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Tarkistus 1
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

–  ottaa huomioon 11. joulukuuta 
2012 annetut yleisten asioiden neuvoston 
päätelmät laajentumisesta sekä vakautus-
ja assosiaatioprosessista,

Or. en

Tarkistus 2
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 28. helmikuuta 2012 
annetut yleisten asioiden neuvoston 
päätelmät,

– ottaa huomioon 28. helmikuuta 
2012 annetut yleisten asioiden neuvoston 
päätelmät ja 1. maaliskuuta 2012 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät,

Or. en

Tarkistus 3
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2010 
annetut neuvoston päätelmät, joissa 
kehotetaan komissiota antamaan lausunto 

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2010 
annetut neuvoston päätelmät, joissa 
kehotetaan komissiota antamaan lausunto 
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Serbian hakemuksesta liittyä Euroopan 
unionin jäseneksi, 5. joulukuuta 2011 
annetut neuvoston päätelmät sekä 9. 
joulukuuta 2011 annetut Eurooppa-
neuvoston päätelmät,

Serbian hakemuksesta liittyä Euroopan 
unionin jäseneksi, 5. joulukuuta 2011 
annetut neuvoston päätelmät ja 9. 
joulukuuta 2011 annetut Eurooppa-
neuvoston päätelmät, joissa asetetaan 
ehtoja liittymisneuvottelujen aloittamiselle 
Serbian kanssa, sekä 11. joulukuuta 2012 
annetut neuvoston päätelmät, jotka 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 13.–
14. joulukuuta 2012,

Or. en

Tarkistus 4
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

–  ottaa huomioon Serbian nykyisen 
perustuslain, jossa todetaan selvästi, että 
Kosovo kuuluu erottamattomana osana 
Serbian valtion alueeseen,

Or. en

Tarkistus 5
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Eurooppa-
neuvosto myönsi Serbialle ehdokasvaltion
aseman 1. maaliskuuta 2012;

A. ottaa huomioon, että Eurooppa-
neuvosto myönsi Serbialle EU:n 
ehdokasmaan aseman 1. maaliskuuta 2012 
ja vahvisti näin maan lähentyneen 
Euroopan unioniin EU:n tekemien, koko 
Länsi-Balkanin aluetta koskevien 
sitoumusten mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 6
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että Thessalonikissa 
19. ja 20. kesäkuuta 2003 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
päätelmissä annettiin kaikille Länsi-
Balkanin valtioille yksiselitteinen 
sitoumus niiden liittymisestä Euroopan 
unioniin, kun ne täyttävät asetetut 
vaatimukset, ja että tämä sitoumus 
toistettiin 14. ja 15. joulukuuta 2006 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
hyväksymän laajentumista koskevan 
uuden konsensuksen ja neuvoston 25. 
lokakuuta 2010 tekemien päätelmien 
yhteydessä sekä 2. kesäkuuta 2010 
pidetyssä EU:n ja Länsi-Balkanin 
ministerikokouksessa;

Or. en

Tarkistus 7
Pino Arlacchi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että Serbia on 
toteuttanut useita toimenpiteitä 
normalisoidakseen suhteensa Kosovoon ja 
pyrkinyt täyttämään riittävässä määrin 
vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 
poliittiset kriteerit ja ehdot; 
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Or. en

Tarkistus 8
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että Serbiaa ja jokaista EU:n 
jäsenyyttä haluavaa maata on 
tarkasteltava sen mukaan, miten 
ansiokkaasti se pystyy täyttämään samat 
perusteet ja noudattamaan niitä; pitää 
alueellista yhteistyötä ja hyviä 
naapuruussuhteita laajentumisprosessin 
avaintekijöinä;

Or. en

Tarkistus 9
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, että Serbialla on 
mahdollisuus olla merkittävässä roolissa 
alueella ja että sen olisi jatkettava ja 
tehostettava rakentavaa 
lähestymistapaansa alueelliseen 
yhteistyöhön ja hyviin 
naapuruussuhteisiin, jotka ovat vakautus-
ja assosiaatioprosessin tärkeimpiä 
elementtejä; 

Or. en
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Tarkistus 10
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että alueellinen yhteistyö ja 
hyvät naapuruussuhteet ovat keskeisessä 
asemassa pyrittäessä edistämään 
Euroopan yhdentymistä sekä 
turvallisuuden ja vakauden takaamista 
alueella;

Or. en

Tarkistus 11
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. katsoo, että kahdenvälisiä kysymyksiä 
olisi käsiteltävä liittymisprosessin
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
rakentavassa ja hyvien 
naapuruussuhteiden mukaisessa 
hengessä mieluiten jo ennen 
liittymisneuvottelujen aloittamista, koska 
ne voivat vaikuttaa kielteisesti 
neuvotteluihin;

Or. en

Tarkistus 12
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Serbian uusi 
hallitus on vahvistanut sitoumuksensa 
jatkaa yhdentymistä Eurooppaan;

C. ottaa huomioon, että Serbian uusi 
hallitus on vahvistanut sitoumuksensa 
jatkaa yhdentymistä Eurooppaan; katsoo, 
että uudistusten hyväksymisessä ja 
toteuttamisessa on edistyttävä vakaasti 
tässä yhteydessä; 

Or. en

Tarkistus 13
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että kahdenvälisten 
kysymysten ei pitäisi olla este 
liittymisprosessille eikä niitä pitäisi 
käyttää sellaisina, vaan ne olisi 
käsiteltävä mahdollisimman pian 
rakentavassa hengessä siten, että otetaan 
huomioon EU:n yleiset edut ja arvot;

Or. en

Tarkistus 14
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että Serbialla on 
mahdollisuus tulla tärkeäksi toimijaksi 
alueen turvallisuuden ja vakauden 
takaamisessa;

Or. en
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Tarkistus 15
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. toteaa, että EU on asettanut 
oikeusvaltion periaatteet 
laajentumisprosessin ytimeen;

Or. en

Tarkistus 16
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisinä toukokuussa 2012 
järjestettyjä parlamenttivaaleja, 
paikallisvaaleja ja aikaistettuja 
presidentinvaaleja, jotka ETYJ/ODIHR on 
tunnustanut vaaleiksi, joissa on 
kunnioitettu perusoikeuksia ja 
perusvapauksia; pitää myönteisenä uuden 
hallituksen sitoutumista jatkaa 
yhdentymistä Euroopan unioniin ja 
korostaa uudistusten täytäntöönpanon 
tarvetta;

