών που 
επιτεύχθησαν μέχρι τώρα από αμφότερα τα 
μέρη· θεωρεί ότι το θέμα των αγνοουμένων 
πρέπει να συμπεριληφθεί στο διάλογο στο 
υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο·

6. χαιρετίζει την επανάληψη του Διαλόγου 
Βελιγραδίου Πρίστινας σε υψηλό πολιτικό 
επίπεδο και τη δέσμευση της νέας 
σερβικής κυβέρνησης· ζητεί την πλήρη 
εφαρμογή των συμφωνιών που 
επιτεύχθησαν μέχρι τώρα από αμφότερα τα 
μέρη· τονίζει την ανάγκη καλύτερης 
ενημέρωσης του κοινού και των 
δημόσιων θεσμικών οργάνων για τα 
αποτελέσματα του διαλόγου· ζητεί κοινές 
ανακοινώσεις μετά την επίτευξη 
συμφωνιών μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας· θεωρεί ότι το θέμα των 
αγνοουμένων πρέπει να συμπεριληφθεί στο 
διάλογο στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 56
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. είναι της άποψης ότι η διασφάλιση 
της ασφάλειας και της ευημερίας στο 
βόρειο Κοσσυφοπέδιο είναι προς το 
καλύτερο συμφέρον της Σερβίας· καλεί το 
Βελιγράδι να συνεχίσει την ικανοποιητική 
συνεργασία με τη EULEX στον τομέα του 
κράτους δικαίου, να εντείνει τις κοινές 
προσπάθειες για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος και να 
ολοκληρώσει παράλληλες δομές· 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
διασφάλισης κοινωνικοοικονομικής 
ανάπτυξης στην περιοχή· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι η οικονομική στήριξη πρέπει 
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να είναι διαφανής· καλεί τη Σερβία να 
διασφαλίσει τη διαφάνεια στην 
οικονομική στήριξη της εκπαίδευσης και 
της υγειονομικής περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 57
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επαναλαμβάνει ότι οι απόψεις περί 
διχοτόμησης του Κοσσυφοπεδίου ή 
οποιασδήποτε άλλης χώρας των Δυτικών 
Βαλκανίων βάσει εθνοτικών ή άλλων 
προσανατολισμών είναι αντίθετες προς το 
πνεύμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
της περιφερειακής συμφιλίωσης και των 
ευρωπαϊκών αξιών· υπογραμμίζει ότι 
αμφότερες οι αρχές της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να συνεχίσουν να 
εργάζονται για τη διασφάλιση της 
προστασίας όλων των μειονοτήτων και 
της ένταξής τους στην ευρύτερη 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 58
Anna Ibrisagic, György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εκφράζει τη λύπη του για τη μη 
επίτευξη συμφωνίας, η οποία θα έδινε τη 
δυνατότητα στον σέρβο πρόεδρο να 
επισκεφθεί το Κοσσυφοπέδιο· καλεί 
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αμφότερα τα μέρη να λειτουργούν 
εποικοδομητικά και να βρουν λύση για το 
εν λόγω πρόβλημα και να εργαστούν με 
πνεύμα συνεργασίας και διαλόγου υπό την 
αιγίδα της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 59
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει την ανάγκη διασφάλισης της 
συμμετοχής των κοινοβουλίων και της 
κοινωνίας των πολιτών της Σερβίας και 
του Κοσσυφοπεδίου στη διαδικασία του 
διαλόγου· τονίζει ότι για τα αποτελέσματα 
του διαλόγου πρέπει να ενημερωθεί με 
διαφανή και συνεκτικό τρόπο το κοινό 
τόσο στη Σερβία όσο και στο 
Κοσσυφοπέδιο, προκειμένου να ενισχυθεί 
η αξιοπιστία και η δημόσια στήριξη της 
διαδικασίας· ζητεί δημόσιες 
διαβουλεύσεις για ζητήματα που 
πρόκειται να συζητηθούν κατά το 
διάλογο όπου είναι απαραίτητο και τη 
δημοσίευση όλων των συμφωνιών που 
επιτυγχάνονται όχι μόνο στην αγγλική 
γλώσσα αλλά επίσης στη σερβική και την 
αλβανική γλώσσα·

Or. en

Τροπολογία 60
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. ζητεί την κατάργηση παράλληλων 
θεσμικών οργάνων που διατηρεί το 
σερβικό κράτος στο βόρειο 
Κοσσυφοπέδιο και συγκεκριμένα την 
απόσυρση υπηρεσιών ασφάλειας και 
δικαιοδοτικών οργάνων· επαναλαμβάνει 
ότι οι αρχές της Σερβίας πρέπει να 
επιφέρουν πλήρη διαφάνεια όσον αφορά 
τη χρηματοδότηση σχολείων και 
νοσοκομείων στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο· 
ενθαρρύνει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
να προσεγγίσουν τη σερβική κοινότητα 
του βορείου Κοσσυφοπεδίου·

Or. en

Τροπολογία 61
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. υποστηρίζει την ειδική ερευνητική 
ομάδα εργασίας της EULEX (SITF) και 
ενθαρρύνει τη Σερβία να συνεργαστεί 
πλήρως και να συνδράμει την SITF στο 
έργο της·

Or. en

Τροπολογία 62
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. εκφράζει τη λύπη του για την άρνηση 
των αρχών της Σερβίας να επιτρέψουν 
στην αναπληρώτρια πρωθυπουργό του 
Κοσσυφοπεδίου, Mimoza Kusari-Lila, να 
διασχίσει τα σύνορα και να επισκεφθεί 
την κοιλάδα του Presevo· εκφράζει τη 
λύπη του για την πολύωρη αναμονή των 
πολιτών του Κοσσυφοπεδίου προκειμένου 
να περάσουν τα σύνορα προς τη Σερβία· 
εκφράζει, ταυτόχρονα, τη λύπη του για 
την άρνηση των αρχών του 
Κοσσυφοπεδίου να επιτρέψουν στον 
Πρόεδρο της Σερβίας, Tomislav Nikolic, 
να επισκεφθεί το Κοσσυφοπέδιο και να 
παραστεί στον ορθόδοξο εορτασμό των 
Χριστουγέννων στη Gracanica· 
προτρέπει, ωστόσο, τον πρόεδρο της 
Σερβίας Nikolic να επανεξετάσει την 
άρνησή του να συναντηθεί με τον 
πρόεδρο του Κοσσυφοπεδίου Jahjaga, 
όπως είχε ήδη προβλεφθεί στο τέλος του 
περασμένου έτους·

Or. en

Τροπολογία 63
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις 
ανεπάρκειες στην μεταρρύθμιση του 
δικαστικού κλάδου, εξασφαλίζοντας ιδίως 
ότι το νομικό πλαίσιο δεν θα αφήνει 
περιθώρια για αθέμιτες πολιτικές επιρροές, 
καθώς επίσης την εξουσία του 
κοινοβουλίου να διορίζει δικαστές και 
εισαγγελείς και την άμεση συμμετοχή των 
πολιτικών λειτουργών στο έργο της 

7. υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις δεσμεύσεις που 
ανέλαβε η κυβέρνηση για να 
αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες στην 
μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου, 
εξασφαλίζοντας ιδίως ότι το νομικό 
πλαίσιο δεν θα αφήνει περιθώρια για 
αθέμιτες πολιτικές επιρροές, καθώς επίσης 
την εξουσία του κοινοβουλίου να διορίζει 
δικαστές και εισαγγελείς και την άμεση 
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ανώτατης δικαστικής αρχής και των 
Κρατικών Συμβουλίων Εισαγγελέων· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
υιοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης 
χαρακτηριζόμενων από σαφήνεια και 
διαφάνεια για το διορισμό των δικαστών
και εισαγγελέων, γεγονός που θα 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και τον 
επαγγελματισμό τους·

συμμετοχή των πολιτικών λειτουργών στο 
έργο της ανώτατης δικαστικής αρχής και 
των Κρατικών Συμβουλίων Εισαγγελέων· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
υιοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης 
χαρακτηριζόμενων από σαφήνεια και 
διαφάνεια για το διορισμό των δικαστών 
και εισαγγελέων, γεγονός που θα 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και τον 
επαγγελματισμό τους·

Or. en

Τροπολογία 64
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 
να αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες στην 
μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου, 
εξασφαλίζοντας ιδίως ότι το νομικό 
πλαίσιο δεν θα αφήνει περιθώρια για 
αθέμιτες πολιτικές επιρροές, καθώς επίσης 
την εξουσία του κοινοβουλίου να διορίζει 
δικαστές και εισαγγελείς και την άμεση 
συμμετοχή των πολιτικών λειτουργών στο 
έργο της ανώτατης δικαστικής αρχής και 
των Κρατικών Συμβουλίων Εισαγγελέων· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
υιοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης 
χαρακτηριζόμενων από σαφήνεια και 
διαφάνεια για το διορισμό των δικαστών 
και εισαγγελέων, γεγονός που θα 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και τον 
επαγγελματισμό τους·

7. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να 
βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του 
δικαστικού συστήματος και να ενισχύσει 
την ανεξαρτησία, την αμεροληψία, τις 
αρμοδιότητες και την υποχρέωση 
λογοδοσίας του· χαιρετίζει τη δέσμευση 
της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις 
ανεπάρκειες στην μεταρρύθμιση του 
δικαστικού κλάδου, εξασφαλίζοντας ιδίως 
ότι το νομικό πλαίσιο δεν θα αφήνει 
περιθώρια για αθέμιτες πολιτικές επιρροές, 
καθώς επίσης την εξουσία του 
κοινοβουλίου να διορίζει δικαστές και 
εισαγγελείς και την άμεση συμμετοχή των 
πολιτικών λειτουργών στο έργο της 
ανώτατης δικαστικής αρχής και των 
Κρατικών Συμβουλίων Εισαγγελέων· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
υιοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης 
χαρακτηριζόμενων από σαφήνεια και 
διαφάνεια για το διορισμό των δικαστών 
και εισαγγελέων, γεγονός που θα 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και τον 
επαγγελματισμό τους·
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Or. en

Τροπολογία 65
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 
να αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες στην 
μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου, 
εξασφαλίζοντας ιδίως ότι το νομικό 
πλαίσιο δεν θα αφήνει περιθώρια για 
αθέμιτες πολιτικές επιρροές, καθώς επίσης 
την εξουσία του κοινοβουλίου να διορίζει 
δικαστές και εισαγγελείς και την άμεση 
συμμετοχή των πολιτικών λειτουργών στο 
έργο της ανώτατης δικαστικής αρχής και 
των Κρατικών Συμβουλίων Εισαγγελέων· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
υιοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης 
χαρακτηριζόμενων από σαφήνεια και 
διαφάνεια για το διορισμό των δικαστών 
και εισαγγελέων, γεγονός που θα 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και τον 
επαγγελματισμό τους·

7. διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι η 
Σερβία αναπτύσσει μια νέα στρατηγική 
για τη δικαστική μεταρρύθμιση και 
υποστηρίζει τις προσπάθειες δημιουργίας 
ενός νέου συστήματος όσον αφορά τα 
δικαστήρια, προκειμένου να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα και η ανεξαρτησία 
του δικαστικού συστήματος συνολικά·
χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης να 
αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες στην 
μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου, 
εξασφαλίζοντας ιδίως ότι το νομικό 
πλαίσιο δεν θα αφήνει περιθώρια για 
αθέμιτες πολιτικές επιρροές, καθώς επίσης 
την εξουσία του κοινοβουλίου να διορίζει 
δικαστές και εισαγγελείς και την άμεση 
συμμετοχή των πολιτικών λειτουργών στο 
έργο της ανώτατης δικαστικής αρχής και 
των Κρατικών Συμβουλίων Εισαγγελέων· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
υιοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης 
χαρακτηριζόμενων από σαφήνεια και 
διαφάνεια για το διορισμό των δικαστών 
και εισαγγελέων, γεγονός που θα 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και τον 
επαγγελματισμό τους· 

Or. en

Τροπολογία 66
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 
να αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες στην 
μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου, 
εξασφαλίζοντας ιδίως ότι το νομικό 
πλαίσιο δεν θα αφήνει περιθώρια για 
αθέμιτες πολιτικές επιρροές, καθώς επίσης 
την εξουσία του κοινοβουλίου να διορίζει 
δικαστές και εισαγγελείς και την άμεση 
συμμετοχή των πολιτικών λειτουργών στο 
έργο της ανώτατης δικαστικής αρχής και 
των Κρατικών Συμβουλίων Εισαγγελέων· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
υιοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης 
χαρακτηριζόμενων από σαφήνεια και 
διαφάνεια για το διορισμό των δικαστών 
και εισαγγελέων, γεγονός που θα 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και τον 
επαγγελματισμό τους·

7. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 
να αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες στην 
μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου, 
εξασφαλίζοντας ιδίως ότι το νομικό 
πλαίσιο δεν θα αφήνει περιθώρια για 
αθέμιτες πολιτικές επιρροές, καθώς επίσης 
την εξουσία του κοινοβουλίου να διορίζει 
δικαστές και εισαγγελείς και την άμεση 
συμμετοχή των πολιτικών λειτουργών στο 
έργο της ανώτατης δικαστικής αρχής και 
των Κρατικών Συμβουλίων Εισαγγελέων· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
υιοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης 
χαρακτηριζόμενων από σαφήνεια και 
διαφάνεια για το διορισμό των δικαστών 
και εισαγγελέων, γεγονός που θα 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και τον 
επαγγελματισμό τους· τονίζει την ανάγκη 
εφαρμογής μέτρων σύμφωνα με τις 
συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας 
για την αντιμετώπιση της αύξησης του 
όγκου των υποθέσεων· επισημαίνει ότι το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης παραμένει 
υπεύθυνο για τις κεφαλαιακές δαπάνες, 
γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει 
περαιτέρω την ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης· καλεί τις αρχές να εγκρίνουν 
μια νέα στρατηγική για τη δικαιοσύνη, 
μαζί με ένα σχέδιο δράσης για την 
εφαρμογή της, που θα βασίζεται σε μια 
λειτουργική εξέταση της δικαιοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 67
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 7. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 
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να αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες στην 
μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου, 
εξασφαλίζοντας ιδίως ότι το νομικό 
πλαίσιο δεν θα αφήνει περιθώρια για 
αθέμιτες πολιτικές επιρροές, καθώς επίσης 
την εξουσία του κοινοβουλίου να διορίζει 
δικαστές και εισαγγελείς και την άμεση 
συμμετοχή των πολιτικών λειτουργών στο 
έργο της ανώτατης δικαστικής αρχής και 
των Κρατικών Συμβουλίων Εισαγγελέων· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
υιοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης 
χαρακτηριζόμενων από σαφήνεια και 
διαφάνεια για το διορισμό των δικαστών 
και εισαγγελέων, γεγονός που θα 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και τον 
επαγγελματισμό τους·

να αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες στην 
μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου, 
εξασφαλίζοντας ιδίως ότι το νομικό 
πλαίσιο δεν θα αφήνει περιθώρια για 
αθέμιτες πολιτικές επιρροές, καθώς επίσης 
την εξουσία του κοινοβουλίου να διορίζει 
δικαστές και εισαγγελείς και την άμεση 
συμμετοχή των πολιτικών λειτουργών στο 
έργο της ανώτατης δικαστικής αρχής και 
των Κρατικών Συμβουλίων Εισαγγελέων· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
υιοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης 
χαρακτηριζόμενων από σαφήνεια και 
διαφάνεια για το διορισμό των δικαστών 
και εισαγγελέων, γεγονός που θα 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και τον 
επαγγελματισμό τους· τονίζει την ανάγκη 
να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη των πολιτών καθώς και των 
ίδιων των δικαστών στο δικαστικό 
σύστημα και το κράτος δικαίου· 
υπογραμμίζει ότι ο τερματισμός της 
θητείας των δικαστών και οι ατέλειες των 
διαδικασιών επανεξέτασης υπονόμευσαν 
τα θεμέλια του κράτους δικαίου και 
έθεσαν δικαστές και εισαγγελείς σε 
ασταθή θέση· τονίζει, επίσης, την ανάγκη 
για αρχική και διαρκή επαγγελματική 
εκπαίδευση των δικαστών και των 
εισαγγελέων λόγω εκτενών αλλαγών στη 
νομοθεσία της Σερβίας·

Or. en

Τροπολογία 68
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 
να αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες στην 

7. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 
να αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες στην 
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μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου, 
εξασφαλίζοντας ιδίως ότι το νομικό 
πλαίσιο δεν θα αφήνει περιθώρια για 
αθέμιτες πολιτικές επιρροές, καθώς επίσης 
την εξουσία του κοινοβουλίου να διορίζει 
δικαστές και εισαγγελείς και την άμεση 
συμμετοχή των πολιτικών λειτουργών στο 
έργο της ανώτατης δικαστικής αρχής και 
των Κρατικών Συμβουλίων Εισαγγελέων· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
υιοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης 
χαρακτηριζόμενων από σαφήνεια και 
διαφάνεια για το διορισμό των δικαστών 
και εισαγγελέων, γεγονός που θα 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και τον 
επαγγελματισμό τους·

μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου, 
εξασφαλίζοντας ιδίως ότι το νομικό 
πλαίσιο δεν θα αφήνει περιθώρια για 
αθέμιτες πολιτικές επιρροές, καθώς επίσης 
την εξουσία του κοινοβουλίου να διορίζει 
δικαστές και εισαγγελείς και την άμεση 
συμμετοχή των πολιτικών λειτουργών στο 
έργο της ανώτατης δικαστικής αρχής και 
των Κρατικών Συμβουλίων Εισαγγελέων· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
υιοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης 
χαρακτηριζόμενων από σαφήνεια και 
διαφάνεια για το διορισμό των δικαστών 
και εισαγγελέων, γεγονός που θα 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και τον 
επαγγελματισμό τους· καλεί την 
κυβέρνηση να εστιάσει στην ποιότητα της 
μεταρρύθμισης και όχι στην ταχύτητα, με 
χρήση της διαθέσιμης τεχνικής 
εμπειρογνωμοσύνης από το εξωτερικό·

Or. en

Τροπολογία 69
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί ισχυρότερη πολιτική δέσμευση 
όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της 
δημόσιας διοίκησης, ιδίως όσον αφορά 
τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης και της 
πλήρους ευθυγράμμισης με τα διεθνή 
πρότυπα του νομοθετικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 70
György Schöpflin, Kinga Gál