1. pitää myönteisinä toukokuussa 2012 
järjestettyjä parlamenttivaaleja, 
paikallisvaaleja ja aikaistettuja 
presidentinvaaleja, jotka ETYJ/ODIHR on 
tunnustanut vaaleiksi, joissa on 
kunnioitettu perusoikeuksia ja 
perusvapauksia; pyytää hallitusta 
noudattamaan ETYJ/ODIHR:n 
loppuraportissa olleita suosituksia, jotta 
vaaliprosessin avoimuutta voidaan 
parantaa; pitää myönteisenä uuden 
hallituksen sitoutumista jatkaa 
yhdentymistä Euroopan unioniin ja 
korostaa uudistusten täytäntöönpanon 
tarvetta;

Or. en

Tarkistus 17
Maria Eleni Koppa
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisinä toukokuussa 2012 
järjestettyjä parlamenttivaaleja, 
paikallisvaaleja ja aikaistettuja 
presidentinvaaleja, jotka ETYJ/ODIHR on 
tunnustanut vaaleiksi, joissa on 
kunnioitettu perusoikeuksia ja 
perusvapauksia; pitää myönteisenä uuden 
hallituksen sitoutumista jatkaa 
yhdentymistä Euroopan unioniin ja
korostaa uudistusten täytäntöönpanon 
tarvetta;

1. pitää myönteisinä toukokuussa 2012 
järjestettyjä parlamenttivaaleja, 
paikallisvaaleja ja aikaistettuja 
presidentinvaaleja, jotka ETYJ/ODIHR on 
tunnustanut vaaleiksi, joissa on 
kunnioitettu perusoikeuksia ja 
perusvapauksia; pitää myönteisenä uuden 
hallituksen sitoutumista jatkaa 
yhdentymistä Euroopan unioniin; toteaa 
kuitenkin, että vaalit ja pitkään venyneet 
hallitusneuvottelut hidastivat 
lainsäädäntötyötä; korostaa siksi, että 
Serbian uuden hallituksen on 
vauhditettava uudistusten toteuttamista;

Or. en

Tarkistus 18
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisinä toukokuussa 2012 
järjestettyjä parlamenttivaaleja, 
paikallisvaaleja ja aikaistettuja 
presidentinvaaleja, jotka ETYJ/ODIHR on 
tunnustanut vaaleiksi, joissa on 
kunnioitettu perusoikeuksia ja 
perusvapauksia; pitää myönteisenä uuden 
hallituksen sitoutumista jatkaa 
yhdentymistä Euroopan unioniin ja 
korostaa uudistusten täytäntöönpanon 
tarvetta;

1. pitää myönteisinä toukokuussa 2012 
järjestettyjä parlamenttivaaleja, 
paikallisvaaleja ja aikaistettuja 
presidentinvaaleja, jotka ETYJ/ODIHR on 
tunnustanut vaaleiksi, joissa on 
kunnioitettu perusoikeuksia ja 
perusvapauksia; pitää myönteisenä uuden 
hallituksen sitoutumista jatkaa 
yhdentymistä Euroopan unioniin ja 
korostaa uudistusten täytäntöönpanon 
tarvetta; pitää myönteisenä uuden 
hallituksen sitoutumista järjestelmällisen 
korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan; korostaa, että 
korkean tason korruptiotapausten 
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torjunnassa on edistyttävä uskottavasti, 
mikä edellyttää lainvoimaisten tuomioiden 
antamista; 

Or. en

Tarkistus 19
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä, että neuvosto on 
kehottanut komissiota esittämään 
kertomuksen heti kun Serbia on edennyt 
riittävästi jäsenyyskriteerien täyttämisessä 
ja ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttamisessa, jotta liittymisneuvottelut 
voidaan käynnistää ilman lisäviivytyksiä; 
uskoo vahvasti siihen, että maan EU-
liittymisneuvottelujen käynnistämistä 
kesäkuussa 2013 koskeva tavoite on 
saavutettavissa; kehottaa maata 
jatkamaan demokraattisia, järjestelmää 
koskevia ja yhteiskunnallis-taloudellisia 
uudistuksia, jotka mahdollistavat 
jäsenvelvoitteisiin paneutumisen ja niiden 
tehokkaan täyttämisen; 

Or. en

Tarkistus 20
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. korostaa EU:n ja Serbian vakautus-
ja assosiaatiosopimuksen merkitystä, sillä 
siinä määritetään kummankin osapuolen 
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vastavuoroiset oikeudet ja velvoitteet 
siihen saakka, kunnes Serbia liittyy 
unioniin; toteaa, että Serbia on edistynyt 
vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja 
väliaikaisen sopimuksen mukaisten 
velvoitteiden täyttämisessä; toteaa, että 
vain yksi EU:n jäsenvaltio ei ole vielä 
ratifioinut vakautus- ja 
assosiaatiosopimusta Serbian kanssa, ja 
kehottaa kyseistä jäsenvaltiota 
ratifioimaan sen viipymättä;

Or. en

Tarkistus 21
Justas Vincas Paleckis

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa neuvostoa vahvistamaan 
mahdollisimman pian Serbian kanssa 
käytävien liittymisneuvottelujen 
aloituspäivämäärän edellyttäen, että 
ensisijaiset tavoitteet on saavutettu 
tyydyttävästi ja että uudistusprosesseja 
jatketaan;

2. kehottaa neuvostoa vahvistamaan 
Serbian kanssa käytävien 
liittymisneuvottelujen aloituspäivämäärän 
heti kun maa on täyttänyt kokonaan 
kaikki asetetut ehdot ja kykenee 
osoittamaan edistyneensä vakaasti 
uudistusprosessien toteuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 22
Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa neuvostoa vahvistamaan 
mahdollisimman pian Serbian kanssa 
käytävien liittymisneuvottelujen 
aloituspäivämäärän edellyttäen, että

2. tähdentää, että Serbian kanssa voidaan 
käynnistää liittymisneuvottelut heti kun 
ensisijaiset tavoitteet on saavutettu ja 
edellyttäen, että uudistusprosesseja 
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ensisijaiset tavoitteet on saavutettu 
tyydyttävästi ja että uudistusprosesseja 
jatketaan;

jatketaan;