AM\923580EL.doc 43/117 PE502.220v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. εκφράζει τη λύπη του για τη νομική 
αβεβαιότητα σχετικά με την αυτονομία 
της Βοϊβοδίνας, προτρέπει την 
κυβέρνηση της Σερβίας να επαναφέρει το 
status quo ante και να αποκηρύξει τα 
συγκεντρωτικά μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 71
Anna Ibrisagic, Doris Pack, Eduard Kukan, György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. λαμβάνει γνώση της προσπάθειας της 
νέας κυβέρνησης να ανταποκριθεί τις 
ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την έκκληση για 
άμεση αναθεώρηση του άρθρου 359 του 
ποινικού κώδικα· τονίζει την ανάγκη 
αντιμετώπισης του προβλήματος του 
παγώματος των περιουσιακών στοιχείων 
που συνοδεύεται από την κράτηση 
ατόμων βάσει του άρθρου 359, γεγονός 
που επιβάρυνε περισσότερο την 
κατάσταση της σερβικής οικονομίας·

8. λαμβάνει γνώση της προσπάθειας της 
νέας κυβέρνησης να ανταποκριθεί τις 
ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την έκκληση για 
άμεση αναθεώρηση του άρθρου 359 του 
ποινικού κώδικα, αλλά εκφράζει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ίδιες 
διατάξεις είχαν συμπεριληφθεί στο άρθρο 
234 του ποινικού κώδικα· τονίζει ότι οι 
διατάξεις του νέου άρθρου 234 του 
ποινικού κώδικα δύναται να μην έχουν 
εφαρμογή για τους υπεύθυνους σε ξένες 
εταιρείες εκτός Σερβίας και καλεί τις 
αρχές να παύσουν κάθε ποινική 
διαδικασία σε βάρος των εν λόγω 
ατόμων· 

Or. en

Τροπολογία 72
Jelko Kacin



PE502.220v01-00 44/117 AM\923580EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. λαμβάνει γνώση της προσπάθειας της 
νέας κυβέρνησης να ανταποκριθεί τις 
ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την έκκληση για 
άμεση αναθεώρηση του άρθρου 359 του 
ποινικού κώδικα· τονίζει την ανάγκη 
αντιμετώπισης του προβλήματος του
παγώματος των περιουσιακών στοιχείων 
που συνοδεύεται από την κράτηση ατόμων
βάσει του άρθρου 359, γεγονός που 
επιβάρυνε περισσότερο την κατάσταση της 
σερβικής οικονομίας·

8. λαμβάνει γνώση της προσπάθειας της 
νέας κυβέρνησης να ανταποκριθεί τις 
ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την έκκληση για 
άμεση αναθεώρηση του άρθρου 359 του 
ποινικού κώδικα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
μια παρόμοια διάταξη έχει τώρα 
συμπεριληφθεί στο άρθρο 234 και μια νέα 
ειδική διάταξη σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις έχει δημιουργηθεί δυνάμει του 
άρθρου 234α του ποινικού κώδικα· 
επαναλαμβάνει το κάλεσμα στις αρχές να 
προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς στην 
αναθεώρηση του ποινικού κώδικα, 
προκειμένου να λάβει τέλος η άσκηση 
κατηγοριών για κατάχρηση δημόσιου 
αξιώματος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
επιχειρήσεις που αποτελούν ιδιωτική 
ιδιοκτησία κατά πλειοψηφία και να 
λήξουν οι σχετικές δικαστικές διώξεις 
που εκκρεμούν, κυρίως βάσει του άρθρου 
του ποινικού κώδικα σχετικά με την 
κατάχρηση δημόσιου αξιώματος· τονίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης του 
προβλήματος της δέσμευσης
περιουσιακών στοιχείων που συνοδεύεται 
από την κράτηση επιχειρηματιών βάσει 
του άρθρου 359 του ποινικού κώδικα, 
γεγονός που επιβάρυνε περισσότερο την 
κατάσταση της σερβικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 73
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. λαμβάνει γνώση της προσπάθειας της 
νέας κυβέρνησης να ανταποκριθεί τις 
ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την έκκληση για 
άμεση αναθεώρηση του άρθρου 359 του 
ποινικού κώδικα· τονίζει την ανάγκη 
αντιμετώπισης του προβλήματος του 
παγώματος των περιουσιακών στοιχείων 
που συνοδεύεται από την κράτηση ατόμων 
βάσει του άρθρου 359, γεγονός που 
επιβάρυνε περισσότερο την κατάσταση της 
σερβικής οικονομίας·

8. λαμβάνει γνώση της προσπάθειας της 
νέας κυβέρνησης να ανταποκριθεί τις 
ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την έκκληση για 
άμεση αναθεώρηση του άρθρου 359 του 
ποινικού κώδικα· επαναλαμβάνει το 
κάλεσμα για ταχεία αναθεώρηση του 
ποινικού κώδικα προκειμένου να λάβουν 
τέλος οι κατηγορίες για κατάχρηση 
δημόσιου αξιώματος σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που 
αποτελούν ιδιωτική ιδιοκτησία κατά 
πλειοψηφία και να λήξουν οι σχετικές 
δικαστικές διώξεις που εκκρεμούν· 
τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης του 
προβλήματος του παγώματος των 
περιουσιακών στοιχείων που συνοδεύεται 
από την κράτηση ατόμων βάσει του 
άρθρου 359, γεγονός που επιβάρυνε 
περισσότερο την κατάσταση της σερβικής 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 74
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. χαιρετίζει τη σταδιακή αύξηση του 
πολιτικού ελέγχου των υπηρεσιών 
ασφαλείας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το 
νομοθετικό πλαίσιο συνολικά δεν είναι 
συνεκτικό και πρέπει να προσαρμοστεί 
περαιτέρω με τα ευρωπαϊκά πρότυπα· 
εκφράζει ανησυχία για την τάση αύξησης 
του ποσοστού της παράνομης 
παρακολούθησης καλεί τις αρχές να 
εγκρίνουν συνολική και σύγχρονη 
νομοθεσία με στόχο τον σαφή καθορισμό 
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του μηχανισμού πολιτικού ελέγχου των 
υπηρεσιών ασφαλείας, τόσο του 
πολιτικού όσο και του στρατιωτικού 
τομέα· επισημαίνει ότι η παρούσα 
αμφισημία στο νομοθετικό πλαίσιο, που 
καθορίζει την εξουσία των υπηρεσιών 
ασφαλείας, αφήνει περιθώρια για 
αθέμιτες πολιτικές επιρροές και 
υπονομεύει τη γενική προσπάθεια 
θέσπισης ενός γνήσιου κράτους δικαίου 
στη χώρα·

Or. en

Τροπολογία 75
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Doris Pack, György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ζητεί ξανά την επανεξέταση των 
υποθέσεων αδικαιολόγητου παγώματος 
περιουσιακών στοιχείων, μη 
προσήκουσας αύξησης και αναδρομικής 
ισχύος φόρων σε άτομα και στις 
ιδιωτικές εταιρείες τους· καλεί το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και το 
Συνταγματικό Δικαστήριο να 
καταργήσουν άμεσα την επιλεκτική 
εφαρμογή του «νόμου για την έκτακτη 
εισφορά στα επιπλέον κέρδη και την 
επιπλέον περιουσία που αποκτήθηκε με 
εκμετάλλευση ειδικών πλεονεκτημάτων», 
καθώς και όλες τις άλλες φορολογικές 
ρυθμίσεις, οι οποίες επιτρέπουν την 
επιβολή δυσανάλογα υψηλών προστίμων 
που οδηγούν στη χρεοκοπία, προτού
συμπληρώσουν την οριστική απόφαση για 
τη φορολογική διαδικασία· καλεί τις 
αρχές της Σερβίας να θεσπίσουν δίκαιη 
αποζημίωση για τους ιδιώτες και τις 
ιδιωτικές εταιρείες που εθίγησαν·

Or. en
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Τροπολογία 76
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. ανησυχεί για τις επανειλημμένες 
κατηγορίες σχετικά με τη βιαιότητα και 
την κατάχρηση εξουσίας της αστυνομίας, 
ιδίως στις πόλεις Kragujevac, Vranje και 
Leskovac· υπενθυμίζει ότι η ανεξαρτησία 
και ο επαγγελματισμός των κρατικών 
θεσμών αποτελούν μέρος των κριτηρίων 
της Κοπεγχάγης· προς τον σκοπό αυτό 
καλεί τις αρχές να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να αποκατασταθεί 
η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την 
αστυνομία και να διωχθούν όσοι έχουν 
διαπράξει τα φημολογούμενα 
περιστατικά·

Or. en

Τροπολογία 77
Jelko Kacin, Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι η 
πολιτική βούληση είναι κρίσιμης σημασίας 
για την επιτυχία των ερευνών σε υποθέσεις 
υψηλής διαφθοράς, περιλαμβανομένων 
των 24 αμφιλεγόμενων ιδιωτικοποιήσεων 
και ελπίζει ότι ο ειδικός και προορατικός 
ρόλος του πρώτου αντιπροέδρου στον 
τομέα αυτό θα φέρει καρπούς· ζητεί από 
τις αρχές να εφαρμόσουν πλήρως το νόμο 

9. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος είναι καίριας 
σημασίας για τη διαδικασία ένταξης της 
Σερβίας στην ΕΕ· καλεί τις αρχές να 
οριστικοποιήσουν την εθνική στρατηγική 
για την πάταξη της διαφθοράς 2012-2016 
και το αντίστοιχο σχέδιο δράσης· τονίζει 
ότι η πολιτική βούληση είναι κρίσιμης 
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για τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, γεγονός που θα εξασφαλίσει τη 
διαφάνεια και την ευθυγράμμιση με τις 
προδιαγραφές της ΕΕ·

σημασίας για την επιτυχία των ερευνών σε 
υποθέσεις υψηλής διαφθοράς, 
περιλαμβανομένων των 24 αμφιλεγόμενων 
ιδιωτικοποιήσεων και ελπίζει ότι ο ειδικός 
και προορατικός ρόλος του πρώτου 
αντιπροέδρου στον τομέα αυτό θα φέρει 
καρπούς· επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
διαρκή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση 
των εισαγγελέων και της αστυνομίας για 
σύνθετες και κυρίως οικονομικές έρευνες, 
επισημαίνει ότι το κλειδί για την 
καταπολέμηση της συστημικής 
διαφθοράς βρίσκεται στη διάρρηξη των 
δεσμών μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, 
των ιδιωτικών συμφερόντων και των 
δημόσιων επιχειρήσεων· εφιστά 
ιδιαιτέρως την προσοχή στην ανάγκη να 
καταστεί η χρηματοδότηση των 
πολιτικών κομμάτων διαφανής και 
ευθυγραμμισμένη με τα πρότυπα της ΕΕ·
ζητεί από τις αρχές να εφαρμόσουν 
πλήρως το νόμο για τη χρηματοδότηση 
των πολιτικών κομμάτων· ισχυρίζεται ότι 
η αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας δεν 
πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο κατά την 
περίοδο καταπολέμησης της διαφθοράς· 
τονίζει ότι η καταγγελία παρατυπιών είναι 
ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό της 
διαφθοράς· καλεί, κατά συνέπεια, την 
κυβέρνηση να θεσπίσει και να θέσει σε 
εφαρμογή κανόνες προστασίας της 
καταγγελίας παρατυπιών και να 
ενθαρρύνει ενεργά τους πολίτες να 
καταγγέλλουν τη διαφθορά σε όλα τα 
επίπεδα· εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι οι αρχές και τα μέσα ενημέρωσης 
φέρουν από κοινού την ευθύνη της 
ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τις 
συνεχιζόμενες έρευνες σε υποθέσεις 
διαφθοράς με αξιόπιστο τρόπο, που 
συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την 
επιτυχή και επαγγελματική εργασία της 
δικαιοσύνης και της αστυνομίας·

Or. en
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Τροπολογία 78
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
κυβέρνησης στην καταπολέμηση της 
διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος· τονίζει ότι η πολιτική 
βούληση είναι κρίσιμης σημασίας για την 
επιτυχία των ερευνών σε υποθέσεις 
υψηλής διαφθοράς, περιλαμβανομένων 
των 24 αμφιλεγόμενων ιδιωτικοποιήσεων 
και ελπίζει ότι ο ειδικός και προορατικός 
ρόλος του πρώτου αντιπροέδρου στον 
τομέα αυτό θα φέρει καρπούς· ζητεί από 
τις αρχές να εφαρμόσουν πλήρως το νόμο 
για τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, γεγονός που θα εξασφαλίσει τη 
διαφάνεια και την ευθυγράμμιση με τις 
προδιαγραφές της ΕΕ·

9. προτρέπει την κυβέρνηση της Σερβίας 
να εντείνει την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος· τονίζει ότι η πολιτική 
βούληση είναι κρίσιμης σημασίας για την 
επιτυχία των ερευνών σε υποθέσεις 
υψηλής διαφθοράς, περιλαμβανομένων 
των 24 αμφιλεγόμενων ιδιωτικοποιήσεων 
και ελπίζει ότι ο ειδικός και προορατικός
ρόλος του πρώτου αντιπροέδρου στον 
τομέα αυτό θα φέρει καρπούς· ζητεί από 
τις αρχές να εφαρμόσουν πλήρως το νόμο 
για τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, γεγονός που θα εξασφαλίσει τη 
διαφάνεια και την ευθυγράμμιση με τις 
προδιαγραφές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 79
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι η 
πολιτική βούληση είναι κρίσιμης σημασίας 
για την επιτυχία των ερευνών σε υποθέσεις 
υψηλής διαφθοράς, περιλαμβανομένων 
των 24 αμφιλεγόμενων ιδιωτικοποιήσεων 
και ελπίζει ότι ο ειδικός και προορατικός 
ρόλος του πρώτου αντιπροέδρου στον 
τομέα αυτό θα φέρει καρπούς· ζητεί από 
τις αρχές να εφαρμόσουν πλήρως το νόμο 

9. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· επισημαίνει τη 
σημασία της ενίσχυσης των νομικών 
διασφαλίσεων προς τον σκοπό αυτό·
τονίζει ότι η πολιτική βούληση είναι 
κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία των 
ερευνών σε υποθέσεις υψηλής διαφθοράς, 
περιλαμβανομένων των 24 αμφιλεγόμενων 
ιδιωτικοποιήσεων και ελπίζει ότι ο ειδικός 
και προορατικός ρόλος του πρώτου 
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για τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, γεγονός που θα εξασφαλίσει τη 
διαφάνεια και την ευθυγράμμιση με τις 
προδιαγραφές της ΕΕ·

αντιπροέδρου στον τομέα αυτό θα φέρει 
καρπούς· ζητεί από τις αρχές να 
εφαρμόσουν πλήρως το νόμο για τη 
χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, 
γεγονός που θα εξασφαλίσει τη διαφάνεια 
και την ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 80
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι η 
πολιτική βούληση είναι κρίσιμης σημασίας 
για την επιτυχία των ερευνών σε υποθέσεις 
υψηλής διαφθοράς, περιλαμβανομένων 
των 24 αμφιλεγόμενων ιδιωτικοποιήσεων 
και ελπίζει ότι ο ειδικός και προορατικός 
ρόλος του πρώτου αντιπροέδρου στον 
τομέα αυτό θα φέρει καρπούς· ζητεί από 
τις αρχές να εφαρμόσουν πλήρως το νόμο 
για τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, γεγονός που θα εξασφαλίσει τη 
διαφάνεια και την ευθυγράμμιση με τις 
προδιαγραφές της ΕΕ·

9. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι η 
πολιτική βούληση είναι κρίσιμης σημασίας 
για την επιτυχία των ερευνών σε υποθέσεις 
υψηλής διαφθοράς, περιλαμβανομένων 
των 24 αμφιλεγόμενων ιδιωτικοποιήσεων, 
υπογραμμίζει ότι ένας πιο 
αποτελεσματικός διοργανικός 
συντονισμός θα βελτίωνε σημαντικά τις 
επιδόσεις όσον αφορά την καταπολέμηση 
της διαφθοράς· και ελπίζει ότι ο ειδικός 
και προορατικός ρόλος του πρώτου 
αντιπροέδρου στον τομέα αυτό θα φέρει 
καρπούς· ζητεί από τις αρχές να 
εφαρμόσουν πλήρως το νόμο για τη 
χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, 
γεγονός που θα εξασφαλίσει τη διαφάνεια 
και την ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 81
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι η 
πολιτική βούληση είναι κρίσιμης σημασίας 
για την επιτυχία των ερευνών σε υποθέσεις 
υψηλής διαφθοράς, περιλαμβανομένων 
των 24 αμφιλεγόμενων ιδιωτικοποιήσεων 
και ελπίζει ότι ο ειδικός και προορατικός 
ρόλος του πρώτου αντιπροέδρου στον 
τομέα αυτό θα φέρει καρπούς· ζητεί από 
τις αρχές να εφαρμόσουν πλήρως το νόμο 
για τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, γεγονός που θα εξασφαλίσει τη 
διαφάνεια και την ευθυγράμμιση με τις 
προδιαγραφές της ΕΕ·

9. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι η 
πολιτική βούληση είναι κρίσιμης σημασίας 
για την επιτυχία των ερευνών σε υποθέσεις 
υψηλής διαφθοράς, περιλαμβανομένων 
των 24 αμφιλεγόμενων ιδιωτικοποιήσεων 
και ελπίζει ότι ο ειδικός και προορατικός 
ρόλος του πρώτου αντιπροέδρου στον 
τομέα αυτό θα φέρει καρπούς· τονίζει τη 
σημασία των ανεξάρτητων θεσμικών 
οργάνων όσον αφορά την καταπολέμηση 
της διαφθοράς, ιδίως της Υπηρεσίας 
καταπολέμησης της διαφθοράς και της 
Εισαγγελίας κατά της διαφθοράς  καλεί 
τις αρχές να οριστικοποιήσουν την εθνική 
στρατηγική για την πάταξη της 
διαφθοράς 2012-2016 και το αντίστοιχο 
σχέδιο δράσης και να διασφαλίσουν ότι η 
Υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς 
ως ανεξάρτητο σώμα διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή τους· 
ζητεί από τις αρχές να εφαρμόσουν 
πλήρως το νόμο για τη χρηματοδότηση 
των πολιτικών κομμάτων, γεγονός που θα 
εξασφαλίσει τη διαφάνεια και την 
ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 82
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του 

9. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
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οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι η 
πολιτική βούληση είναι κρίσιμης σημασίας 
για την επιτυχία των ερευνών σε υποθέσεις 
υψηλής διαφθοράς, περιλαμβανομένων 
των 24 αμφιλεγόμενων ιδιωτικοποιήσεων 
και ελπίζει ότι ο ειδικός και προορατικός 
ρόλος του πρώτου αντιπροέδρου στον 
τομέα αυτό θα φέρει καρπούς· ζητεί από 
τις αρχές να εφαρμόσουν πλήρως το νόμο 
για τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, γεγονός που θα εξασφαλίσει τη 
διαφάνεια και την ευθυγράμμιση με τις 
προδιαγραφές της ΕΕ·

οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι η 
πολιτική βούληση είναι κρίσιμης σημασίας 
για την επιτυχία των ερευνών σε υποθέσεις 
υψηλής διαφθοράς, περιλαμβανομένων 
των 24 αμφιλεγόμενων ιδιωτικοποιήσεων 
και ελπίζει ότι ο ειδικός και προορατικός 
ρόλος του πρώτου αντιπροέδρου στον 
τομέα αυτό θα φέρει καρπούς· τονίζει την 
ανάγκη να θεσπιστεί ένα μητρώο 
επιδόσεων για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς· για τον σκοπό αυτό, 
προτρέπει την κυβέρνηση να 
οριστικοποιήσει την εθνική στρατηγική 
για την πάταξη της διαφθοράς 2012-2016 
και το αντίστοιχο σχέδιο δράσης ως 
απόδειξη της πολιτικής της βούλησης να 
καταπολεμήσει πραγματικά τη διαφθορά·
ζητεί από τις αρχές να εφαρμόσουν 
πλήρως το νόμο για τη χρηματοδότηση 
των πολιτικών κομμάτων, γεγονός που θα 
εξασφαλίσει τη διαφάνεια και την 
ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 83
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι η 
πολιτική βούληση είναι κρίσιμης σημασίας 
για την επιτυχία των ερευνών σε υποθέσεις 
υψηλής διαφθοράς, περιλαμβανομένων 
των 24 αμφιλεγόμενων ιδιωτικοποιήσεων 
και ελπίζει ότι ο ειδικός και προορατικός 
ρόλος του πρώτου αντιπροέδρου στον 
τομέα αυτό θα φέρει καρπούς· ζητεί από 
τις αρχές να εφαρμόσουν πλήρως το νόμο 
για τη χρηματοδότηση των πολιτικών 

9. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι η 
πολιτική βούληση είναι κρίσιμης σημασίας 
για την επιτυχία των ερευνών σε υποθέσεις 
υψηλής διαφθοράς, περιλαμβανομένων 
των 24 αμφιλεγόμενων ιδιωτικοποιήσεων 
και ελπίζει ότι ο ειδικός και προορατικός 
ρόλος του πρώτου αντιπροέδρου στον 
τομέα αυτό θα φέρει καρπούς· ζητεί από 
τις αρχές να εφαρμόσουν πλήρως το νόμο 
για τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
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κομμάτων, γεγονός που θα εξασφαλίσει τη 
διαφάνεια και την ευθυγράμμιση με τις 
προδιαγραφές της ΕΕ·

κομμάτων, γεγονός που θα εξασφαλίσει τη 
διαφάνεια και την ευθυγράμμιση με τις 
προδιαγραφές της ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση 
του διοργανικού συντονισμού και της 
περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας· 
τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης ενός 
στέρεου μητρώου επιδόσεων για τις 
έρευνες και τις καταδίκες·

Or. en

Τροπολογία 84
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί 
ανεξάρτητη εποπτεία και ικανότητα για 
έγκαιρη ανίχνευση αδικοπραξιών και 
συγκρούσεων συμφερόντων στους τομείς 
των δημόσιων συμβάσεων, της 
διαχείρισης των δημόσιων επιχειρήσεων, 
των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης και 
των δημόσιων δαπανών, οι οποίοι επί του 
παρόντος είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στη 
διαφθορά· εκφράζει την ανησυχία του για 
τις διαδικαστικές ατέλειες όσον αφορά τη 
σύσταση της επιτροπής για την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
προσφερόντων· υπογραμμίζει ότι πρέπει 
να απαιτούνται τα ανώτατα πρότυπα 
ακεραιότητας από τις ανεξάρτητες 
ρυθμιστικές αρχές που ασχολούνται με 
τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς έχουν 
αναγνωριστεί ως μία από τις βασικές 
πηγές διαφθοράς στη χώρα·

Or. en

Τροπολογία 85
Emine Bozkurt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. χαιρετίζει τις προσπάθειες της 
Σερβίας για την καταπολέμηση του 
«στησίματος» αθλητικών αγώνων και τα 
σχέδιά της για ποινικοποίηση του 
«στησίματος» αγώνων με αυστηρές 
ποινές με τροποποίηση του ποινικού 
κώδικα·

Or. en

Τροπολογία 86
Kinga Gál, György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. συνιστά, μέσω της τροποποίησης του 
νόμου για την επιστροφή των 
περιουσιακών στοιχείων, να καταργηθούν 
όλα τα διαδικαστικά και τα νομικά 
εμπόδια της επανόρθωσης σε είδος·

Or. en

Τροπολογία 87
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και ζητεί να 
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χαραχθεί περιφερειακή στρατηγική και 
να υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 
όλων των χωρών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά τα 
εν λόγω σοβαρά ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία 88
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. θεωρεί ότι η έγκαιρη έναρξη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων για τα 
κεφάλαια 23 και 24 θα ωφελούσε τη 
διαδικασία καταπολέμησης της 
διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος και εδραίωσης του κράτους 
δικαίου· προς τον σκοπό αυτό, προτρέπει 
τις αρχές να επιτύχουν συγκεκριμένα 
αποτελέσματα στον τομέα της 
δικαιοσύνης καθώς και στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος και να 
θεσπίσουν ένα αξιόπιστο μητρώο 
επιδόσεων για υποθέσεις διαφθοράς 
μεγάλης δημοσιότητας που θα 
διασφάλιζαν ομαλό άνοιγμα των 
κεφαλαίων 23 και 24·

Or. en

Τροπολογία 89
Kinga Gál, György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. καλεί την κυβέρνηση της Σερβίας να 
εφαρμόσει τον νόμο περί 
επαναπροσαρμογής πλήρως και χωρίς 
διακρίσεις· επισημαίνει ότι η εφαρμογή 
του πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τις βασικές αρχές του ποινικού 
δικαίου, όπως ο σεβασμός του τεκμηρίου 
της αθωότητας·

Or. en

Τροπολογία 90
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι αξιόπιστα 
επαγγελματικά και ανεξάρτητα μέσα 
ενημέρωσης αποτελούν ουσιαστικό 
στοιχείο ενός δημοκρατικού συστήματος· 
καλεί τις αρχές να εξασφαλίσουν την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης μεταξύ 
άλλων με την αντιμετώπιση της 
συνεχιζόμενης βίας και απειλών σε βάρος 
δημοσιογράφων, εξιχνιάζοντας τις 
υποθέσεις δολοφονιών δημοσιογράφων 
από τη δεκαετία του 1990 και του 2000, 
εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία των 
μέσων ενημέρωσης από πολιτικές πιέσεις 
και παρέχοντάς τους ένα ασφαλές 
περιβάλλον για την εκτέλεση του 
λειτουργήματός τους, αντιμετωπίζοντας 
το θέμα της συγκέντρωσης της 
ιδιοκτησίας μέσων ενημέρωσης· τονίζει 
την ανάγκη επίσπευσης της εφαρμογής 
της Στρατηγικής για τα Μέσα 
Ενημέρωσης που υιοθετήθηκε τον 
Οκτώβριο του 2011 και των 
συνοδευτικών σχεδίων δράσης· καλεί 
τους δημοσιογράφους να σέβονται τον 

10. υπενθυμίζει ότι αξιόπιστα 
επαγγελματικά και ανεξάρτητα μέσα 
ενημέρωσης αποτελούν ουσιαστικό 
στοιχείο ενός δημοκρατικού συστήματος· 
καλεί τις αρχές να επισπεύσουν την 
εφαρμογή της στρατηγικής για τα μέσα 
ενημέρωσης, που εγκρίθηκε τον 
Οκτώβριο του 2011 και των 
συνοδευτικών σχεδίων δράσης· εκφράζει 
τη βαθιά του λύπη για τη συνεχιζόμενη 
βία και τις απειλές σε βάρος 
δημοσιογράφων, ιδίως εκείνων που 
ερευνούν τη διαφθορά και το οργανωμένο 
έγκλημα· υπογραμμίζει την ύψιστη 
σημασία της εξιχνίασης υποθέσεων 
δολοφονιών δημοσιογράφων από τη 
δεκαετία του 1990 και του 2000 ως 
απόδειξη της δέσμευσης της νέας 
κυβέρνησης όσον αφορά τη διασφάλιση 
του κράτους δικαίου και της ελευθερίας 
των μέσων ενημέρωσης· ανησυχεί για τις 
απόπειρες ελέγχου και παρεμπόδισης του 
τομέα των μέσων ενημέρωσης και καλεί 
τις αρχές να διασφαλίσουν την 
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κώδικα δεοντολογίας· ανεξαρτησία του από πολιτικές πιέσεις
προκειμένου να παράσχουν στους 
δημοσιογράφους ένα ασφαλές περιβάλλον 
για την αποτελεσματική και χωρίς 
αυτολογοκρισία εκτέλεση του 
λειτουργήματός τους· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να ληφθούν μέτρα κατά της 
συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας μέσων 
ενημέρωσης και της έλλειψης διαφάνειας 
στα μέσα ενημέρωσης καθώς και να 
διασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στη 
διαφημιστική αγορά, η οποία 
κυριαρχείται από ορισμένους 
οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης 
δημόσιων κονδυλίων που δαπανώνται για 
τη διαφήμιση και την προώθηση· καλεί 
τους δημοσιογράφους να σέβονται τον 
κώδικα δεοντολογίας· επισημαίνει ότι το 
επίπεδο πρόσβασης στο Διαδίκτυο 
παραμένει χαμηλό, αναγνωρίζει τη 
σημασία του Διαδικτύου στην ελευθερία 
των μέσων ενημέρωσης και προτρέπει τις 
αρχές να μεγιστοποιήσουν τις 
προσπάθειές τους στο εν λόγω πεδίο· 
επισημαίνει ότι από τη μετάδοση των 
μέσων ενημέρωσης κατά την 
προεκλογική εκστρατεία απουσίαζε το 
απαραίτητο αναλυτικό μέρος, γεγονός 
που υποδεικνύει την ανάγκη να 
αποσαφηνιστεί το ζήτημα της 
ιδιοκτησίας μέσων ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 91
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι αξιόπιστα 
επαγγελματικά και ανεξάρτητα μέσα 
ενημέρωσης αποτελούν ουσιαστικό 

10. υπενθυμίζει ότι αξιόπιστα 
επαγγελματικά και ανεξάρτητα μέσα 
ενημέρωσης αποτελούν ουσιαστικό 
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στοιχείο ενός δημοκρατικού συστήματος· 
καλεί τις αρχές να εξασφαλίσουν την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης μεταξύ 
άλλων με την αντιμετώπιση της 
συνεχιζόμενης βίας και απειλών σε βάρος 
δημοσιογράφων, εξιχνιάζοντας τις 
υποθέσεις δολοφονιών δημοσιογράφων 
από τη δεκαετία του 1990 και του 2000, 
εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία των 
μέσων ενημέρωσης από πολιτικές πιέσεις 
και παρέχοντάς τους ένα ασφαλές 
περιβάλλον για την εκτέλεση του 
λειτουργήματός τους, αντιμετωπίζοντας 
το θέμα της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας 
μέσων ενημέρωσης· τονίζει την ανάγκη 
επίσπευσης της εφαρμογής της 
Στρατηγικής για τα Μέσα Ενημέρωσης 
που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2011 
και των συνοδευτικών σχεδίων δράσης· 
καλεί τους δημοσιογράφους να σέβονται 
τον κώδικα δεοντολογίας·

στοιχείο ενός δημοκρατικού συστήματος· 
καλεί τις αρχές να εξασφαλίσουν την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης μεταξύ 
άλλων με την αντιμετώπιση της 
συνεχιζόμενης βίας και απειλών σε βάρος 
δημοσιογράφων· εξιχνιάζοντας τις 
υποθέσεις δολοφονιών δημοσιογράφων 
από τη δεκαετία του 1990 και του 2000, 
εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία των 
μέσων ενημέρωσης από πολιτικές πιέσεις 
και παρέχοντάς τους ένα ασφαλές 
περιβάλλον για την εκτέλεση του 
λειτουργήματός τους· επισημαίνει ότι είναι 
ύψιστης σημασίας η αντιμετώπιση του 
θέματος της συγκέντρωσης της 
ιδιοκτησίας μέσων ενημέρωσης καθώς η 
συντριπτική πλειοψηφία ηγετικών 
έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων 
ενημέρωσης στη Σερβία ανήκει σε 
άγνωστους ιδιοκτήτες ή αυτοί κρύβονται 
πίσω από ψευδώνυμα και υπεράκτιες 
εταιρείες· τονίζει την ανάγκη επίσπευσης 
της εφαρμογής της Στρατηγικής για τα 
Μέσα Ενημέρωσης που υιοθετήθηκε τον 
Οκτώβριο του 2011 και των συνοδευτικών 
σχεδίων δράσης· καλεί τους 
δημοσιογράφους να σέβονται τον κώδικα 
δεοντολογίας·

Or. en

Τροπολογία 92
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι αξιόπιστα 
επαγγελματικά και ανεξάρτητα μέσα 
ενημέρωσης αποτελούν ουσιαστικό 
στοιχείο ενός δημοκρατικού συστήματος· 
καλεί τις αρχές να εξασφαλίσουν την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης μεταξύ 
άλλων με την αντιμετώπιση της 

10. υπενθυμίζει ότι αξιόπιστα 
επαγγελματικά και ανεξάρτητα μέσα 
ενημέρωσης αποτελούν ουσιαστικό 
στοιχείο ενός δημοκρατικού συστήματος· 
καλεί τις αρχές να εξασφαλίσουν την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης μεταξύ 
άλλων με την αντιμετώπιση της 
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συνεχιζόμενης βίας και απειλών σε βάρος 
δημοσιογράφων, εξιχνιάζοντας τις 
υποθέσεις δολοφονιών δημοσιογράφων 
από τη δεκαετία του 1990 και του 2000, 
εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία των 
μέσων ενημέρωσης από πολιτικές πιέσεις 
και παρέχοντάς τους ένα ασφαλές 
περιβάλλον για την εκτέλεση του 
λειτουργήματός τους, αντιμετωπίζοντας το 
θέμα της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας 
μέσων ενημέρωσης· τονίζει την ανάγκη 
επίσπευσης της εφαρμογής της 
Στρατηγικής για τα Μέσα Ενημέρωσης 
που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2011 
και των συνοδευτικών σχεδίων δράσης· 
καλεί τους δημοσιογράφους να σέβονται 
τον κώδικα δεοντολογίας·

συνεχιζόμενης βίας και απειλών σε βάρος 
δημοσιογράφων, εξιχνιάζοντας τις 
υποθέσεις δολοφονιών δημοσιογράφων 
από τη δεκαετία του 1990 και του 2000, 
εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία των 
μέσων ενημέρωσης από πολιτικές πιέσεις 
και παρέχοντάς τους ένα ασφαλές 
περιβάλλον για την εκτέλεση του 
λειτουργήματός τους, αντιμετωπίζοντας το 
θέμα της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας 
μέσων ενημέρωσης· τονίζει την ανάγκη 
επίσπευσης της εφαρμογής της 
Στρατηγικής για τα Μέσα Ενημέρωσης 
που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2011 
και των συνοδευτικών σχεδίων δράσης· 
καλεί τους δημοσιογράφους να σέβονται 
τον κώδικα δεοντολογίας· χαιρετίζει το 
γεγονός ότι η στρατηγική σέβεται τα 
συνταγματικά δικαιώματα που αφορούν 
τα μέσα ενημέρωσης μειονοτικών 
γλωσσών και τονίζει ότι το δικαίωμα 
λειτουργίας περιφερειακού δημόσιου 
ραδιοφώνου και τηλεόρασης πρέπει να 
ισχύει επίσης και εντός της Βοϊβοδίνας·

Or. en

Τροπολογία 93
Jelko Kacin, Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. χαιρετίζει τον ρόλο των 
ανεξάρτητων ρυθμιστικών φορέων στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 
της διαφάνειας των θεσμικών οργάνων 
της χώρας· εξαίρει ιδίως το έργο που 
επιτελεί ο Διαμεσολαβητής και ο 
Επίτροπος Ενημέρωσης για Θέματα 
Δημόσιου Συμφέροντος και Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων· προτρέπει τις 
αρχές να εξασφαλίσουν στον Κρατικό 
Ελεγκτικό Οργανισμό, στην Επιτροπή 
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Προστασίας του Ανταγωνισμού, στην 
Υπηρεσία Δημοσίων Συμβάσεων και στην 
Επιτροπή για την Προστασία των 
Δικαιωμάτων των Υποψηφίων σε 
Διαγωνισμό Προσφορών επαρκή 
χρηματοδότηση, διοικητικό και κτηριακό 
δυναμικό, για να ασκούν τα καθήκοντά 
τους· καλεί τις αρχές να 
παρακολουθήσουν τα πορίσματα του 
Συμβουλίου καταπολέμησης της 
διαφθοράς, τα οποία είχαν καθοριστική 
σημασία προκειμένου να στραφεί η 
προσοχή του κοινού στην διαφθορά 
υψηλού επιπέδου· προτρέπει τις αρχές να 
προωθήσουν την παρακολούθηση των 
συστάσεων των ανεξάρτητων 
ρυθμιστικών φορέων και να 
διασφαλίσουν την ανεξαρτησία του 
δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού 
και τον ακατάλυτο χαρακτήρα του· 
επαναλαμβάνει ότι οι ανεξάρτητοι 
ρυθμιστικοί φορείς είναι καίριας 
σημασίας για την επιτυχία της 
καταπολέμησης της συστημικής 
διαφθοράς και συνιστούν βασικό κομμάτι 
του μηχανισμού ελέγχων και ισοζυγίων 
για αποτελεσματική εποπτεία της 
κυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 94
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκφράζει ανησυχία για την 
κατάσταση που προκύπτει από την 
απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου, η οποία καταργεί τις 22 
εγγυημένες αρμοδιότητες της Αυτόνομης 
Επαρχίας της Βοϊβοδίνας· καλεί την 
κυβέρνηση της Σερβίας να ξεκινήσει 
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άμεσα διαπραγματεύσεις με την 
κυβέρνηση της Αυτόνομης Επαρχίας, 
προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις οι 
οποίες σέβονται τις αρχές του κράτους 
δικαίου και της επικουρικότητας· 
υπενθυμίζει στα μέρη ότι, σύμφωνα με το 
Σύνταγμα, ο νόμος για τη χρηματοδότηση 
της Αυτόνομης Επαρχίας θα έπρεπε να 
έχει εγκριθεί από τα τέλη του 2008· 
προτρέπει, συνεπώς ,την κυβέρνηση να 
συντάξει και να υποβάλει στο 
Κοινοβούλιο το παρόν χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, καθώς αυτό είναι 
απαραίτητο για τη λειτουργία της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
στη Σερβία·