Or. en

Tarkistus 23
Pino Arlacchi

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa neuvostoa vahvistamaan 
mahdollisimman pian Serbian kanssa 
käytävien liittymisneuvottelujen 
aloituspäivämäärän edellyttäen, että
ensisijaiset tavoitteet on saavutettu 
tyydyttävästi ja että uudistusprosesseja 
jatketaan;

2. kehottaa neuvostoa vahvistamaan 
viipymättä Serbian kanssa käytävien 
liittymisneuvottelujen aloituspäivämäärän, 
koska ensisijaiset tavoitteet on saavutettu 
tyydyttävästi ja uudistusprosesseja 
jatketaan;

Or. en

Tarkistus 24
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa neuvostoa vahvistamaan 
mahdollisimman pian Serbian kanssa 
käytävien liittymisneuvottelujen 
aloituspäivämäärän edellyttäen, että 
ensisijaiset tavoitteet on saavutettu 
tyydyttävästi ja että uudistusprosesseja 
jatketaan;

2. kehottaa neuvostoa vahvistamaan 
Serbian kanssa käytävien 
liittymisneuvottelujen aloituspäivämäärän 
edellyttäen, että ensisijaiset tavoitteet on 
saavutettu tyydyttävästi ja että 
uudistusprosesseja jatketaan;

Or. en
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Tarkistus 25
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa neuvostoa vahvistamaan 
mahdollisimman pian Serbian kanssa 
käytävien liittymisneuvottelujen 
aloituspäivämäärän edellyttäen, että 
ensisijaiset tavoitteet on saavutettu 
tyydyttävästi ja että uudistusprosesseja 
jatketaan;

2. kehottaa neuvostoa vahvistamaan 
mahdollisimman pian Serbian kanssa 
käytävien liittymisneuvottelujen 
aloituspäivämäärän edellyttäen, että 
ensisijaiset tavoitteet on saavutettu 
tyydyttävästi ja että uudistusprosesseja
jatketaan etenkin oikeusvaltion 
periaatteiden yhteydessä, ja osoittamaan 
näin, että EU on sitoutunut 
laajentumisprosessiin ja Länsi-Balkanin 
maiden EU:hun lähentymiseen; panee 
tyytyväisenä merkille Serbian edistyneen 
Kööpenhaminan poliittisten kriteerien 
täyttämisessä, kuten komissio on todennut 
vuoden 2012 edistymiskertomuksessaan;
muistuttaa, että Serbian edistyminen 
Euroopan yhdentymisprosessissa riippuu 
uudistusprosessin jatkumisesta ja 
erityisesti demokratian turvaamisesta ja 
toimivista demokraattisista instituutioista, 
oikeusvaltion periaatteiden 
noudattamisesta, ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta, kaikkien 
vähemmistöjen yhtäläisestä ja 
päättäväisestä suojelusta kaikkialla 
Serbiassa eurooppalaisten normien 
mukaisesti, hyvien naapuruussuhteiden 
ylläpitämisestä ja alueellisesta 
yhteistyöstä, johon liittyy kahdenvälisten 
ongelmien rauhanomainen 
ratkaiseminen, ja markkinatalouden 
toiminnan tehostamisesta;

Or. en

Tarkistus 26
Pino Arlacchi
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Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että Serbian liittyminen 
EU:hun on ratkaisevaa maan 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 
laadun kannalta;

Or. en

Tarkistus 27
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa Liettuaa saattamaan 
vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 
ratifioinnin päätökseen mahdollisimman 
pian, mikä mahdollistaisi EU:n ja Serbian 
suhteiden tehostamisen; 

Or. en

Tarkistus 28
Justas Vincas Paleckis

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää myönteisenä komission vuoden 
2012 edistymiskertomuksessa toteamaa 
Serbian edistymistä Kööpenhaminan 
poliittisten kriteerien täyttämisessä; 
muistuttaa, että Serbian edistyminen 
Euroopan yhdentymisprosessissa riippuu 
siitä, jatkaako maa uudistuksia; korostaa, 
että tärkeintä on niiden täytäntöönpano;

3. pitää myönteisenä komission vuoden 
2012 edistymiskertomuksessa toteamaa 
Serbian edistymistä Kööpenhaminan 
poliittisten kriteerien täyttämisessä; 
muistuttaa, että Serbian edistyminen 
Euroopan yhdentymisprosessissa riippuu 
suoraan peruuttamattomasta uudistusten 
jatkamisesta ja neuvoston asettamien 
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ehtojen täyttämisestä; korostaa, että 
tärkeintä on niiden täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 29
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. toteaa, että vaaliprosessi hidasti 
hyvään vauhtiin päässeitä uudistuksia; 
kannustaa uutta hallitusta paneutumaan 
täysipainoisesti uudistusten 
hyväksymiseen ja keskittymään erityisesti 
uudistuksiin, jotka koskevat 
oikeuslaitosta, korruption torjuntaa, 
tiedotusvälineiden vapautta, kaikkien 
vähemmistöjen suojelua, luonnonvarojen 
kestävää käyttöä ja hoitoa, rakenteellisia 
talousuudistuksia sekä 
liiketoimintaympäristön parantamista;

Or. en

Tarkistus 30
Pino Arlacchi

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. tähdentää, että komission 
joulukuussa 2012 myöntämillä liittymistä 
valmistelevan tukivälineen (IPA) varoilla 
on tuettava Serbian pyrkimyksiä toteuttaa 
uudistusohjelmansa; painottaa, että 
varoja käytetään oikeusjärjestelmän 
tehostamiseen, turvapaikkavalmiuksien 
kehittämiseen sekä järjestäytyneen 
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rikollisuuden, kuten ihmiskaupan ja 
korruption torjumiseen; 