Or. en

Τροπολογία 95
Jelko Kacin, Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει τη σημασία που έχει η 
καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε 
μορφής και σε βάρος των ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων· καλεί τις αρχές να 
ευθυγραμμίσουν σύντομα τη νομοθεσία 
κατά των διακρίσεων με το κοινοτικό 
κεκτημένο και να θεσπίσουν ένα μητρώο 
επιδόσεων σε σχέση με τις διώξεις και τις 
τελικές καταδίκες όλων των σχετικών 
αδικημάτων·

11. τονίζει τη σημασία που έχει η 
καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε 
μορφής και σε βάρος των ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων· καλεί τις αρχές να 
ευθυγραμμίσουν σύντομα τη νομοθεσία 
κατά των διακρίσεων με το κοινοτικό 
κεκτημένο, ιδίως σε σχέση με τις 
εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν σε 
θρησκευτικά ιδρύματα, την υποχρέωση 
παροχής εύλογων ρυθμίσεων σε 
εργαζόμενους με ειδικές ανάγκες, τους 
ορισμούς της εντολής για την εφαρμογή 
έμμεσης διάκρισης και της διακριτικής 
μεταχείρισης, και τον ρόλο των ΜΚΟ 
στην ένδικη διαδικασία· επεσήμανε με 
λύπη ότι δεν έχει θεσπιστεί ένα μητρώο 
επιδόσεων σε σχέση με τις διώξεις και τις 
τελικές καταδίκες για αδικήματα που 
σχετίζονται με τις διακρίσεις· καλεί τους 
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πολιτικούς ηγέτες να συμμετάσχουν 
ενεργά σε εκστρατείες προαγωγής της 
ανεκτικότητας κυρίως απέναντι στους 
Ρομά, τις γυναίκες, τα άτομα με 
αναπηρίες και τον πληθυσμό ΛΟΑΤ· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
θετική δράση που ανέλαβαν ο 
διαμεσολαβητής και ο επίτροπος για την 
ισότητα για την προαγωγή των αξιών 
αυτών στη σερβική κοινωνία·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει τη σημασία που έχει η 
καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε 
μορφής και σε βάρος των ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων· καλεί τις αρχές να 
ευθυγραμμίσουν σύντομα τη νομοθεσία 
κατά των διακρίσεων με το κοινοτικό 
κεκτημένο και να θεσπίσουν ένα μητρώο 
επιδόσεων σε σχέση με τις διώξεις και τις 
τελικές καταδίκες όλων των σχετικών 
αδικημάτων·

11. τονίζει τη σημασία που έχει η 
καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε 
μορφής, ιδίως εκείνων που οφείλονται σε 
εθνοτικούς λόγους, και σε βάρος των 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων· καλεί τις 
αρχές να ευθυγραμμίσουν σύντομα τη 
νομοθεσία κατά των διακρίσεων με το 
κοινοτικό κεκτημένο, καθώς και να 
διασφαλίσουν την συνεπή εφαρμογή της 
εγκριθείσας νομοθεσίας στον τομέα της 
προστασίας των εθνικών μειονοτήτων σε 
ολόκληρο το έδαφός της και σε όλες τις 
εθνικές μειονότητες, και να θεσπίσουν ένα 
μητρώο επιδόσεων σε σχέση με τις διώξεις 
και τις τελικές καταδίκες όλων των 
σχετικών αδικημάτων·

Or. en

Τροπολογία 97
Emine Bozkurt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει τη σημασία που έχει η 
καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε 
μορφής και σε βάρος των ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων· καλεί τις αρχές να 
ευθυγραμμίσουν σύντομα τη νομοθεσία 
κατά των διακρίσεων με το κοινοτικό 
κεκτημένο και να θεσπίσουν ένα μητρώο 
επιδόσεων σε σχέση με τις διώξεις και τις 
τελικές καταδίκες όλων των σχετικών 
αδικημάτων·

11. τονίζει τη σημασία που έχει η 
καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε 
μορφής και σε βάρος των ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων, ιδίως των Ρομά, των 
ατόμων ΛΟΑΤ και των ατόμων με 
αναπηρίες· καλεί τις αρχές να 
ευθυγραμμίσουν σύντομα τη νομοθεσία 
κατά των διακρίσεων με το κοινοτικό 
κεκτημένο και να θεσπίσουν ένα μητρώο 
επιδόσεων σε σχέση με τις διώξεις και τις 
τελικές καταδίκες όλων των σχετικών 
αδικημάτων· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
καταστούν οι αστυνομικές έρευνες και η 
ένδικη διαδικασία ταχείες και 
αποτελεσματικές σε περιπτώσεις 
διάκρισης·

Or. en

Τροπολογία 98
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει τη σημασία που έχει η 
καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε 
μορφής και σε βάρος των ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων· καλεί τις αρχές να 
ευθυγραμμίσουν σύντομα τη νομοθεσία 
κατά των διακρίσεων με το κοινοτικό 
κεκτημένο και να θεσπίσουν ένα μητρώο 
επιδόσεων σε σχέση με τις διώξεις και τις 
τελικές καταδίκες όλων των σχετικών 
αδικημάτων·

11. τονίζει τη σημασία που έχει η 
καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε 
μορφής και σε βάρος των ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων· ιδίως των Ρομά, των 
γυναικών, των ατόμων με αναπηρίες και 
του πληθυσμού ΛΟΑΤ, δεδομένου ότι 
αυτοί εκτίθενται συνήθως σε διακρίσεις·
καλεί τις αρχές να ευθυγραμμίσουν 
σύντομα τη νομοθεσία κατά των 
διακρίσεων με το κοινοτικό κεκτημένο και 
να θεσπίσουν ένα μητρώο επιδόσεων σε 
σχέση με τις διώξεις και τις τελικές 
καταδίκες όλων των σχετικών αδικημάτων·
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Or. en

Τροπολογία 99
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. αναγνωρίζει τις γυναίκες ως 
σημαντικούς παράγοντες για την αλλαγή 
στη σερβική κοινωνία· επισημαίνει τη 
βελτίωση της εκπροσώπησης των 
γυναικών στο Κοινοβούλιο μετά τις 
εκλογές του 2012· χαιρετίζει το γεγονός 
ότι 84 από τις 250 κοινοβουλευτικές 
έδρες κατελήφθησαν από γυναίκες· 
προτρέπει, ωστόσο, τις αρχές της 
Σερβίας να καταβάλουν περαιτέρω 
προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ίση 
εκπροσώπηση· υπογραμμίζει ότι οι 
γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται 
διακρίσεις στην αγορά εργασίας και σε 
άλλους τομείς της κοινωνίας και να μην 
εκπροσωπούνται πλήρως στον πολιτικό 
βίο της χώρας, μεταξύ άλλων σε 
κυβερνητικές θέσεις· εκφράζει ανησυχία 
για το γεγονός ότι, παρόλο που υπάρχει η 
νομοθεσία και οι φορείς υλοποίησης κατά 
των διακρίσεων και όσον αφορά την 
ισότητα των φύλων, δεν διαπιστώθηκε 
πρόοδος στην ισότητα ευκαιριών μεταξύ 
γυναικών και αντρών· επισημαίνει ότι η 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
υπάρχουσας νομοθεσίας και η περαιτέρω 
ενίσχυση του διοικητικού δυναμικού 
παραμένουν σημαντικές προκλήσεις και 
προτρέπει τις αρχές της Σερβίας να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους προς τον 
σκοπό αυτό·

Or. en



AM\923580EL.doc 65/117 PE502.220v01-00

EL

Τροπολογία 100
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί τις αρχές να δώσουν βαρύτητα 
σε πολιτικές για τον περιορισμό της 
ανεργίας και της φτώχειας και των 
διακρίσεων σε βάρος ατόμων με 
αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 101
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ανησυχεί για τη απειλή που 
συνιστούν βίαιες ομάδες βανδάλων για το 
κράτος δικαίου και τη δημόσια ασφάλεια 
στη Σερβία, ιδίως μετά την ανακοίνωση 
της κυβέρνησης ότι δεν είναι σε θέση να 
ελέγξει τις εν λόγω ομάδες κατά τη 
ματαίωση της πορείας των 
ομοφυλοφίλων στο Βελιγράδι τον 
Οκτώβριο του 2012· καλεί την κυβέρνηση 
της Σερβίας να αναλάβει άμεσα 
συντονισμένη δράση με όλα τα σχετικά 
κυβερνητικά θεσμικά όργανα και θεσμικά 
όργανα ασφάλειας, ώστε να διασφαλιστεί 
ότι οι εν λόγω ομάδες δεν αποτελούν 
πλέον απειλή και ότι διώκεται κάθε 
μορφή βίας ή εγκληματική 
δραστηριότητα που πραγματοποιούν μέλη 
των εν λόγω ομάδων·

Or. en
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Τροπολογία 102
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. προτρέπει τις αρχές της Σερβίας να 
εγγυηθούν την ασφάλεια των 
υπερασπιστριών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (WHRD), ανησυχεί για το 
γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται 
το 2012 κηρύγματα μίσους, απειλές, 
επιθέσεις, κυρίως σε βάρος ακτιβιστών 
για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ και 
ακτιβιστών που θίγουν τη σημασία της 
αντιμετώπισης του παρελθόντος·

Or. en

Τροπολογία 103
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. τονίζει την ανάγκη της 
συστηματικής τιμωρίας των κηρυγμάτων 
μίσους και το πόσο σημαντικό είναι να 
καταδικάζει η κυβέρνηση τα κηρύγματα 
μίσους, όταν πραγματοποιούνται από 
δημόσιους λειτουργούς·

Or. en

Τροπολογία 104
Göran Färm
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. χαιρετίζει την υπογραφή από τη 
Σερβία της σύμβασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας· 
εκθέτει τη σημασία της ταχείας 
εφαρμογής και της επαρκούς επιβολής 
της σύμβασης, δεδομένου του γεγονότος 
ότι η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί 
να αποτελεί σημείο προβληματισμού·

Or. en

Τροπολογία 105
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καταδικάζει την απόφαση της 
κυβέρνησης να απαγορεύσει την παρέλαση 
των ομοφυλοφίλων που θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2012·

12. σημειώνει την απόφαση της
κυβέρνησης να απαγορεύσει την παρέλαση 
των ομοφυλοφίλων που θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2012·

Or. it

Τροπολογία 106
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καταδικάζει την απόφαση της 
κυβέρνησης να απαγορεύσει την παρέλαση 
των ομοφυλοφίλων που θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2012·

12. καταδικάζει την απόφαση της 
κυβέρνησης να απαγορεύσει την παρέλαση 
ομοφυλοφίλων του Βελιγραδίου που θα 
έπρεπε να πραγματοποιηθεί στις 6 
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Οκτωβρίου 2012 και καλεί τις αρχές της 
Σερβίας να εκπονήσουν και να 
εφαρμόσουν σχέδιο δράσης για την 
καταπολέμηση της ομοφοβίας και τη 
βελτίωση της ασφάλειας, ώστε η 
παρέλαση ομοφυλοφίλων ή οποιαδήποτε 
άλλη παρόμοια πρωτοβουλία να μπορεί, 
ελεύθερα, με επιτυχία και ασφάλεια, να 
πραγματοποιηθεί το 2013 και τα 
μετέπειτα έτη·

Or. en

Τροπολογία 107
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καταδικάζει την απόφαση της 
κυβέρνησης να απαγορεύσει την παρέλαση 
των ομοφυλοφίλων που θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2012·

12. καταδικάζει την απόφαση της 
κυβέρνησης να απαγορεύσει την παρέλαση 
των ομοφυλοφίλων που θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2012· 
καλεί τις αρχές να ενισχύσουν τη 
δέσμευσή τους για την ελευθερία του 
συνέρχεσθαι, κυρίως μέσω της 
απαγόρευσης με αποτελεσματικό τρόπο 
οργανώσεων της άκρας δεξιάς και
ανεπίσημων οργανώσεων φιλάθλων, οι 
οποίες έχουν στενούς δεσμούς με το 
οργανωμένο έγκλημα· χαιρετίζει, προς 
τον σκοπό αυτό, τις αποφάσεις του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, με τις 
οποίες απαγορεύτηκαν δύο τέτοιες 
οργανώσεις·

Or. en

Τροπολογία 108
Emine Bozkurt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καταδικάζει την απόφαση της 
κυβέρνησης να απαγορεύσει την παρέλαση 
των ομοφυλοφίλων που θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2012·

12. καταδικάζει την απόφαση της 
κυβέρνησης να απαγορεύσει την παρέλαση 
των ομοφυλοφίλων που θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2012· 
καλεί τις αρχές να ενισχύσουν τις γνώσεις 
και την κατανόηση των αστυνομικών 
όσον αφορά τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ·

Or. en

Τροπολογία 109
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu, György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. χαιρετίζει την γενικά καλή κατάσταση 
των εθνικών, εθνοτικών και πολιτιστικών 
μειονοτήτων στη Σερβία· καλεί τις αρχές 
να βελτιώσουν την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
μειονοτήτων, ιδίως όσον αφορά την δίκαιη 
εκπροσώπηση των μειονοτήτων στη 
δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη και την 
αστυνομία καθώς και σε σχέση με την 
ενημέρωση και την εκπαίδευση σε 
μειονοτικές γλώσσες, περιλαμβανομένης 
της παροχής όλων των αναγκαίων 
εκπαιδευτικών βιβλίων·

13. τονίζει ότι χρειάζονται επιπλέον 
προσπάθειες, ώστε να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας για τις μειονότητες σε 
ολόκληρη την επικράτεια της Σερβίας· 
καλεί τις αρχές να αντιμετωπίσουν 
γνωστές ατέλειες, ιδίως όσον αφορά την 
δίκαιη εκπροσώπηση των μειονοτήτων στη 
δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη και την 
αστυνομία καθώς και σε σχέση με την 
ενημέρωση και την εκπαίδευση σε 
μειονοτικές γλώσσες, περιλαμβανομένης 
της παροχής όλων των αναγκαίων 
εκπαιδευτικών βιβλίων· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί 
στενά τις προσπάθειες της Σερβίας στον 
εν λόγω τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 110
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. χαιρετίζει την γενικά καλή κατάσταση
των εθνικών, εθνοτικών και πολιτιστικών 
μειονοτήτων στη Σερβία· καλεί τις αρχές 
να βελτιώσουν την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
μειονοτήτων, ιδίως όσον αφορά την δίκαιη 
εκπροσώπηση των μειονοτήτων στη 
δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη και την 
αστυνομία καθώς και σε σχέση με την 
ενημέρωση και την εκπαίδευση σε 
μειονοτικές γλώσσες, περιλαμβανομένης 
της παροχής όλων των αναγκαίων 
εκπαιδευτικών βιβλίων·

13. υπενθυμίζει στη Σερβία ότι η 
προστασία των μειονοτήτων είναι ένα 
από τα ουσιώδη σημεία των πολιτικών 
κριτηρίων της Κοπεγχάγης· λαμβάνει 
γνώση του νομικού καθεστώτος των 
εθνικών, εθνοτικών και πολιτιστικών 
μειονοτήτων στη Σερβία· προτρέπει τις 
αρχές να βελτιώσουν την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
μειονοτήτων, ιδίως όσον αφορά την δίκαιη 
εκπροσώπηση των μειονοτήτων στη 
δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη και την 
αστυνομία καθώς και σε σχέση με την 
ενημέρωση και την εκπαίδευση σε 
μειονοτικές γλώσσες, περιλαμβανομένης 
της παροχής όλων των αναγκαίων 
εκπαιδευτικών βιβλίων·

Or. en

Τροπολογία 111
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. χαιρετίζει την γενικά καλή κατάσταση 
των εθνικών, εθνοτικών και πολιτιστικών 
μειονοτήτων στη Σερβία· καλεί τις αρχές 
να βελτιώσουν την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
μειονοτήτων, ιδίως όσον αφορά την
δίκαιη εκπροσώπηση των μειονοτήτων στη 
δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη και την 
αστυνομία καθώς και σε σχέση με την 
ενημέρωση και την εκπαίδευση σε 

13. χαιρετίζει την γενικά καλή κατάσταση 
των εθνικών, εθνοτικών και πολιτιστικών 
μειονοτήτων στη Σερβία· καλεί τις αρχές 
να βελτιώσουν την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
μειονοτήτων, ιδίως του νόμου για τα 
εθνικά συμβούλια μειονοτήτων, και να 
εγγυηθούν την ανεμπόδιστη χρήση όλων 
των αρμοδιοτήτων των εν λόγω 
συμβουλίων και τις αναγκαίες 
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μειονοτικές γλώσσες, περιλαμβανομένης 
της παροχής όλων των αναγκαίων 
εκπαιδευτικών βιβλίων·

δημοσιονομικές επιχορηγήσεις για τον 
σκοπό αυτό· καλεί για δίκαιη 
εκπροσώπηση των μειονοτήτων στη 
δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη και την 
αστυνομία καθώς και σε σχέση με την 
ενημέρωση και την εκπαίδευση σε 
μειονοτικές γλώσσες, περιλαμβανομένης 
της παροχής κάθε αναγκαίου 
εκπαιδευτικού βιβλίου· για τη βελτίωση 
των γλωσσικών δεξιοτήτων των 
μειονοτήτων, εξετάζει τη διδασκαλία της 
επίσημης γλώσσας ως ξένης γλώσσας σε 
μαθητές που ανήκουν σε εθνικές 
μειονότητες από καταρτισμένους 
καθηγητές και κατάλληλο εκπαιδευτικό 
υλικό·

Or. en

Τροπολογία 112
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Franziska Katharina Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. χαιρετίζει την γενικά καλή κατάσταση 
των εθνικών, εθνοτικών και πολιτιστικών 
μειονοτήτων στη Σερβία· καλεί τις αρχές 
να βελτιώσουν την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
μειονοτήτων, ιδίως όσον αφορά την δίκαιη 
εκπροσώπηση των μειονοτήτων στη 
δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη και την 
αστυνομία καθώς και σε σχέση με την 
ενημέρωση και την εκπαίδευση σε 
μειονοτικές γλώσσες, περιλαμβανομένης 
της παροχής όλων των αναγκαίων 
εκπαιδευτικών βιβλίων·