Or. en

Tarkistus 31
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. panee tyytyväisenä merkille, että IPA-
tuki toimii hyvin Serbiassa; kannustaa 
sekä hallitusta että EU:ta 
yksinkertaistamaan IPA-rahoitukseen 
liittyviä hallinnollisia menettelyjä, jotta 
pienemmillä ja yksittäisillä edunsaajilla 
on paremmat mahdollisuudet saada 
tukea; korostaa tarvetta säilyttää riittävä 
liittymistä valmisteleva tuki EU:n 
rahoituskehyksen tulevan tarkistamisen 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 32
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että vakautus- ja 
assosiaatiosopimuksen ratifiointi on 
saatettava päätökseen ripeästi, jotta 
sopimus voisi tulla voimaan 
mahdollisimman pian;

Or. en
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Tarkistus 33
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa oikeusvaltion periaatteiden 
merkitystä ja kannustaa viranomaisia, 
kansalaisyhteiskuntaa, tiedotusvälineitä ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
keskustelemaan siitä, että perustuslain 
johdanto on ristiriidassa Serbian 
eurooppalaisen tulevaisuuden ja Kosovon 
hallinnon avoimuutta ja 
vastuuvelvollisuutta koskevan aloitteen 
mukaisen poliittisen järjestelmän kanssa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa viranomaisia jatkamaan 
ponnistelujaan kitkeäkseen entisen 
kommunistisen tiedustelupalvelun 
perinnön askeleena kohti Serbian 
demokratisointia; muistuttaa, että on 
tärkeää uudistaa enemmän 
turvallisuusalaa, lisätä parlamentaarista 
valvontaa ja turvallisuuspalvelujen 
valvontaa sekä avata kansalliset arkistot, 
erityisesti entisen tiedustelupalvelun 
UDBA:n asiakirjat; kannustaa 
viranomaisia helpottamaan tutustumista 
näihin arkistoihin, jotka koskevat entisiä 
Jugoslavian tasavaltoja, ja palauttamaan 
ne vastaaville hallituksille, jos nämä sitä 
pyytävät;
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Or. en

Tarkistus 35
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. ilmaisee huolensa keskuspankkia 
koskevan lain muuttamisesta, koska se 
vaarantaa keskuspankin 
riippumattomuuden, sekä siitä, 
vaikuttaako hallituksen toimeenpanovalta 
aiheettomasti valtion instituutioiden 
yleiseen toimintavapauteen; korostaa, että 
valtion instituutioiden riippumattomuus 
sisältyy Kööpenhaminan kriteereihin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 36
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. ilmaisee huolensa keskuspankkia 
koskevan lain muuttamisesta, koska se 
vaarantaa keskuspankin 
riippumattomuuden, sekä siitä, 
vaikuttaako hallituksen toimeenpanovalta 
aiheettomasti valtion instituutioiden 
yleiseen toimintavapauteen; korostaa, että 
valtion instituutioiden riippumattomuus 
sisältyy Kööpenhaminan kriteereihin; 

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 37
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. ilmaisee huolensa keskuspankkia 
koskevan lain muuttamisesta, koska se 
vaarantaa keskuspankin 
riippumattomuuden, sekä siitä, 
vaikuttaako hallituksen toimeenpanovalta 
aiheettomasti valtion instituutioiden 
yleiseen toimintavapauteen; korostaa, että 
valtion instituutioiden riippumattomuus 
sisältyy Kööpenhaminan kriteereihin;

4. pitää myönteisinä muutoksia, jotka 
tehtiin keskuspankkia koskevaan lakiin 
komission annettua suosituksia asiasta;

Or. en

Tarkistus 38
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. ilmaisee huolensa keskuspankkia 
koskevan lain muuttamisesta, koska se 
vaarantaa keskuspankin
riippumattomuuden, sekä siitä, 
vaikuttaako hallituksen toimeenpanovalta 
aiheettomasti valtion instituutioiden 
yleiseen toimintavapauteen; korostaa, että 
valtion instituutioiden riippumattomuus 
sisältyy Kööpenhaminan kriteereihin;

4. ilmaisee huolensa ristiriitaisista 
lakialoitteista, kuten keskuspankkia 
koskevan lain muuttamisesta elokuussa 
2012, koska se vaarantaa tämän laitoksen 
riippumattomuuden ja autonomian;
korostaa, että valtion instituutioiden 
riippumattomuus sisältyy Kööpenhaminan 
kriteereihin, pitää myönteisenä, että 
Serbian parlamentti hyväksyi myöhemmin 
muutoksia, joilla keskuspankkia koskevaa 
lakia lähennettiin eurooppalaisiin 
normeihin;

Or. en
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Tarkistus 39
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. ilmaisee huolensa keskuspankkia 
koskevan lain muuttamisesta, koska se 
vaarantaa keskuspankin 
riippumattomuuden, sekä siitä, 
vaikuttaako hallituksen toimeenpanovalta 
aiheettomasti valtion instituutioiden 
yleiseen toimintavapauteen; korostaa, että 
valtion instituutioiden riippumattomuus 
sisältyy Kööpenhaminan kriteereihin;

4. ilmaisee huolensa keskuspankkia 
koskevan lain muuttamisesta, koska se 
vaarantaa keskuspankin 
riippumattomuuden altistamalla sen 
aiheettomasti hallituksen vaikutusvallalle; 
ottaa huomioon lakiin myöhemmässä 
vaiheessa tehdyt muutokset, jotka 
lähensivät sitä eurooppalaisiin normeihin; 
korostaa, että valtion instituutioiden 
riippumattomuus sisältyy Kööpenhaminan 
kriteereihin;

Or. en

Tarkistus 40
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. ilmaisee huolensa keskuspankkia
koskevan lain muuttamisesta, koska se 
vaarantaa keskuspankin
riippumattomuuden, sekä siitä, vaikuttaako 
hallituksen toimeenpanovalta aiheettomasti 
valtion instituutioiden yleiseen 
toimintavapauteen; korostaa, että valtion 
instituutioiden riippumattomuus sisältyy 
Kööpenhaminan kriteereihin;

4. ilmaisee huolensa kansallista pankkia
koskevan lain muuttamisesta, koska se 
vaarantaa kansallisen pankin
riippumattomuuden, sekä siitä, vaikuttaako 
hallituksen toimeenpanovalta aiheettomasti 
valtion instituutioiden yleiseen 
toimintavapauteen; korostaa, että valtion 
instituutioiden riippumattomuus sisältyy 
Kööpenhaminan kriteereihin;

Or. en
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Tarkistus 41
György Schöpflin, Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. ilmaisee huolensa keskuspankkia 
koskevan lain muuttamisesta, koska se 
vaarantaa keskuspankin 
riippumattomuuden, sekä siitä, vaikuttaako 
hallituksen toimeenpanovalta aiheettomasti 
valtion instituutioiden yleiseen 
toimintavapauteen; korostaa, että valtion 
instituutioiden riippumattomuus sisältyy 
Kööpenhaminan kriteereihin;

4. ilmaisee huolensa keskuspankkia 
koskevan lain muuttamisesta, koska se 
vaarantaa keskuspankin 
riippumattomuuden, sekä siitä, vaikuttaako 
hallituksen toimeenpanovalta aiheettomasti 
valtion instituutioiden yleiseen 
toimintavapauteen; korostaa, että valtion 
instituutioiden riippumattomuus sisältyy 
Kööpenhaminan kriteereihin; pitää 
myönteisenä, että elokuussa hyväksyttyjen 
ongelmallisten muutosten jälkeen myös 
Serbian parlamentti teki merkittäviä 
oikaisuja keskuspankkia koskevaan 
lakiin; 

Or. en

Tarkistus 42
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. pitää myönteisinä muutoksia, jotka 
tehtiin keskuspankkia koskevaan lakiin 
marraskuussa 2012 ja jotka ovat EU:n 
antamien suositusten suuntaisia ja joilla 
pyrittiin huolehtimaan keskuspankin 
toiminnan jatkuvuudesta ja estämään se, 
että jokainen hallituksen vaihtuminen 
vaikuttaisi keskuspankin pääjohtajan 
nimittämiseen; katsoo tämän osoittavan, 
että hallituskoalitio on valmis ottamaan 
EU:n ja IMF:n esittämät huomautukset 
huomioon;
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Or. en

Tarkistus 43
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää myönteisenä Serbian yhteistyötä 
entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen kanssa sekä
kaikkien sotarikoksista epäiltyjen 
luovuttamista entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimelle; yhtyy entisen 
Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen pääsyyttäjän 
toistuvasti esittämiin vaatimuksiin, jotka 
koskevat perusteellisia tutkimuksia ja 
niiden henkilöiden syytteeseen asettamista, 
jotka ovat ylläpitäneet tukiverkostoa, joka 
on mahdollistanut etsintäkuulutettujen 
sotarikollisten pitkäaikaisen piileskelyn, 
sotilaalliset ja siviilialan 
turvallisuuspalvelut erityisesti mukaan 
luettuina;

5. pitää myönteisenä Serbian yhteistyötä 
entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen kanssa, sillä 
yhteistyö johti kaikkien sotarikoksista 
epäiltyjen luovuttamiseen Haagiin 
oikeudenkäyntiä varten; yhtyy entisen 
Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen pääsyyttäjän 
toistuvasti esittämiin vaatimuksiin, jotka 
koskevat perusteellisia tutkimuksia ja 
niiden henkilöiden syytteeseen asettamista, 
jotka ovat ylläpitäneet tukiverkostoa, joka 
on mahdollistanut etsintäkuulutettujen 
sotarikollisten pitkäaikaisen piileskelyn, 
sotilaalliset ja siviilialan 
turvallisuuspalvelut erityisesti mukaan 
luettuina; kehottaa lisäksi viranomaisia 
varmistamaan, että todistajien 
suojeluohjelma toteutetaan uskottavasti ja 
asiantuntevasti ja että sitä varten 
annetaan riittävät resurssit, jotta 
oikeuslaitos voi jatkaa sotarikosten 
käsittelyä tehokkaasti; toteaa, että eräät 
entiset poliisit ovat päättäneet itse jäädä 
pois todistajien suojeluohjelmasta sen 
vakavien puutteiden vuoksi; 

Or. en

Tarkistus 44
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää myönteisenä Serbian yhteistyötä 
entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen kanssa sekä 
kaikkien sotarikoksista epäiltyjen 
luovuttamista entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimelle; yhtyy entisen 
Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen pääsyyttäjän 
toistuvasti esittämiin vaatimuksiin, jotka 
koskevat perusteellisia tutkimuksia ja 
niiden henkilöiden syytteeseen asettamista, 
jotka ovat ylläpitäneet tukiverkostoa, joka 
on mahdollistanut etsintäkuulutettujen 
sotarikollisten pitkäaikaisen piileskelyn, 
sotilaalliset ja siviilialan 
turvallisuuspalvelut erityisesti mukaan 
luettuina;

5. pitää myönteisenä Serbian yhteistyötä 
entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen kanssa sekä 
kaikkien sotarikoksista epäiltyjen 
luovuttamista entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimelle; kannustaa 
jatkamaan yhteistyötä 
sotarikostuomioistuimen kanssa; yhtyy 
entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen pääsyyttäjän 
toistuvasti esittämiin vaatimuksiin, jotka 
koskevat perusteellisia tutkimuksia ja 
niiden henkilöiden syytteeseen asettamista, 
jotka ovat ylläpitäneet tukiverkostoa, joka 
on mahdollistanut etsintäkuulutettujen 
sotarikollisten pitkäaikaisen piileskelyn, 
sotilaalliset ja siviilialan 
turvallisuuspalvelut erityisesti mukaan 
luettuina; pitää myönteisenä, että 
sotarikoksiin, ihmisyyttä vastaan tehtyihin 
rikoksiin sekä Serbian ja Bosnia ja 
Hertsegovinan väliseen kansanmurhaan 
syyllistyneiden syytteeseen asettamista 
koskevasta yhteistyöstä laaditaan 
pöytäkirja;

Or. en

Tarkistus 45
Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää myönteisenä Serbian yhteistyötä 
entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen kanssa sekä 
kaikkien sotarikoksista epäiltyjen 
luovuttamista entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimelle; yhtyy entisen 
Jugoslavian alueen 

5. kehottaa Serbiaa jatkamaan yhteistyötä 
entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen kanssa ja pitää 
myönteisenä, että kaikki etsintäkuulutetut 
sotarikoksista epäillyt on luovutettu
entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimelle; yhtyy entisen 
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sotarikostuomioistuimen pääsyyttäjän 
toistuvasti esittämiin vaatimuksiin, jotka 
koskevat perusteellisia tutkimuksia ja 
niiden henkilöiden syytteeseen asettamista, 
jotka ovat ylläpitäneet tukiverkostoa, joka 
on mahdollistanut etsintäkuulutettujen 
sotarikollisten pitkäaikaisen piileskelyn, 
sotilaalliset ja siviilialan 
turvallisuuspalvelut erityisesti mukaan 
luettuina;

Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen pääsyyttäjän 
toistuvasti esittämiin vaatimuksiin, jotka 
koskevat perusteellisia tutkimuksia ja 
niiden henkilöiden syytteeseen asettamista, 
jotka ovat ylläpitäneet tukiverkostoa, joka 
on mahdollistanut etsintäkuulutettujen 
sotarikollisten pitkäaikaisen piileskelyn, 
sotilaalliset ja siviilialan 
turvallisuuspalvelut erityisesti mukaan 
luettuina;

Or. en

Tarkistus 46
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Andrey Kovatchev

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää myönteisenä Serbian yhteistyötä 
entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen kanssa sekä 
kaikkien sotarikoksista epäiltyjen 
luovuttamista entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimelle; yhtyy entisen 
Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen pääsyyttäjän 
toistuvasti esittämiin vaatimuksiin, jotka 
koskevat perusteellisia tutkimuksia ja 
niiden henkilöiden syytteeseen asettamista, 
jotka ovat ylläpitäneet tukiverkostoa, joka 
on mahdollistanut etsintäkuulutettujen 
sotarikollisten pitkäaikaisen piileskelyn, 
sotilaalliset ja siviilialan 
turvallisuuspalvelut erityisesti mukaan 
luettuina;

5. pitää myönteisenä Serbian yhteistyötä 
entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen kanssa sekä 
kaikkien sotarikoksista epäiltyjen 
luovuttamista entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimelle; yhtyy entisen 
Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen pääsyyttäjän 
toistuvasti esittämiin vaatimuksiin, jotka 
koskevat perusteellisia tutkimuksia ja 
niiden henkilöiden syytteeseen asettamista, 
jotka ovat ylläpitäneet tukiverkostoa, joka 
on mahdollistanut etsintäkuulutettujen 
sotarikollisten pitkäaikaisen piileskelyn, 
sotilaalliset ja siviilialan 
turvallisuuspalvelut erityisesti mukaan 
luettuina; korostaa, että 
sotarikostuomioistuin on ollut 
merkittävässä roolissa alueellisessa 
sovinnonteossa, ja kehottaa Serbian 
viranomaisia ja poliittista johtoa 
pidättymään lausunnoista ja toimista, 
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jotka heikentäisivät tuomioistuimen 
auktoriteettia ja koskemattomuutta;

Or. en

Tarkistus 47
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää myönteisenä Serbian yhteistyötä 
entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen kanssa sekä 
kaikkien sotarikoksista epäiltyjen 
luovuttamista entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimelle; yhtyy entisen 
Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen pääsyyttäjän 
toistuvasti esittämiin vaatimuksiin, jotka 
koskevat perusteellisia tutkimuksia ja 
niiden henkilöiden syytteeseen asettamista, 
jotka ovat ylläpitäneet tukiverkostoa, joka 
on mahdollistanut etsintäkuulutettujen 
sotarikollisten pitkäaikaisen piileskelyn, 
sotilaalliset ja siviilialan 
turvallisuuspalvelut erityisesti mukaan 
luettuina;

5. pitää myönteisenä Serbian yhteistyötä 
entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen kanssa sekä 
kaikkien sotarikoksista epäiltyjen 
luovuttamista entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimelle; yhtyy entisen 
Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen pääsyyttäjän 
toistuvasti esittämiin vaatimuksiin, jotka 
koskevat perusteellisia tutkimuksia ja 
niiden henkilöiden syytteeseen asettamista, 
jotka ovat ylläpitäneet tukiverkostoa, joka 
on mahdollistanut etsintäkuulutettujen 
sotarikollisten pitkäaikaisen piileskelyn, 
sotilaalliset ja siviilialan 
turvallisuuspalvelut erityisesti mukaan 
luettuina; kehottaa Serbiaa pitämään 
lupauksensa ja jatkamaan 
johdonmukaisesti ja päättäväisesti Länsi-
Balkanin alueellista yhteistyötä ja 
sovinnontekoa, vaikka entisen 
Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen äskettäiset 
päätökset Gotovinan, Markačin ja 
Haradinajin vapauttamisesta ovat selvästi 
aiheuttaneet pettymyksen;

Or. en

Tarkistus 48
Maria Eleni Koppa
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Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. toteaa, että Serbiassa ollaan yleisesti 
pettyneitä siihen, että Ramush Haradinaj, 
Ante Gotovina ja Mladen Markač 
vapautettiin; muistuttaa kuitenkin, että 
syyttömyysolettama on yksi 
oikeudenmukaisen menettelyn keskeisistä 
tekijöistä; tuomitsee jyrkästi kaikki 
sotarikokset ja torjuu väitteet, joiden 
mukaan entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimen tuomiot 
antaisivat oikeutuksen tällaisille teoille; 
kehottaa paikallisia tuomioistuimia 
jatkamaan Jugoslavian sotien aikana 
tehtyjä sotarikoksia koskevia tutkimuksia 
ja syyttämisprosesseja; neuvoo kaikkia 
osapuolia välttämään kansallista 
ylemmyydentunnetta ja lausuntoja ja 
toimia, jotka saattavat haitata alueellista 
sovinnontekoa; 

Or. en

Tarkistus 49
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa Liettuaa ratifioimaan 
vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, jotta 
se voi tulla voimaan, mikä puolestaan 
tehostaisi EU:n ja Serbian suhteita ja 
toimisi niiden moottorina;

Or. en
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Tarkistus 50
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota asettamaan 
Kosovon virallisen tunnustamisen yhdeksi 
Serbian EU:hun yhdentymisen 
ennakkoehdoksi;

Or. en

Tarkistus 51
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että viranomaisten on 
toteutettava lisätoimia, jotta konfliktiin 
Serbiassa ja muualla Länsi-Balkanilla 
liittyneen seksuaalisen väkivallan uhreiksi 
joutuneet voivat saada oikeutta; 