13. χαιρετίζει την γενικά καλή κατάσταση 
του νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με τις 
εθνικές, εθνοτικές και πολιτιστικές 
μειονότητες στη Σερβία· καλεί τις αρχές 
να βελτιώσουν την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
μειονοτήτων, ιδίως όσον αφορά την δίκαιη 
εκπροσώπηση των μειονοτήτων στη 
δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη και την 
αστυνομία καθώς και σε σχέση με την 
ενημέρωση και την εκπαίδευση σε 
μειονοτικές γλώσσες, περιλαμβανομένης 
της παροχής όλων των αναγκαίων 
εκπαιδευτικών βιβλίων και να εργαστούν 
για την κοινωνικοοικονομική τους 
ενσωμάτωση·

Or. en
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Τροπολογία 113
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. χαιρετίζει την γενικά καλή κατάσταση 
των εθνικών, εθνοτικών και πολιτιστικών 
μειονοτήτων στη Σερβία· καλεί τις αρχές 
να βελτιώσουν την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
μειονοτήτων, ιδίως όσον αφορά την δίκαιη 
εκπροσώπηση των μειονοτήτων στη 
δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη και την 
αστυνομία καθώς και σε σχέση με την 
ενημέρωση και την εκπαίδευση σε 
μειονοτικές γλώσσες, περιλαμβανομένης 
της παροχής όλων των αναγκαίων 
εκπαιδευτικών βιβλίων·

13. χαιρετίζει την γενικά καλή κατάσταση 
των εθνικών, εθνοτικών και πολιτιστικών 
μειονοτήτων στη χώρα· καλεί τις αρχές να 
βελτιώσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας 
για την προστασία των μειονοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά την δίκαιη εκπροσώπηση των 
μειονοτήτων στη δημόσια διοίκηση, τη 
δικαιοσύνη και την αστυνομία καθώς και 
σε σχέση με την ενημέρωση και την 
εκπαίδευση σε μειονοτικές γλώσσες, 
περιλαμβανομένης της παροχής όλων των 
αναγκαίων εκπαιδευτικών βιβλίων· 
επισημαίνει με λύπη ότι το Δημοκρατικό 
συμβούλιο για τις εθνικές μειονότητες δεν 
δραστηριοποιείται από το 2009· καλεί τις 
αρχές να διευκολύνουν καλή τη πίστη την 
ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Βοσνίων 
καθώς και την ενσωμάτωση των δύο 
ισλαμικών κοινοτήτων στη χώρα· εφιστά 
την προσοχή στο γεγονός ότι το Sandžak 
και η Νότια και Νοτιοανατολική Σερβία, 
όπου ζει σημαντικός αριθμός 
μειονοτήτων, είναι περιοχές με χαμηλή 
οικονομική ανάπτυξη, γεγονός που 
απαιτεί περαιτέρω προσπάθεια από τις 
αρχές για την καταπολέμηση της υψηλής 
ανεργίας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· επαναλαμβάνει τη σημασία 
εφαρμογής του πρωτοκόλλου περί 
εθνικών μειονοτήτων που υπεγράφη από 
τις κυβερνήσεις της Σερβίας και της 
Ρουμανίας στις Βρυξέλλες την 1η 
Μαρτίου 2012· καλεί τις αρχές της 
Σερβίας να βελτιώσουν την κατάσταση 
όλων των μειονοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, της 
βοσνιακής, αλβανικής και βουλγαρικής 
μειονότητας, οι οποίες έχουν επηρεαστεί 
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δυσανάλογα από την οικονομική ύφεση·

Or. en

Τροπολογία 114
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. χαιρετίζει την γενικά καλή κατάσταση 
των εθνικών, εθνοτικών και πολιτιστικών 
μειονοτήτων στη Σερβία· καλεί τις αρχές 
να βελτιώσουν την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
μειονοτήτων, ιδίως όσον αφορά την δίκαιη 
εκπροσώπηση των μειονοτήτων στη 
δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη και την 
αστυνομία καθώς και σε σχέση με την 
ενημέρωση και την εκπαίδευση σε 
μειονοτικές γλώσσες, περιλαμβανομένης 
της παροχής όλων των αναγκαίων 
εκπαιδευτικών βιβλίων·

13. χαιρετίζει την γενικά καλή κατάσταση 
των εθνικών, εθνοτικών και πολιτιστικών 
μειονοτήτων στη Σερβία· καλεί τις αρχές 
να βελτιώσουν την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
μειονοτήτων, ιδίως όσον αφορά την δίκαιη 
εκπροσώπηση των μειονοτήτων στη 
δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη και την 
αστυνομία καθώς και σε σχέση με την 
ενημέρωση και την εκπαίδευση σε 
μειονοτικές γλώσσες, περιλαμβανομένης 
της παροχής όλων των αναγκαίων 
εκπαιδευτικών βιβλίων και της 
ανεμπόδιστης διάδοσης των πολιτιστικών 
κέντρων και των ηλεκτρονικών και 
έντυπων μέσων ενημέρωσης· προτρέπει 
την κυβέρνηση να προσέξει εξίσου όλες 
τις ομάδες μειονοτήτων της χώρας, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
βουλγαρική συνείδηση ή εθνικότητα·

Or. en

Τροπολογία 115
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. προτρέπει τη Σερβία να βελτιώσει 
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την κατάσταση των μειονοτήτων σε 
περιοχές όπως η κοιλάδα του Presevo, το 
Sandzak του Novi Pazar και η Βοϊβοδίνα·

Or. en

Τροπολογία 116
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επαναλαμβάνει το κάλεσμα στην 
κυβέρνηση ώστε να δοθεί υψηλότερη 
πολιτική προτεραιότητα στην αύξηση του 
σεβασμού όσον αφορά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα όλων των μειονοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 
αυτών στην εκπαίδευση στη μητρική 
τους γλώσσα, της ισότιμης πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και της δίκαιης 
εκπροσώπησης στα θεσμικά όργανα, και 
να αναπτυχθούν στρατηγικές για τη 
μείωση των ποσοστών ανεργίας στις 
μειονότητες· καλεί την κυβέρνηση να 
στηρίξει την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη του Sandžak και της 
νοτιοανατολικής περιοχής· υπενθυμίζει τη 
σημασία επίλυσης του ζητήματος της 
πιστοποίησης αναφορικά με το Διεθνές 
Πανεπιστήμιο του Novi Pazar στο 
Sandžak·

Or. en

Τροπολογία 117
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ανησυχεί λόγω ορισμένων πράξεων 
κακομεταχείρισης πολιτών από τη 
βουλγαρική μειονότητα και 
δραστηριοτήτων της Δημοκρατικής 
Ένωσης Βουλγάρων·

Or. en

Τροπολογία 118
György Schöpflin, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επισημαίνει ότι η απογραφή του 
2011 δημοσιεύτηκε με σημαντική 
καθυστέρηση, επιπλέον επισημαίνει ότι 
από την απογραφή απείχε σε μεγάλο 
βαθμό ο αλβανόφωνος πληθυσμός της 
νότιας Σερβίας και καλεί τις αρχές της 
Σερβίας, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, να 
μην χρησιμοποιούν την προαναφερθείσα 
αποχή ως άλλοθι για διακρίσεις σε βάρος 
αλβανόφωνων·

Or. en

Τροπολογία 119
Andrey Kovatchev, György Schöpflin, Elisabeth Jeggle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επιμένει ότι είναι αναγκαία πιο 
συνεκτικά και άμεσα μέτρα για τη 
διασφάλιση απεριόριστης πρόσβασης σε 
εκπαίδευση ποιότητας στις μειονοτικές 
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γλώσσες σε ομοσπονδιακό και επαρχιακό 
επίπεδο, στοιχείο απαραίτητο για τη 
διατήρηση της εθνοτικής και 
πολιτισμικής ταυτότητας και δικαίωμα 
που διασφαλίζεται ήδη, τόσο 
συνταγματικά, όσο και από τον 
ομοσπονδιακό νόμο του 2002 για την 
προστασία των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των εθνικών μειονοτήτων, 
ενώ συνάδει και με τις διατάξεις που 
ορίζονται στη σύμβαση πλαίσιο για την 
προστασία των εθνικών μειονοτήτων, και 
ειδικότερα να παρέχονται όλα τα 
απαιτούμενα διδακτικά βιβλία και άλλο 
διδακτικό υλικό·

Or. en

Τροπολογία 120
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει κάποιες βελτιώσεις στη 
θέση του πληθυσμού των Ρομά και τα 
μέτρα που ελήφθησαν για να αυξηθεί η 
κοινωνική τους ένταξη· εκφράζει 
ανησυχίες για τις συνεχιζόμενες 
διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
την υψηλή ανεργία, ιδίως για τις γυναίκες 
Ρομά·

14. υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης 
της θέσης του πληθυσμού των Ρομά και 
λήψης μέτρων για να αυξηθεί η κοινωνική 
τους ένταξη· εκφράζει ανησυχίες για τις 
συνεχιζόμενες διακρίσεις, τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και την υψηλή ανεργία, ιδίως 
για τις γυναίκες Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 121
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει κάποιες βελτιώσεις στη 
θέση του πληθυσμού των Ρομά και τα 
μέτρα που ελήφθησαν για να αυξηθεί η 
κοινωνική τους ένταξη· εκφράζει 
ανησυχίες για τις συνεχιζόμενες 
διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
την υψηλή ανεργία, ιδίως για τις γυναίκες 
Ρομά·

14. επισημαίνει κάποιες βελτιώσεις στη 
θέση του πληθυσμού των Ρομά, όπως η 
αύξηση του ποσοστού εγγραφής των 
παιδιών Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα,
και τα μέτρα που ελήφθησαν για να 
αυξηθεί η κοινωνική τους ένταξη όπως η 
στήριξη για την εγγραφή «νομίμως 
αόρατων προσώπων»· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι χρειάζονται πιο 
επικεντρωμένες και στοχευμένες 
προσπάθειες για τη βελτίωση του 
κοινωνικοοικονομικού καθεστώτος των 
Ρομά· εκφράζει ανησυχίες για τις 
συνεχιζόμενες διακρίσεις, τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και την υψηλή ανεργία, ιδίως 
για τις γυναίκες Ρομά· επισημαίνει, 
επιπλέον, την ανάγκη πλήρους 
εναρμόνισης της νομοθεσίας κατά των 
διακρίσεων με την πολιτική της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 122
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει κάποιες βελτιώσεις στη 
θέση του πληθυσμού των Ρομά και τα 
μέτρα που ελήφθησαν για να αυξηθεί η 
κοινωνική τους ένταξη· εκφράζει 
ανησυχίες για τις συνεχιζόμενες 
διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
την υψηλή ανεργία, ιδίως για τις γυναίκες 
Ρομά·

14. επισημαίνει κάποιες βελτιώσεις στη 
θέση του πληθυσμού των Ρομά και τα 
μέτρα που ελήφθησαν για να αυξηθεί η 
κοινωνική τους ένταξη· εκφράζει 
ανησυχίες για τις συνεχιζόμενες σοβαρές 
διακρίσεις, την έλλειψη προσωπικών 
εγγράφων, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την 
αναγκαστική έξωση και την υψηλή 
ανεργία, ιδίως για τις γυναίκες Ρομά·

Or. en
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Τροπολογία 123
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει κάποιες βελτιώσεις στη 
θέση του πληθυσμού των Ρομά και τα 
μέτρα που ελήφθησαν για να αυξηθεί η 
κοινωνική τους ένταξη· εκφράζει 
ανησυχίες για τις συνεχιζόμενες 
διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
την υψηλή ανεργία, ιδίως για τις γυναίκες 
Ρομά·

14. επισημαίνει κάποιες βελτιώσεις στη 
θέση του πληθυσμού των Ρομά και τα 
μέτρα που ελήφθησαν για να αυξηθεί η 
κοινωνική τους ένταξη· εκφράζει 
ανησυχίες για τις συνεχιζόμενες 
διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
την υψηλή ανεργία, ιδίως για τις γυναίκες 
Ρομά· εφιστά την προσοχή των αρχών της 
Σερβίας στο σημαντικό έργο της 
βελτίωσης της κοινωνικής και 
οικονομικής ένταξης ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, το 
οποίο πρέπει να συνεχιστεί και 
συγκεκριμένα μέσω του Πλαισίου της ΕΕ 
για εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 124
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. χαιρετίζει την πρόοδο στις 
μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του 
συστήματος κοινωνικής μέριμνας για τα 
παιδιά, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη 
συνολική μείωση του αριθμού παιδιών 
και νέων σε ιδρύματα και την αύξηση του 
αριθμού παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες· 
επισημαίνει τη σημαντική μείωση της 
ιδρυματοποίησης παιδιών ηλικίας 0-3 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 
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Κοινωνικής Προνοίας του 2011· εκφράζει 
ανησυχία, ωστόσο, για το γεγονός ότι ο 
συνολικός αριθμός παιδιών και νέων που 
ζουν σε ιδρύματα πρόνοιας εξακολουθεί 
να αυξάνεται· ανησυχεί ιδιαιτέρως για 
την βραδεία μείωση του αριθμού παιδιών 
με αναπηρίες στα διάφορα ιδρύματα· για 
τον σκοπό αυτό, ζητεί μεγαλύτερη 
προσπάθεια προς την κατεύθυνση της 
αποφυγής του χωρισμού της οικογένειας, 
όταν αυτό είναι προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού, και της ενίσχυσης 
των δημοτικών υπηρεσιών προκειμένου 
να στηριχθούν οικογένειες που 
κινδυνεύουν και παιδιά με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 125
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά 
με την κατάσταση της βουλγαρικής 
μειονότητας, ιδίως όσον αφορά τον τομέα 
της εκπαίδευσης, τον πολιτισμό, την 
επίσημη χρήση της μητρικής γλώσσας, 
καθώς και την άρνηση χορήγησης 
καθεστώτος κόμματος μειονοτήτων στη 
Δημοκρατική Ένωση Βουλγάρων κατά 
τις εκλογές του 2012 και την πίεση που 
άσκησαν οι αρχές σε βάρος ακτιβιστών, 
συμβάντων και πολιτικών οργανώσεων 
και οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 126
Jelko Kacin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. χαιρετίζει τα σημαντικά μέτρα που 
ελήφθησαν για την εφαρμογή της 
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, η 
οποία οδήγησε σε μεγάλη αύξηση του 
ποσοστού παιδιών Ρομά που φοιτούν 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με δύο 
στα τρία παιδιά Ρομά να ολοκληρώνουν 
πλέον την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε 
σύγκριση με μόλις ένα στα τέσσερα πριν 
από μερικά χρόνια· εξακολουθεί να 
ανησυχεί για το σταθερά χαμηλό ποσοστό 
παιδιών Ρομά που φοιτούν στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για το 
γεγονός ότι το70 τοις εκατό των Ρομά δεν 
φοιτά καθόλου στο σχολείο· καλεί την 
κυβέρνηση της Σερβίας να διασφαλίσει 
ότι σε όλα τα παιδιά και τους νέους Ρομά 
παρέχεται μια ίση και δεύτερη ευκαιρία 
να επιστρέψουν στο σχολείο· τονίζει ότι η 
ισότιμη πρόσβαση σε προσχολική 
εκπαίδευση υψηλής ποιότητας είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για τα παιδιά που 
προέρχονται από μη προνομιούχες 
κοινωνικές ομάδες και είναι 
καθοριστικής σημασίας για να διαρραγεί 
ο κύκλος φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού μεταξύ των γενεών· 
επισημαίνει με ανησυχία ότι τα μικρά 
παιδιά επηρεάζονται δυσανάλογα από την 
οικονομική κρίση όπως αποτυπώνεται 
στη δραματική αύξηση του ποσοστού 
παιδιών που ζούσαν σε απόλυτη φτώχεια 
μεταξύ του 2008 και του 2010· 
υπενθυμίζει ότι η φτώχεια στην παιδική 
ηλικία συνδέεται στενά και με συνέπεια 
με χειρότερη σωματική υγεία, 
περιορισμένη γνωστική ανάπτυξη, 
υστέρηση στο σχολείο και κοινωνικούς 
κινδύνους, συμπεριλαμβανομένου του 
υψηλότερου κόστους του δικαστικού 
συστήματος και του συστήματος 
κοινωνικής προστασίας· καλεί την 
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κυβέρνηση της Σερβίας να αναλάβει 
δράση και να αντιμετωπίσει την παιδική 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 127
Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. επαναλαμβάνει το κάλεσμα στις 
αρχές της Σερβίας να προβούν σε 
περαιτέρω βήματα για τη διασυνοριακή 
συνεργασία με τα γειτονικά κράτη μέλη 
της ΕΕ (Βουλγαρία, Ουγγαρία, 
Ρουμανία), και εντός του πλαισίου της 
στρατηγικής της ΕΕ για την περιφέρεια 
του Δούναβη προκειμένου να 
διευκολυνθεί η οικονομική ανάπτυξη, 
μεταξύ άλλων, στις παραμεθόριες 
περιφέρειες και περιοχές που 
κατοικούνται από μειονότητες· για τον 
σκοπό αυτό, υπογραμμίζει τη σημασία 
δημιουργίας τερματικού σταθμού για 
επαγγελματικά οχήματα και για αγαθά 
στη διέλευση των συνόρων του Ribarci-
Oltomantsi·

Or. en

Τροπολογία 128
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. χαιρετίζει την πρόοδο στις 
μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του 

διαγράφεται



PE502.220v01-00 82/117 AM\923580EL.doc

EL

συστήματος κοινωνικής μέριμνας για τα 
παιδιά και τη συνεχιζόμενη εφαρμογή του 
Νόμου Κοινωνικής Προνοίας του 2011· 
εκφράζει την ανησυχία του για τον 
αυξανόμενο αριθμό παιδιών που 
αποτελούν αντικείμενο μέριμνας και 
ιδιαίτερα για την χαμηλή μείωση του 
αριθμού παιδιών με αναπηρίες στα 
διάφορα ιδρύματα·

Or. en

Τροπολογία 129
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. χαιρετίζει την πρόοδο στις 
μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του 
συστήματος κοινωνικής μέριμνας για τα 
παιδιά και τη συνεχιζόμενη εφαρμογή του 
Νόμου Κοινωνικής Προνοίας του 2011· 
εκφράζει την ανησυχία του για τον 
αυξανόμενο αριθμό παιδιών που 
αποτελούν αντικείμενο μέριμνας και 
ιδιαίτερα για την χαμηλή μείωση του 
αριθμού παιδιών με αναπηρίες στα 
διάφορα ιδρύματα·