Or. en

Tarkistus 52
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. toteaa, että maan sisäisten 
sotarikosten syyteprosessit ovat edenneet 
vakaasti, mutta muistuttaa, että 
kadonneita henkilöitä, elinkauppaa ja 
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todistajien suojeluohjelmaa koskeviin 
kysymyksiin on paneuduttava 
ponnekkaammin;

Or. en

Tarkistus 53
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. pitää myönteisenä Serbian ja Kosovon 
välisten neuvottelujen käynnistämistä 
uudelleen korkealla poliittisella tasolla ja
sitä, että Serbian uusi hallitus on 
sitoutunut toimimaan yhteistyössä 
Kosovon kanssa; vaatii, että kummankin 
osapuolen on pantava tähän mennessä
tekemänsä sopimukset kaikilta osin 
täytäntöön; katsoo, että kadonneiden 
henkilöiden kysymys on sisällytettävä 
vuoropuheluun korkeimmalla poliittisella 
tasolla;

6. pitää myönteisenä Serbian ja Kosovon 
välisten neuvottelujen käynnistämistä 
uudelleen korkealla poliittisella tasolla ja
kiittää pääministereitä Ivica Dačićia ja 
Hashim Thaçia sitoutumisesta jatkamaan 
neuvotteluja suhteiden normalisoimisesta 
sekä päätöksestä nimittää yhdyshenkilö 
sekä Kosovon että Serbian EU-
edustustoon; pitää tärkeänä varmistaa, 
että kummankin osapuolen tähän mennessä
tekemät sopimukset pannaan kaikilta osin 
täytäntöön; pitää myönteisenä, että 
yhdennettyä rajavalvontaa koskevan 
sopimuksen täytäntöönpano on 
käynnistynyt Jarinjen ja Merdaren 
rajanylityspaikoilla; odottaa edistymistä 
muilla aloilla, kuten televiestintä- ja 
energia-alalla; katsoo, että kadonneiden 
henkilöiden kysymys on sisällytettävä 
vuoropuheluun korkeimmalla poliittisella 
tasolla;

Or. en

Tarkistus 54
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
6 kohta



PE502.220v01-00 30/110 AM\923580FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. pitää myönteisenä Serbian ja Kosovon 
välisten neuvottelujen käynnistämistä 
uudelleen korkealla poliittisella tasolla ja 
sitä, että Serbian uusi hallitus on sitoutunut 
toimimaan yhteistyössä Kosovon kanssa; 
vaatii, että kummankin osapuolen on 
pantava tähän mennessä tekemänsä 
sopimukset kaikilta osin täytäntöön; 
katsoo, että kadonneiden henkilöiden 
kysymys on sisällytettävä vuoropuheluun 
korkeimmalla poliittisella tasolla;

6. pitää myönteisenä Serbian ja Kosovon 
välisten neuvottelujen käynnistämistä 
uudelleen kaikkein korkeimmalla 
poliittisella tasolla ja sitä, että Serbian uusi 
hallitus on sitoutunut toimimaan 
yhteistyössä Kosovon kanssa; vaatii, että 
kummankin osapuolen on pantava tähän 
mennessä tekemänsä sopimukset kaikilta 
osin täytäntöön; pitää Serbian 
pääministerin Ivica Dačićin ja Kosovon 
pääministerin Hashim Thaçin tapaamisia 
myönteisinä ja ratkaisevina askeleina 
kohti serbialaisten ja kosovolaisten aitoa 
sovinnontekoa sekä Serbian ja Kosovon 
suhteiden normalisoimista; kiittää 
komission varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa Catherine Ashtonia tämän 
aktiivisesta roolista ja johtajuudesta 
Serbian ja Kosovon vuoropuhelun 
edistämisessä; toivoo, että kahdesta 
keskeneräisestä kysymyksestä, eli 
televiestinnästä ja energiasta, päästään 
sopimukseen mahdollisimman pian; 
kehottaa kumpaakin osapuolta jatkamaan 
aktiivisesti pyrkimyksiä ratkaista
kadonneiden henkilöiden kysymys; pitää 
myönteisenä, että Serbia on jälleen 
mukana alueellisissa tapaamisissa, sillä 
Serbian hallitus on antanut ohjeet 
osallistavaa alueellista yhteistyötä 
koskevan sopimuksen täytäntöönpanosta, 
ja että yhdennettyä rajavalvontaa koskeva 
sopimus on allekirjoitettu ja sen 
täytäntöönpano on käynnistetty; pitää 
myönteisenä, että teknisen vuoropuhelun 
alalla tähän mennessä tehtyjen muiden 
sopimusten (väestörekisterit, maarekisteri 
ja vapaa liikkuvuus) täytäntöönpano on 
edennyt hyvin; edellyttää, että jatketaan 
kaikkien sopimusten täysimittaista ja 
ripeää täytäntöönpanoa; kehottaa 
vuoropuhelun osapuolia perustamaan 
yhteisen mekanismin, jolla arvioidaan 
vuoropuhelun tuloksena tehtyjen 
sopimusten täytäntöönpanoa, jotta 
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voidaan varmistaa, että sekä Serbian että 
Kosovon kansalaiset hyötyvät 
vuoropuhelun tuloksista; pitää 
myönteisenä, että Serbian ja EULEXin 
yhteistyö on parantunut;

Or. en

Tarkistus 55
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. pitää myönteisenä Serbian ja Kosovon 
välisten neuvottelujen käynnistämistä 
uudelleen korkealla poliittisella tasolla ja 
sitä, että Serbian uusi hallitus on sitoutunut 
toimimaan yhteistyössä Kosovon kanssa; 
vaatii, että kummankin osapuolen on 
pantava tähän mennessä tekemänsä 
sopimukset kaikilta osin täytäntöön; 
katsoo, että kadonneiden henkilöiden 
kysymys on sisällytettävä vuoropuheluun 
korkeimmalla poliittisella tasolla;