15. χαιρετίζει την πρόοδο στις 
μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του 
συστήματος κοινωνικής μέριμνας για τα 
παιδιά και τη συνεχιζόμενη εφαρμογή του 
Νόμου Κοινωνικής Προνοίας του 2011· 
εκφράζει την ανησυχία του για τον 
αυξανόμενο αριθμό παιδιών που 
αποτελούν αντικείμενο μέριμνας και 
ιδιαίτερα για την χαμηλή μείωση του 
αριθμού παιδιών με αναπηρίες στα 
διάφορα ιδρύματα και παιδιών Ρομά σε 
ειδικά σχολεία· εκφράζει περαιτέρω την 
ανησυχία του για την αυξανόμενη βία 
μεταξύ των νέων και τη βία κατά παιδιών 
και καλεί τις αρχές να προστατέψουν 
εξίσου τα δικαιώματα των ευάλωτων 
παιδιών, όπως τα παιδιά Ρομά, των 
παιδιών του δρόμου και των παιδιών που 
διαβιούν σε κατάσταση φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 130
Jelko Kacin, Μαρία-Ελένη Κοππά
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επαναλαμβάνει την πρωταρχική 
σημασία της περιφερειακής συνεργασίας 
για την επιτυχία της διαδικασίας 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των χωρών 
της δυτικής Βαλκανικής· χαιρετίζει το 
έργο επανασυμφιλίωσης και τονίζει ότι η 
Σερβία θα έπρεπε να συνεχίζει να 
διαδραματίζει ενεργό και εποικοδομητικό 
ρόλο στην περιοχή· υπενθυμίζει ότι οι 
σχέσεις καλής γειτονίας και 
περιφερειακής συνεργασίας είναι καίριας 
σημασίας για τη διαδικασία διεύρυνσης· 
ενθαρρύνει τις αρχές της Σερβίας να 
συνεργαστούν με τις χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας για την επίλυση όλων 
των εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης 
διαδοχής·

Or. en

Τροπολογία 131
Jelko Kacin, Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τις 
δηλώσεις του προέδρου Nikolić κατά τις 
οποίες αρνήθηκε το γεγονός της 
γενοκτονίας στη Σρεμπρένιτσα τον Ιούλιο 
του 2011· επαναλαμβάνει ότι όλα τα 
εγκλήματα πολέμου και παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τις 
συγκρούσεις της δεκαετίας του ’90 στην 
Πρώην Γιουγκοσλαβία θα έπρεπε να 
αναγνωρίζονται, συμπεριλαμβανομένης 
της γενοκτονίας στη Σρεμπρένιτσα η 
οποία αναγνωρίστηκε με πορίσματα και 
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αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού
Δικαστηρίου για την Γιουγκοσλαβία 
(ΔΠΓ) και του Διεθνούς Δικαστηρίου 
(ΔΔ)·

Or. en

Τροπολογία 132
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. ενθαρρύνει τη Σερβία να προσέξει 
περισσότερο την περαιτέρω βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως 
όσον αφορά τις διαδικασίες 
ιδιωτικοποίησης και τις δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 133
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει εκ νέου τη σθεναρή του 
υποστήριξη στην ελευθέρωση των 
θεωρήσεων εισόδου για τις χώρες των 
δυτικών Βαλκανίων· καλεί τη Σερβία και 
τα κράτη μέλη που περισσότερο 
επηρεάζονται να αντιμετωπίσουν από 
κοινού το θέμα των ψευδών αιτήσεων για 
την χορήγηση ασύλου·

16. απορρίπτει την ελευθέρωση των 
θεωρήσεων εισόδου για τις χώρες των 
δυτικών Βαλκανίων· καλεί τη Σερβία και 
τα κράτη μέλη που περισσότερο 
επηρεάζονται να αντιμετωπίσουν από 
κοινού το θέμα των ψευδών αιτήσεων για 
την χορήγηση ασύλου·

Or. nl



AM\923580EL.doc 85/117 PE502.220v01-00

EL

Τροπολογία 134
Jelko Kacin, Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει εκ νέου τη σθεναρή του 
υποστήριξη στην ελευθέρωση των 
θεωρήσεων εισόδου για τις χώρες των 
δυτικών Βαλκανίων· καλεί τη Σερβία και 
τα κράτη μέλη που περισσότερο 
επηρεάζονται να αντιμετωπίσουν από 
κοινού το θέμα των ψευδών αιτήσεων για 
την χορήγηση ασύλου·

16. τονίζει εκ νέου τη σθεναρή του 
υποστήριξη στην ελευθέρωση των 
θεωρήσεων εισόδου για τις χώρες των 
δυτικών Βαλκανίων· καλεί τη Σερβία και 
τα κράτη μέλη που περισσότερο 
επηρεάζονται να αντιμετωπίσουν από 
κοινού το θέμα των ψευδών αιτήσεων για 
την χορήγηση ασύλου το οποίο 
αντιπροσωπεύει το πιο προφανές και 
συγκεκριμένο επίτευγμα της διαδικασίας 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην περιοχή· 
υπογραμμίζει ότι μια πιθανή αναστολή 
του καθεστώτος της ελευθέρωσης των 
θεωρήσεων θα έπληττε σημαντικά τη 
διαδικασία προσχώρησης των χωρών 
των Δυτικών Βαλκανίων που ωφελούνται 
από αυτήν· επισημαίνει ότι η Σερβία 
πρέπει να συνεργαστεί περαιτέρω με τις 
αρχές των κρατών μελών της ΕΕ όσον 
αφορά τον χειρισμό ψευδών αιτήσεων για 
την χορήγηση ασύλου, και επίσης μέσω 
της έγκρισης και της εφαρμογής 
μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της 
κατάστασης των μειονοτήτων, οι οποίες 
έχουν κάνει σε μεγαλύτερο βαθμό 
κατάχρηση του καθεστώτος της 
ελευθέρωσης των θεωρήσεων και των 
πολιτικών ασύλου ορισμένων κρατών 
μελών· καλεί τα κράτη μέλη, τα οποία 
έχουν πληγεί περισσότερο από την εισροή 
δήθεν αιτούντων άσυλο, να εγκρίνουν 
κατάλληλους μηχανισμούς για τον 
χειρισμό των εν λόγω υποθέσεων, κυρίως 
μέσω της καταχώρησης των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων ως «χώρες 
ασφαλούς καταγωγής»· επιπλέον, καλεί 
τα κράτη μέλη να συνδράμουν τη Σερβία 
στις προσπάθειές της να πατάξει το 
οργανωμένο έγκλημα που σχετίζεται με 
τη διακίνηση δήθεν αιτούντων άσυλο· 
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επιπλέον, επισημαίνει ότι η Σερβία γίνεται 
όλο και περισσότερο χώρα υποδοχής 
αιτούντων άσυλο, με αποτέλεσμα να 
χρειάζεται αποτελεσματικότερη 
διαχείριση των αιτήσεων ασύλου·

Or. en

Τροπολογία 135
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει εκ νέου τη σθεναρή του 
υποστήριξη στην ελευθέρωση των 
θεωρήσεων εισόδου για τις χώρες των 
δυτικών Βαλκανίων· καλεί τη Σερβία και 
τα κράτη μέλη που περισσότερο 
επηρεάζονται να αντιμετωπίσουν από 
κοινού το θέμα των ψευδών αιτήσεων για 
την χορήγηση ασύλου·

16. τονίζει εκ νέου τη σθεναρή του 
υποστήριξη στην ελευθέρωση των 
θεωρήσεων εισόδου για τις χώρες των 
δυτικών Βαλκανίων· καλεί τη Σερβία και 
τα κράτη μέλη που περισσότερο 
επηρεάζονται να αντιμετωπίσουν από 
κοινού το θέμα των ψευδών αιτήσεων για 
την χορήγηση ασύλου και να καταβάλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
εφαρμόσουν αυστηρά όλα τα αναγκαία 
κριτήρια και μέτρα ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα ταξιδίου σε χώρες Σέγκεν 
χωρίς υποχρέωση θεώρησης· τονίζει ότι 
είναι απαραίτητο να ενημερώνονται οι 
πολίτες για τους περιορισμούς που 
πλαισιώνουν το καθεστώς της 
ελευθέρωσης των θεωρήσεων, ώστε να 
αποτρέπεται οποιαδήποτε κατάχρηση της 
ελευθερίας ταξιδίου και της πολιτικής της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· επισημαίνει ότι αυτό είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της 
προόδου που σημειώθηκε πρόσφατα στη 
χώρα όσον αφορά την ένταξή της στην 
ΕΕ και τυχόν αναστολή θα οδηγούσε 
χωρίς αμφιβολία σε αρνητικές 
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές 
επιπτώσεις·

Or. en
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Τροπολογία 136
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. χαιρετίζει την παρουσίαση του 
σχεδίου δράσης για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, το οποίο έχει ως σκοπό 
την παροχή συγκεκριμένων μέτρων μέσω 
των οποίων η Σερβία ευελπιστεί να 
πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της που 
ανελήφθη στο πλαίσιο της Συνθήκης για 
την Ενεργειακή Κοινότητα για 
κατανάλωση του 27% της συνολικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας έως το 2020·

Or. en

Τροπολογία 137
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει τον κεντρικό ρόλο της 
κοινωνίας των πολιτών στην ενίσχυση και 
εδραίωση των δημοκρατικών και
πολιτικών διαδικασιών στη χώρα·

17. τονίζει τον κεντρικό ρόλο της 
κοινωνίας των πολιτών και του σερβικού 
κοινοβουλίου στην ενίσχυση και εδραίωση 
της δημοκρατικής και πολιτικής 
διαδικασίας στη χώρα· υπογραμμίζει, 
συγκεκριμένα, τον καίριο ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει η κοινωνία των 
πολιτών και το κοινοβούλιο προκειμένου 
να καταστεί η διαδικασία προσχώρησης 
της Σερβίας πιο υπεύθυνη, διαφανής και 
χωρίς αποκλεισμούς· 
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Or. en

Τροπολογία 138
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει τον κεντρικό ρόλο της 
κοινωνίας των πολιτών στην ενίσχυση και 
εδραίωση των δημοκρατικών και 
πολιτικών διαδικασιών στη χώρα·

17. τονίζει τον κεντρικό ρόλο των ενεργών 
και ανεξάρτητων οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) στην 
ενίσχυση και εδραίωση των δημοκρατικών 
και πολιτικών διαδικασιών στη χώρα· 
αναγνωρίζει το σημαντικό έργο που 
πραγματοποιούν οι ΟΚΠ και οι 
οργανώσεις γυναικών όσον αφορά την 
προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ, 
τη βία κατά των γυναικών, την αύξηση 
της συμμετοχής των γυναικών στην 
πολιτική, τις προσπάθειες για την 
οικοδόμηση της ειρήνης και τον ρόλο της 
κοινωνίας των πολιτών ως μηχανισμού 
ελέγχου· τονίζει τη σπουδαιότητα του 
διαλόγου με τις ΟΚΠ και τονίζει την 
κρίσιμη συμβολή των παραγόντων της 
κοινωνίας των πολιτών στη βελτίωση της 
περιφερειακής συνεργασίας σε κοινωνικά 
και πολιτικά θέματα· χαιρετίζει τη 
βελτίωση της συνεργασίας της 
κυβέρνησης με τις ΜΚΠ, αλλά ζητεί 
ευρύτερη διαβούλευση με αυτές όσον 
αφορά τη χάραξη της πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης 
πολιτικών και της νομοθεσίας, και την 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
των αρχών·

Or. en

Τροπολογία 139
Μαρία-Ελένη Κοππά
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει τον κεντρικό ρόλο της 
κοινωνίας των πολιτών στην ενίσχυση και 
εδραίωση των δημοκρατικών και 
πολιτικών διαδικασιών στη χώρα·

17. τονίζει τον κεντρικό ρόλο της 
κοινωνίας των πολιτών στην ενίσχυση και 
εδραίωση των δημοκρατικών και 
πολιτικών διαδικασιών στη χώρα, καθώς 
και στην παρακολούθηση της 
διαδικασίας προσχώρησης στην ΕΕ· 
καλεί την κυβέρνηση της Σερβίας να 
συνεργαστεί με οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, μη κρατικούς παράγοντες 
και κοινωνικούς εταίρους σε όλα τα 
επίπεδα της διαδικασίας προσχώρησης 
και να παράσχει τις αναγκαίες 
πληροφορίες για μια εποικοδομητική 
συζήτηση σχετικά με την προσχώρηση 
στην ΕΕ και τη λειτουργία της χώρας·

Or. en

Τροπολογία 140
Knut Fleckenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει τον κεντρικό ρόλο της 
κοινωνίας των πολιτών στην ενίσχυση και 
εδραίωση των δημοκρατικών και 
πολιτικών διαδικασιών στη χώρα·

17. τονίζει τον κεντρικό ρόλο της 
κοινωνίας των πολιτών στην ενίσχυση και 
εδραίωση των δημοκρατικών και 
πολιτικών διαδικασιών στη χώρα, καθώς 
εκτελεί σημαντικές λειτουργίες της 
κοινωνίας που δεν μπορούν να 
εκτελεστούν αποκλειστικά από τους 
πολιτικούς φορείς· υπενθυμίζει ότι η 
κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει 
επίσης σημαντικό ρόλο στην κριτική 
αξιολόγηση της εφαρμογής του 
ευρωπαϊκού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων, καθώς και στην 
προώθηση του διαλόγου και των καλών 
σχέσεων γειτονίας στην περιοχή·
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Or. de

Τροπολογία 141
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει τον κεντρικό ρόλο της 
κοινωνίας των πολιτών στην ενίσχυση και 
εδραίωση των δημοκρατικών και 
πολιτικών διαδικασιών στη χώρα·

17. τονίζει τον κεντρικό ρόλο της 
κοινωνίας των πολιτών στην ενίσχυση και 
εδραίωση των δημοκρατικών και 
πολιτικών διαδικασιών στη χώρα· 
επισημαίνει ότι η ένταξη της κοινωνίας 
των πολιτών στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης θα αποτελούσε 
απόδειξη της δέσμευσης απέναντι στην 
αρχή της ένταξης της κοινωνίας των 
πολιτών στη χάραξη πολιτικής, και ότι 
είναι καίριας σημασίας να διασφαλιστεί η 
λογοδοσία και ο ανοιχτός χαρακτήρας 
της διαδικασίας, να έρθουν οι πολίτες πιο 
κοντά στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
της προσχώρησης·

Or. en

Τροπολογία 142
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει τον κεντρικό ρόλο της 
κοινωνίας των πολιτών στην ενίσχυση και 
εδραίωση των δημοκρατικών και 
πολιτικών διαδικασιών στη χώρα·

17. τονίζει τον κεντρικό ρόλο της 
κοινωνίας των πολιτών στην ενίσχυση και 
εδραίωση των δημοκρατικών και 
πολιτικών διαδικασιών στη χώρα· 
χαιρετίζει τη δραστηριότητα της 
κυβερνητικής υπηρεσίας για τη 
συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών·
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Or. en

Τροπολογία 143
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει την πρωταρχική 
σημασία της περιφερειακής συνεργασίας 
και των καλών σχέσεων γειτονίας για την 
επιτυχία της διαδικασίας ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης των χωρών της δυτικής 
Βαλκανικής· χαιρετίζει το έργο 
επανασυμφιλίωσης και τονίζει ότι η 
Σερβία θα έπρεπε να συνεχίζει να 
διαδραματίζει ενεργό και εποικοδομητικό 
ρόλο στην περιοχή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 144
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει την πρωταρχική 
σημασία της περιφερειακής συνεργασίας 
και των καλών σχέσεων γειτονίας για την 
επιτυχία της διαδικασίας ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης των χωρών της δυτικής 
Βαλκανικής· χαιρετίζει το έργο 
επανασυμφιλίωσης και τονίζει ότι η
Σερβία θα έπρεπε να συνεχίζει να
διαδραματίζει ενεργό και εποικοδομητικό 
ρόλο στην περιοχή·

18. επαναλαμβάνει την πρωταρχική 
σημασία της περιφερειακής συνεργασίας 
και των καλών σχέσεων γειτονίας για την 
επιτυχία της διαδικασίας ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης των χωρών της δυτικής 
Βαλκανικής· τονίζει τη σημασία της 
διαδικασίας επανασυμφιλίωσης μεταξύ 
των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και 
προτρέπει τη Σερβία να διαδραματίσει 
ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στην 
περιοχή·

Or. en
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Τροπολογία 145
Knut Fleckenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει την πρωταρχική 
σημασία της περιφερειακής συνεργασίας 
και των καλών σχέσεων γειτονίας για την 
επιτυχία της διαδικασίας ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης των χωρών της δυτικής 
Βαλκανικής· χαιρετίζει το έργο 
επανασυμφιλίωσης και τονίζει ότι η Σερβία 
θα έπρεπε να συνεχίζει να διαδραματίζει 
ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στην 
περιοχή·

18. επαναλαμβάνει την πρωταρχική 
σημασία της περιφερειακής συνεργασίας 
και των καλών σχέσεων γειτονίας για την 
επιτυχία της διαδικασίας ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης των χωρών της δυτικής 
Βαλκανικής, καθώς καταδεικνύουν την 
προθυμία και την ικανότητα των 
υποψήφιων για προσχώρηση κρατών να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις ενός 
κράτους μέλους της ΕΕ και να συμβάλουν 
με εποικοδομητικό τρόπο στην ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ· χαιρετίζει το 
έργο επανασυμφιλίωσης και τονίζει ότι η 
Σερβία θα έπρεπε να συνεχίζει να 
διαδραματίζει ενεργό και εποικοδομητικό 
ρόλο στην περιοχή·

Or. de

Τροπολογία 146
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει την πρωταρχική 
σημασία της περιφερειακής συνεργασίας 
και των καλών σχέσεων γειτονίας για την 
επιτυχία της διαδικασίας ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης των χωρών της δυτικής 
Βαλκανικής· χαιρετίζει το έργο 
επανασυμφιλίωσης και τονίζει ότι η Σερβία 
θα έπρεπε να συνεχίζει να διαδραματίζει 
ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στην 
περιοχή·

18. επαναλαμβάνει την πρωταρχική 
σημασία της περιφερειακής συνεργασίας 
και των καλών σχέσεων γειτονίας για την 
επιτυχία της διαδικασίας ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης των χωρών της δυτικής 
Βαλκανικής· χαιρετίζει το έργο 
επανασυμφιλίωσης και τονίζει ότι η Σερβία 
θα έπρεπε να συνεχίζει να διαδραματίζει 
ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στην 
περιοχή και να συνεχίσει να αναζητά 
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τρόπους ώστε να αναγνωρίζει τη 
δυστυχία και να σέβεται το δικαίωμα 
στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη όλων 
των θυμάτων εγκλημάτων πολέμου, 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για 
τη θέσπιση της επιτροπής RECOM·

Or. en

Τροπολογία 147
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει την πρωταρχική 
σημασία της περιφερειακής συνεργασίας 
και των καλών σχέσεων γειτονίας για την 
επιτυχία της διαδικασίας ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης των χωρών της δυτικής 
Βαλκανικής· χαιρετίζει το έργο 
επανασυμφιλίωσης και τονίζει ότι η Σερβία 
θα έπρεπε να συνεχίζει να διαδραματίζει 
ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στην 
περιοχή·

18. επαναλαμβάνει την πρωταρχική 
σημασία της περιφερειακής συνεργασίας 
και των καλών σχέσεων γειτονίας για την 
επιτυχία της διαδικασίας ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης των χωρών της δυτικής 
Βαλκανικής· χαιρετίζει το έργο 
επανασυμφιλίωσης και τονίζει ότι η Σερβία 
θα έπρεπε να συνεχίζει να διαδραματίζει 
ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στην 
περιοχή· σε σχέση με αυτό, ζητεί 
μεγαλύτερη διασυνοριακή συνεργασία με 
τα γειτονικά κράτη, ιδίως στον τομέα της 
ενέργειας, της καταπολέμησης του 
οργανωμένου εγκλήματος, των δικτύων 
μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 148
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει την πρωταρχική 18. επαναλαμβάνει την πρωταρχική 
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σημασία της περιφερειακής συνεργασίας 
και των καλών σχέσεων γειτονίας για την 
επιτυχία της διαδικασίας ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης των χωρών της δυτικής 
Βαλκανικής· χαιρετίζει το έργο 
επανασυμφιλίωσης και τονίζει ότι η Σερβία 
θα έπρεπε να συνεχίζει να διαδραματίζει 
ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στην 
περιοχή·

σημασία της περιφερειακής συνεργασίας 
και των καλών σχέσεων γειτονίας για την 
επιτυχία της διαδικασίας ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης των χωρών της δυτικής 
Βαλκανικής· χαιρετίζει το έργο 
επανασυμφιλίωσης και τονίζει ότι η Σερβία 
θα έπρεπε να συνεχίζει να διαδραματίζει 
ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στην 
περιοχή· υπενθυμίζει ότι η πραγματική 
συμφιλίωση μεταξύ διαφορετικών εθνών 
και ανθρώπων, η ειρηνική επίλυση των 
διαφορών και η καθιέρωση σχέσεων 
καλής γειτονίας μεταξύ των ευρωπαϊκών 
χωρών είναι θεμελιώδους σημασίας για 
τη βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα και 
ότι συμβάλλουν με ουσιαστικό τρόπο σε 
μια αυθεντική διαδικασία ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, και είναι καίριας σημασίας 
για τη διαδικασία διεύρυνσης·

Or. en

Τροπολογία 149
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει ότι όλα τα εγκλήματα πολέμου 
και παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων κατά τις συγκρούσεις της 
δεκαετίας του ’90 στην Πρώην 
Γιουγκοσλαβία θα έπρεπε να 
αναγνωρίζονται από όλους τους 
δημόσιους λειτουργούς·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 150
Kristian Vigenin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει ότι όλα τα εγκλήματα πολέμου 
και παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων κατά τις συγκρούσεις της 
δεκαετίας του ’90 στην Πρώην 
Γιουγκοσλαβία θα έπρεπε να 
αναγνωρίζονται από όλους τους δημόσιους 
λειτουργούς·

19. τονίζει ότι προς το συμφέρον της 
επανασυμφιλίωσης και των σχέσεων 
καλής γειτονίας όλα τα εγκλήματα 
πολέμου και παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τις 
συγκρούσεις της δεκαετίας του ’90 στην 
Πρώην Γιουγκοσλαβία θα έπρεπε να 
αναγνωρίζονται από όλους τους δημόσιους 
λειτουργούς·

Or. en

Τροπολογία 151
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει ότι όλα τα εγκλήματα πολέμου 
και παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων κατά τις συγκρούσεις της 
δεκαετίας του ’90 στην Πρώην 
Γιουγκοσλαβία θα έπρεπε να 
αναγνωρίζονται από όλους τους δημόσιους 
λειτουργούς·

19. τονίζει ότι όλα τα εγκλήματα πολέμου 
και παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων κατά τις συγκρούσεις της 
δεκαετίας του ’90 στην Πρώην 
Γιουγκοσλαβία θα έπρεπε να 
αναγνωρίζονται από όλους τους δημόσιους 
λειτουργούς· τονίζει, επίσης τη σημασία 
της αποκατάστασης των θυμάτων και 
των οικογενειών τους και της προστασίας 
των μαρτύρων·

Or. en

Τροπολογία 152
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει ότι όλα τα εγκλήματα πολέμου 
και παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων κατά τις συγκρούσεις της 
δεκαετίας του ’90 στην Πρώην 
Γιουγκοσλαβία θα έπρεπε να 
αναγνωρίζονται από όλους τους δημόσιους 
λειτουργούς·

19. τονίζει ότι όλα τα εγκλήματα πολέμου 
και παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων κατά τις συγκρούσεις της 
δεκαετίας του ’90 στην Πρώην 
Γιουγκοσλαβία θα έπρεπε να 
αναγνωρίζονται από όλους τους δημόσιους 
λειτουργούς· εκφράζει, ως προς αυτό, τη 
λύπη του για τη δήλωση του προέδρου 
Nikolic τον Ιούλιο του 2012 με την οποία 
αρνήθηκε τη γενοκτονία στη 
Σρεμπρένιτσα και τον προτρέπει να 
επανεξετάσει τη στάση και τη ρητορική 
του προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
αυθεντική και διαρκής συμφιλίωση·

Or. en

Τροπολογία 153
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. ενθαρρύνει τη διασυνοριακή 
συνεργασία με τα γειτονικά κράτη μέλη 
της ΕΕ, την Βουλγαρία, τη Ρουμανία και 
την Ουγγαρία, συνεργασία η οποία 
περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της ΕΕ για την περιφέρεια 
του Δουνάβεως·

Or. en

Τροπολογία 154
György Schöpflin, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. συγχαίρει την κυβέρνηση της 
Σερβίας για τη συνέχιση του 
προγράμματος καταστροφής όπλων· 
επισημαίνει ότι η επιτυχία του εν λόγω 
προγράμματος αποτελεί κρίσιμο 
παράγοντα για να εξαλειφθεί η 
κληρονομία της βίας στη σερβική 
κοινωνία, η οποία προέρχεται από την 
εμπόλεμη κατάσταση της δεκαετίας του 
1990·

Or. en

Τροπολογία 155
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. χαιρετίζει την επίσημη επίσκεψη του 
πρωθυπουργού Ivica Dačić στη Βοσνία 
Ερζεγοβίνη και την επίσημη στήριξη στην 
εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της 
χώρας αυτής·

20. χαιρετίζει την επίσημη επίσκεψη του 
πρωθυπουργού Ivica Dačić στη Βοσνία 
Ερζεγοβίνη και την επίσημη στήριξη στην 
εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της 
χώρας αυτής· θεωρεί ότι οι άμεσες σχέσεις 
της Σερβίας με τις αρχές της Republika 
Srpska πρέπει να συμβαδίζουν με αυτήν 
τη δεδηλωμένη βούληση για παροχή 
βοήθειας και δεν πρέπει να υπονομεύουν 
την ακεραιότητα, την κυριαρχία, τις 
αρμοδιότητες και την αποτελεσματική 
λειτουργία των θεσμικών οργάνων του 
κράτους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· 
επιπλέον, προτρέπει τις αρχές της 
Σερβίας να στηρίξουν ενεργά κάθε 
αναγκαία συνταγματική αλλαγή που θα 
επέτρεπε στους κρατικούς θεσμούς της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προωθήσουν 
τολμηρές μεταρρυθμίσεις στη διεργασία 
ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης· καλεί το 
Βελιγράδι ειδικότερα να στηρίξει την 
παγίωση, εξυγίανση και ενίσχυση των 
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κρατικών θεσμών της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης·

Or. en

Τροπολογία 156
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. χαιρετίζει την ιδέα έναρξης 
διαπραγματεύσεων για την υπογραφή 
συνθήκης σχέσεων καλής γειτονίας με τη 
Βουλγαρία και ευελπιστεί ότι αυτό θα 
οδηγήσει σε πιο θετική περιφερειακή 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει τη βελτίωση των σχέσεων 
μεταξύ Κροατίας και Σερβίας· παροτρύνει
τις αρχές αμφοτέρων των χωρών να 
καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες για 
την επίλυση του θέματος των 
αγνοουμένων·

21. ενθαρρύνει τους πολιτικούς ηγέτες 
της Κροατίας και της Σερβίας να 
καταβάλουν προσπάθειες για τη βελτίωση 
των αμοιβαίων σχέσεών τους, και προς 
τον σκοπό αυτό στηρίζει κάθε 
πρωτοβουλία που οδηγεί σε ενίσχυση της 
συνεργασίας και της συμφιλίωσης μεταξύ 
των χωρών· τονίζει τη σημασία των 
σχέσεων καλής γειτονίας για τη 
διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και
παροτρύνει τις αρχές αμφοτέρων των 
χωρών να καταβάλλουν περαιτέρω 
προσπάθειες για την επίλυση του θέματος 
των αγνοουμένων·
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Τροπολογία 158
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει τη βελτίωση των σχέσεων 
μεταξύ Κροατίας και Σερβίας· παροτρύνει 
τις αρχές αμφοτέρων των χωρών να 
καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες για 
την επίλυση του θέματος των 
αγνοουμένων·

21. χαιρετίζει τη βελτίωση των σχέσεων 
μεταξύ Κροατίας και Σερβίας και 
λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων 
συμβάντων που σχετίζονται με την 
απόφαση της Χάγης είναι σημαντικό να 
μην καταστραφούν οι γέφυρες 
συνεργασίας· παροτρύνει τις αρχές 
αμφοτέρων των χωρών να καταβάλλουν 
περαιτέρω προσπάθειες για την επίλυση 
του θέματος των αγνοουμένων·

Or. en

Τροπολογία 159
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει τη βελτίωση των σχέσεων 
μεταξύ Κροατίας και Σερβίας· παροτρύνει 
τις αρχές αμφοτέρων των χωρών να 
καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες για 
την επίλυση του θέματος των 
αγνοουμένων·

21. χαιρετίζει τη βελτίωση των σχέσεων 
μεταξύ Κροατίας και Σερβίας· παροτρύνει 
τις αρχές αμφοτέρων των χωρών να 
καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες για 
την επίλυση του θέματος των 
αγνοουμένων, οι οποίες θα πρέπει να 
οδηγήσουν στην απόφαση των 
αντίστοιχων κυβερνήσεων για απόσυρση 
των κατηγοριών γενοκτονίας που 
κατατέθηκαν στο ΔΔ· καλεί αμφότερες 
τις κυβερνήσεις να επιλύσουν συνοριακά 
θέματα που εκκρεμούν·
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Τροπολογία 160
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει τη βελτίωση των σχέσεων 
μεταξύ Κροατίας και Σερβίας· παροτρύνει 
τις αρχές αμφοτέρων των χωρών να 
καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες για 
την επίλυση του θέματος των 
αγνοουμένων·

21. χαιρετίζει τη βελτίωση των σχέσεων 
μεταξύ Κροατίας και Σερβίας· παροτρύνει 
τις αρχές αμφοτέρων των χωρών να 
καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες για
την επίλυση του θέματος των 
αγνοουμένων· χαιρετίζει, προς τον σκοπό 
αυτό, τα αποτελέσματα της διεθνούς 
διάσκεψης δωρητών της 24ης Απριλίου 
2012 και του συμπεφωνημένου 
περιφερειακού προγράμματος στέγασης·

Or. en

Τροπολογία 161
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει τη βελτίωση των σχέσεων 
μεταξύ Κροατίας και Σερβίας· παροτρύνει 
τις αρχές αμφοτέρων των χωρών να 
καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες για 
την επίλυση του θέματος των 
αγνοουμένων·

21. χαιρετίζει τη βελτίωση των σχέσεων 
μεταξύ Κροατίας και Σερβίας· παροτρύνει 
τις αρχές αμφοτέρων των χωρών να 
καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες για 
την επίλυση του θέματος των 
αγνοουμένων· καλεί αμφότερες τις 
κυβερνήσεις να επιλύσουν τα απομένοντα 
συνοριακά θέματα και να στηρίξουν 
ενεργά την επιστροφή των προσφύγων·

Or. en
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Τροπολογία 162
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ Σερβίας 
και ΠΓΔΜ σχετικά με την ελεύθερη 
διακίνηση πολιτών επιπλέον των 
συμφωνιών που έχει ήδη υπογράψει η 
Σερβία·

23. χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ Σερβίας 
και πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά με 
την ελεύθερη διακίνηση πολιτών επιπλέον 
των συμφωνιών που έχει ήδη υπογράψει η 
Σερβία· λαμβάνει γνώση και χαιρετίζει 
την πρόταση του προέδρου Nikolic για 
διαμεσολάβηση για την εξεύρεση λύσης 
στη μακροχρόνια διαφορά μεταξύ των 
ορθόδοξων εκκλησιών των δύο χωρών, 
με πλήρη σεβασμό της αρχής 
διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους·

Or. en

Τροπολογία 163
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ Σερβίας 
και ΠΓΔΜ σχετικά με την ελεύθερη 
διακίνηση πολιτών επιπλέον των 
συμφωνιών που έχει ήδη υπογράψει η 
Σερβία·

23. χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ Σερβίας 
και πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά με 
την ελεύθερη διακίνηση πολιτών επιπλέον 
των συμφωνιών που έχει ήδη υπογράψει η 
Σερβία·

Or. en

Τροπολογία 164
Νικόλαος Σαλαβράκος
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ Σερβίας 
και ΠΓΔΜ σχετικά με την ελεύθερη 
διακίνηση πολιτών επιπλέον των 
συμφωνιών που έχει ήδη υπογράψει η 
Σερβία·

23. χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ Σερβίας 
και ΠΓΔΜ σχετικά με την ελεύθερη 
διακίνηση πολιτών επιπλέον των 
συμφωνιών που έχει ήδη υπογράψει η 
Σερβία·

Or. en

Τροπολογία 165
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ Σερβίας 
και ΠΓΔΜ σχετικά με την ελεύθερη 
διακίνηση πολιτών επιπλέον των 
συμφωνιών που έχει ήδη υπογράψει η 
Σερβία·

23. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Σερβίας 
και ΠΓΜΔ σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία πολιτών, παράλληλα με τις 
συμφωνίες που έχει ήδη υπογράψει η 
Σερβία με το Μαυροβούνιο και τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, και ελπίζει ότι 
τέτοιου είδους συμφωνίες, που 
βελτιώνουν τις διμερείς σχέσεις και 
ενισχύουν τις ευκαιρίες των αντίστοιχων 
λαών, μπορούν να επεκταθούν σε όλες τις 
χώρες της περιοχής· χαιρετίζει την 
πρωτοβουλία του προέδρου Nikolić 
σύμφωνα με την οποία οι κυβερνήσεις 
της Σερβίας και της ΠΓΔΜ μπορούν να 
διευκολύνουν τη διευθέτηση της 
διαφοράς μεταξύ των ορθόδοξων 
εκκλησιών Σερβίας και ΠΓΔΜ·

Or. en
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Τροπολογία 166
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ Σερβίας 
και ΠΓΔΜ σχετικά με την ελεύθερη 
διακίνηση πολιτών επιπλέον των 
συμφωνιών που έχει ήδη υπογράψει η 
Σερβία·

23. χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ Σερβίας 
και ΠΓΔΜ σχετικά με την ελεύθερη 
διακίνηση πολιτών επιπλέον των 
συμφωνιών που έχει ήδη υπογράψει η 
Σερβία· ζητεί από αμφότερες τις 
κυβερνήσεις να δημιουργήσουν 
περισσότερα σημεία διέλευσης ώστε να 
διευκολυνθεί η ταχύτερη διέλευση των 
συνόρων για τον τοπικό πληθυσμό στις 
παραμεθόριες περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 167
Jelko Kacin, Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. χαιρετίζει την ενεργό συμμετοχή της 
Σερβίας στην προώθηση της διαδικασίας 
του Σεράγεβο για τους πρόσφυγες· 
χαιρετίζει την έγκριση του κοινού 
περιφερειακού προγράμματος στέγασης 
στην περιφερειακή διάσκεψη δωρητών, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 
Απριλίου 2012 στο Σεράγεβο· καλεί όλα 
τα μέρη να εφαρμόσουν το πρόγραμμα 
χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις· 
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
Σερβία φιλοξενεί έναν από τους 
μεγαλύτερους πληθυσμούς στην Ευρώπη 
προσφύγων και ατόμων εκτοπισθέντων 
στο εσωτερικό της χώρας·

Or. en
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Τροπολογία 168
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. προτρέπει τη Σερβία να σεβαστεί την 
εδαφική ακεραιότητα του 
Κοσσυφοπεδίου και να επιλύσει κάθε 
διμερές ζήτημα, με διάλογο με την 
Πρίστινα, διατηρώντας το ευρωπαϊκό 
θετικό πνεύμα γειτονίας και αμοιβαίας 
κατανόησης·

Or. en

Τροπολογία 169
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. χαιρετίζει την πρόοδο που 
σημειώθηκε σε σχέση με τη διαδικασία 
του Σεράγεβο· χαιρετίζει το αποτέλεσμα 
της διεθνούς διάσκεψης δωρητών που 
διεξήχθη στο Σεράγεβο στις April 2012, 
κατά την οποία η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η 
Κροατία, το Μαυροβούνιο και η Σερβία 
συμφώνησαν σε ένα κοινό περιφερειακό 
πρόγραμμα στέγασης· υποστηρίζει 
ένθερμα το εν λόγω πρόγραμμα και τη 
συνεργασία μεταξύ των χωρών όσον 
αφορά την εξεύρεση λύσεων για τους 
πρόσφυγες και άτομα εκτοπισθέντα στην 
περιοχή·

Or. en
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Τροπολογία 170
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. επισημαίνει τις μεγάλες προκλήσεις 
οικονομικής πολιτικής που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν· τονίζει την ανάγκη 
βελτίωσης του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος ως απόκριση στην υψηλή 
ανεργία και την αναζωπύρωση του 
πληθωρισμού· επισημαίνει ότι τυχόν νέα 
μέτρα λιτότητας δεν μπορούν μόνα τους 
να έχουν αποτέλεσμα εκτός εάν 
συνδυαστούν με μια πολιτική ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 171
Kinga Gál, György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
ιστορικής συμφιλίωσης αναφορικά με τις 
σφαγές του 1944-1945 και υπογραμμίζει 
τη σημασία της δέσμευσης αμφότερων 
των προέδρων της Ουγγαρίας και της 
Σερβίας να αποτίσουν φόρο τιμής για τον 
σκοπό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 172
György Schöpflin, Anna Ibrisagic, Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. θεωρεί τη διετή λειτουργία της 
κοινής επιτροπής ιστορικών Σερβίας-
Ουγγαρίας ως θετικό βήμα στη 
διαδικασία αμοιβαίας κατανόησης και 
συμφιλίωσης στο πλαίσιο ιστορικών 
τραυμάτων και προτρέπει τις αρχές να 
εξετάσουν την επέκταση του μοντέλου σε 
όλους τους γείτονες της Σερβίας·

Or. en

Τροπολογία 173
Jelko Kacin, Μαρία-Ελένη Κοππά, Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. καλεί την κυβέρνηση της Σερβίας, η 
οποία θα αναλάβει την προεδρία της 
Ενεργειακής Κοινότητας τον Ιανουάριο 
του 2013, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να ευθυγραμμίσει την 
ενεργειακή στρατηγική, η οποία 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των 
Υπουργών της Ενεργειακής Κοινότητας 
στην Budva στις 18 Οκτωβρίου 2012, με 
τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τους
κλιματικούς στόχους της ΕΕ, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι όλοι οι 
σχετικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, συμμετέχουν στη διαδικασία 
διαβούλευσης·

Or. en

Τροπολογία 174
Jelko Kacin, Μαρία-Ελένη Κοππά, Eduard Kukan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
επεκτείνει τον ενεργειακό χάρτη πορείας 
για το 2050 ώστε να συμπεριληφθούν οι 
χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας, 
δεδομένου ότι οι εν λόγω χώρες και η ΕΕ 
πασχίζουν για την εγκαθίδρυση μιας 
πλήρως ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
και εφαρμόζουν το ενεργειακό κεκτημένο 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 175
Τάκης Χατζηγεωργίου, Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ενθαρρύνει τις αρχές να λάβουν μέτρα 
για την εγκαθίδρυση μιας πλήρους 
λειτουργούσας οικονομίας της αγοράς· 
υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη κρατικών και 
ιδιωτικών μονοπωλίων παρεμποδίζει σε
μεγάλο βαθμό την μετάβαση σε μια 
ανοικτή οικονομία της αγοράς και καλεί 
την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την 
κατάργηση των μονοπωλίων αυτών· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
εκρίζωση της γραφειοκρατίας·

24. ενθαρρύνει τις αρχές να λάβουν μέτρα 
για την προώθηση οικονομικών 
πολιτικών, που διασφαλίζουν βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη, προστασία του 
περιβάλλοντος και δημιουργία θέσεων 
εργασίας· ζητεί περαιτέρω προσπάθειες 
για τη διευκόλυνση των εργασιών των 
ΜΜΕ, ως μέσου αύξησης του 
εισοδήματος και περιορισμού της υψηλής 
ανεργίας, ιδίως των νέων·

Or. en

Τροπολογία 176
Jelko Kacin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ενθαρρύνει τις αρχές να λάβουν μέτρα 
για την εγκαθίδρυση μιας πλήρους 
λειτουργούσας οικονομίας της αγοράς· 
υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη κρατικών και 
ιδιωτικών μονοπωλίων παρεμποδίζει σε 
μεγάλο βαθμό την μετάβαση σε μια 
ανοικτή οικονομία της αγοράς και καλεί 
την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την 
κατάργηση των μονοπωλίων αυτών· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
εκρίζωση της γραφειοκρατίας·

24. ενθαρρύνει τις αρχές να λάβουν μέτρα 
για την εγκαθίδρυση μιας πλήρους 
λειτουργούσας οικονομίας της αγοράς· 
υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη κρατικών και 
ιδιωτικών μονοπωλίων παρεμποδίζει σε 
μεγάλο βαθμό την μετάβαση σε μια 
ανοικτή οικονομία της αγοράς και καλεί 
την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την 
κατάργηση των μονοπωλίων αυτών· 
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι 
κρατικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να 
διατηρούν το μονοπώλιο στους τομείς της 
ενέργειας και των μεταφορών και 
λαμβάνουν σημαντικές ετήσιες 
επιχορηγήσεις από τον κρατικό 
προϋπολογισμό· χαιρετίζει τη δήλωση 
ανώτατων κυβερνητικών αξιωματούχων 
ότι οι δύο αυτοί τομείς θα 
απελευθερωθούν· υπογραμμίζει τη 
σημασία που έχει η εκρίζωση της 
γραφειοκρατίας και καλεί τις αρχές να 
παράσχουν όλους τους αναγκαίους 
οικονομικούς και διοικητικούς πόρους 
στην Επιτροπή Προστασίας του 
Ανταγωνισμού· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 
σημαντικές ατέλειες στο δίκαιο περί 
ανταγωνισμού, οι οποίες επιδεινώνονται 
περαιτέρω από τη ρύθμιση των τιμών 
από την κυβέρνηση· τονίζει ότι η Σερβία 
πρέπει να επιδιώξει δομικές 
μεταρρυθμίσεις για να αναβαθμίσει την 
παραγωγική ικανότητα της οικονομίας 
της· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να 
προχωρήσει με μέτρα που αποσκοπούν 
στη μείωση του δημοσιονομικού 
ελλείμματος·

Or. en
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Τροπολογία 177
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ενθαρρύνει τις αρχές να λάβουν μέτρα 
για την εγκαθίδρυση μιας πλήρους 
λειτουργούσας οικονομίας της αγοράς· 
υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη κρατικών και 
ιδιωτικών μονοπωλίων παρεμποδίζει σε 
μεγάλο βαθμό την μετάβαση σε μια 
ανοικτή οικονομία της αγοράς και καλεί 
την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την 
κατάργηση των μονοπωλίων αυτών· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
εκρίζωση της γραφειοκρατίας·

24. ενθαρρύνει τις αρχές να λάβουν μέτρα 
για την εγκαθίδρυση μιας πλήρους 
λειτουργούσας οικονομίας της αγοράς· 
υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη κρατικών και 
ιδιωτικών μονοπωλίων παρεμποδίζει σε 
μεγάλο βαθμό την μετάβαση σε μια 
ανοικτή οικονομία της αγοράς και καλεί 
την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την 
κατάργηση των μονοπωλίων αυτών· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
εκρίζωση της γραφειοκρατίας και η 
αύξηση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 178
György Schöpflin, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ενθαρρύνει τις αρχές να λάβουν μέτρα 
για την εγκαθίδρυση μιας πλήρους 
λειτουργούσας οικονομίας της αγοράς· 
υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη κρατικών και 
ιδιωτικών μονοπωλίων παρεμποδίζει σε 
μεγάλο βαθμό την μετάβαση σε μια 
ανοικτή οικονομία της αγοράς και καλεί 
την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την 
κατάργηση των μονοπωλίων αυτών· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
εκρίζωση της γραφειοκρατίας·

24. ενθαρρύνει τις αρχές να λάβουν μέτρα 
για την εγκαθίδρυση μιας πλήρους 
λειτουργούσας οικονομίας της αγοράς· 
υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη κρατικών και 
ιδιωτικών μονοπωλίων παρεμποδίζει σε 
μεγάλο βαθμό την μετάβαση σε μια 
ανοικτή οικονομία της αγοράς και καλεί 
την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την 
κατάργηση των μονοπωλίων αυτών· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
εκρίζωση της γραφειοκρατίας· επισημαίνει 
το πολύ υψηλό επίπεδο της ανεργίας των 
νέων και προτρέπει την κυβέρνηση να 
εκπονήσει στρατηγική για την 
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απασχόληση, η οποία θα δίνει βαρύτητα 
στις κοινωνικές κατηγορίες που 
πλήττονται περισσότερο·

Or. en

Τροπολογία 179
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. εφιστά την προσοχή στη σημαντική 
αύξηση του δημόσιου χρέους, το οποίο 
ανήλθε ήδη στο 60,5% του ΑΕΠ τον 
Νοέμβριο του 2012, και στο υψηλό 
ποσοστό ανεργίας, το οποίο ξεπερνά το 
23%·

Or. en

Τροπολογία 180
Τάκης Χατζηγεωργίου, Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. υπογραμμίζει ότι η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση είχε αρνητικές 
επιπτώσεις στην κοινωνία και ιδιαίτερα 
στις ευπαθείς ομάδες· καλεί, επομένως, 
τις αρχές να καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των 
δυσμενών συνεπειών -φτώχεια, ανεργία, 
κοινωνικός αποκλεισμός- αλλά και να 
αντιμετωπίσουν και να καταπολεμήσουν 
τις βαθύτερες αιτίες τους·

Or. en
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Τροπολογία 181
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. υπογραμμίζει ότι η Σερβία έχει 
κυρώσει τις οκτώ μείζονες συμβάσεις για 
τα εργατικά δικαιώματα της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και τον 
αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη· εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και 
τα συνδικαλιστικά δικαιώματα 
εξακολουθούν να υφίστανται 
περιορισμούς παρά τις συνταγματικές 
εγγυήσεις και καλεί τη Σερβία να 
ενισχύσει περαιτέρω αυτά τα 
δικαιώματα· ανησυχεί για το γεγονός ότι 
ο κοινωνικός διάλογος εξακολουθεί να 
μην έχει εντατικό χαρακτήρα και η 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους να μην διεξάγεται σε τακτική 
βάση· ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα 
για την ενίσχυση του Οικονομικού και 
Κοινωνικού Συμβουλίου ώστε να 
συμμετέχει ενεργά στην ενίσχυση του 
κοινωνικού διαλόγου και να έχει πιο 
ενεργό συμβουλευτικό ρόλο στο 
νομοπαρασκευαστικό έργο·

Or. en

Τροπολογία 182
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. χαιρετίζει το έργο που έφερε σε 
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πέρας μέχρι στιγμής η υπηρεσία 
επανόρθωσης  καλεί τις αρχές να 
διασφαλίσουν ότι όλοι οι αναγκαίοι 
διοικητικοί και οικονομικοί πόροι 
παρέχονται στην υπηρεσία, ώστε να 
μπορεί να πραγματοποιήσει το έργο της 
υπό καθεστώς ανεξαρτησίας· ενθαρρύνει 
την επανόρθωση σε είδος, όταν αυτό 
θεωρείται εφικτό· υπογραμμίζει την 
ανάγκη αντιμετώπισης της συστημικής 
απόκτησης δημόσιας ιδιοκτησίας από 
ιδιωτικά συμφέροντα μέσω της 
κατάρτισης ενός πλήρους καταλόγου της 
δημόσιας και κρατικής ιδιοκτησίας και 
της ευθυγράμμισης της νομοθεσίας για τη 
γη και την οικοδόμηση με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα· εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι η πολεοδομική γη έχει κυρίως 
αποκτηθεί μέσω ακατάλληλων νομικών 
διαδικασιών και επιλέγεται για 
νομιμοποίηση κεφαλαίων παράνομης 
προέλευσης από το οργανωμένο έγκλημα 
και ιδιωτικά συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 183
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. χαιρετίζει την έγκριση του νέου 
κανονισμού σχετικά με το σχέδιο της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας, 
που επιτρέπει τη συμμετοχή των 
υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών 
κατά την περίοδο 2020-2030· υποστηρίζει 
την πρωτοβουλία των αρχών της πόλης 
του Βελιγραδίου να δρομολογήσουν 
εκστρατεία για την ανακήρυξη του 
Βελιγραδίου σε ευρωπαϊκή πολιτιστική 
πρωτεύουσα για το 2020 και υποστηρίζει 
παρόμοια σχέδια που φέρνουν το 
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Βελιγράδι και τη Σερβία πιο κοντά στον 
πολιτιστικό χώρο της ΕΕ, ιδίως όσον 
αφορά τη συνύπαρξη των διαφόρων 
εθνοτήτων, την αλληλοκατανόηση των 
πολιτισμών και τον διαθρησκειακό 
διάλογο·

Or. en

Τροπολογία 184
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί τις αρχές να προωθήσουν 
σύντομα τη δημιουργία συνθηκών για έναν 
πραγματικό κοινωνικό διάλογο· εφιστά την 
προσοχή στις ατέλειες του νόμου για τις 
εργασιακές σχέσεις που δεν έχει 
προσαρμοστεί με το κεκτημένο·

25. επισημαίνει με λύπη την απουσία 
προόδου σε σχέση με τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και τα συνδικαλιστικά 
δικαιώματα· καλεί τις αρχές να 
προωθήσουν σύντομα τη δημιουργία 
συνθηκών για έναν πραγματικό κοινωνικό 
διάλογο, να απλοποιήσουν τις διαδικασίες 
εγγραφής μιας συνδικαλιστικής ένωσης 
και να προωθήσουν την αναγνώριση ήδη 
εγγεγραμμένων συνδικαλιστικών 
ενώσεωνς· εφιστά την προσοχή στις 
ατέλειες του νόμου για τις εργασιακές 
σχέσεις που δεν έχει προσαρμοστεί με το 
κεκτημένο, καθώς και του νόμου σχετικά 
με τις απεργίες, ο οποίος δεν συνάδει με 
τα πρότυπα της ΕΕ και της ΔΟΕ· 
επισημαίνει, περαιτέρω, ότι η 
ευνοιοκρατία και ο νεποτισμός 
παραμένουν σημαντικά προβλήματα στη 
Σερβία· υπογραμμίζει τη σημασία της 
αξιοκρατικής πρόσληψης και προαγωγής, 
ιδίως στον δημόσιο τομέα, και 
επισημαίνει ότι η απόλυση εργαζομένων 
λόγω των πολιτικών τους απόψεων ή 
πεποιθήσεων είναι απαράδεκτη· 

Or. en
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Τροπολογία 185
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί τις αρχές να προωθήσουν 
σύντομα τη δημιουργία συνθηκών για έναν 
πραγματικό κοινωνικό διάλογο· εφιστά την 
προσοχή στις ατέλειες του νόμου για τις 
εργασιακές σχέσεις που δεν έχει 
προσαρμοστεί με το κεκτημένο·

25. καλεί τις αρχές να προωθήσουν 
σύντομα τη δημιουργία συνθηκών για έναν 
πραγματικό κοινωνικό διάλογο· εφιστά την 
προσοχή στις ατέλειες του νόμου για τις 
εργασιακές σχέσεις και του νόμου για την 
εργασιακή ασφάλεια και την υγεία στον 
χώρο εργασίας που δεν έχει προσαρμοστεί 
με το κεκτημένο και προτρέπει τις αρχές 
να προβούν στις αναγκαίες προσαρμογές 
και να εντείνουν τις προσπάθειες για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής και της 
επιβολής των προσαρμοσμένων νόμων· 
ζητεί να συνταχθεί ένας ξεχωριστός 
νόμος για την επιθεώρηση εργασίας που 
θα βασίζεται στις συμβάσεις αριθ. 81 και 
129 της ΔΟΕ·

Or. en

Τροπολογία 186
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί τις αρχές να προωθήσουν 
σύντομα τη δημιουργία συνθηκών για έναν 
πραγματικό κοινωνικό διάλογο· εφιστά την 
προσοχή στις ατέλειες του νόμου για τις 
εργασιακές σχέσεις που δεν έχει 
προσαρμοστεί με το κεκτημένο·

25. καλεί τις αρχές να προωθήσουν 
σύντομα τη δημιουργία συνθηκών για έναν 
πραγματικό κοινωνικό διάλογο, ο οποίος 
μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει χώρα· εφιστά 
την προσοχή στις ατέλειες του νόμου για 
τις εργασιακές σχέσεις που δεν έχει 
προσαρμοστεί με το κεκτημένο·

Or. en
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Τροπολογία 187
Τάκης Χατζηγεωργίου, Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί τις αρχές να προωθήσουν 
σύντομα τη δημιουργία συνθηκών για έναν 
πραγματικό κοινωνικό διάλογο· εφιστά την 
προσοχή στις ατέλειες του νόμου για τις 
εργασιακές σχέσεις που δεν έχει 
προσαρμοστεί με το κεκτημένο·

25. καλεί τις αρχές να προωθήσουν 
σύντομα τη δημιουργία συνθηκών για έναν 
πραγματικό κοινωνικό διάλογο· εφιστά την 
προσοχή στις ατέλειες του νόμου για τις 
εργασιακές σχέσεις που δεν έχει 
προσαρμοστεί με το κεκτημένο· τονίζει, 
συγκεκριμένα, την ανάγκη να 
ευθυγραμμισθεί το νομοθετικό πλαίσιο 
για τα δικαιώματα των εργαζομένων και 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων με τις 
συμβάσεις της ΔΟΕ, να ενισχυθούν τα 
ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των 
εργαζομένων και να προαχθούν οι 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 188
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
δημόσιων μεταφορών, και συγκεκριμένα 
με την αναβάθμιση ή τη δημιουργία νέων 
σιδηροδρομικών συνδέσεων, στο πλαίσιο 
ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος στον εν 
λόγω τομέα καθώς και στον τομέα των 
συνδυασμένων μεταφορών·
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Τροπολογία 189
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. καλεί τη Σερβία να εγκρίνει και να 
αναπτύξει ένα αξιόπιστο και 
αποτελεσματικό σχέδιο για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή αποτελεσματικότητα με 
σκοπό τη διαφοροποίηση των πηγών 
ενέργειας και την ευθυγράμμιση με τις 
πολιτικές και τους στόχους της ΕΕ για 
την κλιματική αλλαγή· προτρέπει, 
συγκεκριμένα, τις αρχές της Σερβίας να 
απλοποιήσουν και να επιταχύνουν τις 
διοικητικές διαδικασίες για την έκδοση 
αδειών κατασκευής, την παραχώρηση 
άδειας και τις συνδέσεις δικτύου σε έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 190
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25γ. επισημαίνει ότι απαιτούνται 
σημαντικές προσπάθειες στον τομέα του 
περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στους 
τομείς διαχείρισης υδάτων, προστασίας 
της φύσης και ποιότητας του αέρα· 
υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατό να 
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επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος χωρίς την 
επαρκή ενίσχυση του διοικητικού 
δυναμικού και καλεί την σερβική 
κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα 
προς τον σκοπό αυτό·

Or. en