6. pitää myönteisenä Serbian ja Kosovon 
välisten neuvottelujen käynnistämistä 
uudelleen korkealla poliittisella tasolla ja 
sitä, että Serbian uusi hallitus on sitoutunut 
toimimaan yhteistyössä Kosovon kanssa; 
vaatii, että kummankin osapuolen on 
pantava tähän mennessä tekemänsä 
sopimukset kaikilta osin täytäntöön; 
korostaa, että neuvottelutuloksista on 
tiedotettava paremmin sekä yleisölle että 
julkisille laitoksille; vaatii yhteistä 
tiedonantoa aina sen jälkeen kun Serbia 
ja Kosovo ovat päässeet sopimukseen;
katsoo, että kadonneiden henkilöiden 
kysymys on sisällytettävä vuoropuheluun 
korkeimmalla poliittisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 56
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että Pohjois-Kosovon 
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turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
varmistaminen on Serbian omien etujen 
mukaista; kehottaa Serbiaa jatkamaan 
hyvää yhteistyötä EULEXin kanssa 
oikeusvaltion periaatteiden yhteydessä, 
vauhdittamaan yhteisiä toimia 
järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi 
ja sulauttamaan rinnakkaiset rakenteet 
toisiinsa; tähdentää, että alueen 
yhteiskunnallis-taloudellinen kehitys on 
varmistettava; katsoo kuitenkin, että 
taloudellisen tuen on oltava avointa; 
kehottaa Serbiaa varmistamaan, että 
koulutuksen ja terveydenhoidon 
rahoitustuessa sovelletaan avoimuutta; 

Or. en

Tarkistus 57
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. toteaa, että ajatukset Kosovon tai 
jonkin muun Länsi-Balkanin maan 
jakamisesta etnisten tai muiden 
rajalinjojen mukaisesti ovat vastoin 
Euroopan yhdentymisajatusta, vastoin 
alueellista sovinnontekoa ja vastoin 
eurooppalaisia arvoja; tähdentää, että 
niin Serbian kuin Kosovonkin 
viranomaisten on edelleen varmistettava 
kaikkien vähemmistöjen suojeleminen ja 
laajemmin yhteiskuntaan integroiminen;

Or. en

Tarkistus 58
Anna Ibrisagic, György Schöpflin
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Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. pitää valitettavana, että ei ole päästy 
sopimukseen Serbian presidentin 
mahdollisuudesta vierailla Kosovossa; 
kehottaa kumpaakin osapuolta 
rakentavaan asenteeseen ja tämän 
ongelman ratkaisemiseen yhteistyön ja 
vuoropuhelun avulla EU:n tukemana;  

Or. en

Tarkistus 59
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että on varmistettava 
Serbian ja Kosovon parlamenttien ja 
kansalaisyhteiskuntien osallistuminen 
vuoropuhelua koskevaan prosessiin; 
tähdentää, että vuoropuhelun tuloksista 
on tiedotettava avoimesti ja 
johdonmukaisesti sekä serbialaisille että 
kosovolaisille, jotta prosessin uskottavuus 
ja kannatus kansalaisten keskuudessa 
vahvistuisivat; edellyttää, että järjestetään 
julkisia kuulemisia siitä, mitä aiheita 
vuoropuhelussa on tarvittaessa 
käsiteltävä, ja että kaikki aikaan saadut 
sopimukset julkaistaan paitsi englanniksi 
niin myös serbiaksi ja albaniaksi;

Or. en

Tarkistus 60
Jelko Kacin
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Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. vaatii, että Serbian Pohjois-Kosovossa 
säilyttämät rinnakkaiset instituutiot ja 
erityisesti turvallisuuspalvelut ja 
oikeudelliset elimet olisi purettava; toteaa, 
että Serbian viranomaisten on 
noudatettava täyttä avoimuutta Pohjois-
Kosovon koulujen ja sairaaloiden 
rahoituksessa; kannustaa Kosovon 
viranomaisia olemaan yhteydessä 
Pohjois-Kosovon serbialaisyhteisöön;

Or. en

Tarkistus 61
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. kannattaa EULEXin erityistä 
tutkintaryhmää (SITF) ja kannustaa 
Serbiaa tekemään ryhmän kanssa 
yhteistyötä ja avustamaan sitä sen 
toiminnassa;

Or. en

Tarkistus 62
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 c kohta (uusi)



AM\923580FI.doc 35/110 PE502.220v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 c. pitää valitettavana, että Serbian 
viranomaiset eivät antaneet Kosovon 
varapääministerille Mimoxa Kusari-
Lilalle lupaa ylittää rajaa ja käydä 
Presevon laaksossa; pitää valitettavana, 
että kosovolaiset joutuvat jonottamaan 
tunteja päästäkseen Serbiaan; pitää niin 
ikään valitettavana, että Kosovon 
viranomaiset eivät päästäneet Serbian 
presidenttiä Tomislav Nikolićia käymään 
Kosovossa ja osallistumaan ortodoksien 
joulunviettoon Gračanicassa; kehottaa 
kuitenkin Serbian presidentti Nikolićia 
harkitsemaan uudelleen Kosovon 
presidentin Jahjagan tapaamista, josta 
Nikolić on kieltäytynyt ja joka oli 
suunniteltu järjestettäväksi jo viime 
vuoden lopulla;

Or. en

Tarkistus 63
Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisenä Serbian hallituksen 
sitoutumista korjaamaan oikeuslaitoksen 
uudistuksen puutteet erityisesti siten, että 
varmistetaan, ettei oikeudellinen kehys 
anna mahdollisuuksia epäasianmukaiseen 
poliittiseen vaikuttamiseen, ja että 
puututaan parlamentin toimivaltaan 
nimittää tuomarit ja syyttäjät ja poliittisten 
toimijoiden mahdollisuuksiin vaikuttaa 
suoraan ylimpien tuomari- ja 
syyttäjäneuvostojen toimintaan; korostaa 
tuomareita ja syyttäjiä koskevien selkeiden 
ja läpinäkyvien arviointiperusteiden 
merkitystä, koska sen myötä voidaan 

7. korostaa, että on keskityttävä erityisesti
Serbian hallituksen tekemiin sitoumuksiin 
oikeuslaitoksen uudistuksen puutteiden
korjaamisesta erityisesti siten, että 
varmistetaan, ettei oikeudellinen kehys 
anna mahdollisuuksia epäasianmukaiseen 
poliittiseen vaikuttamiseen, ja että 
puututaan parlamentin toimivaltaan 
nimittää tuomarit ja syyttäjät ja poliittisten 
toimijoiden mahdollisuuksiin vaikuttaa 
suoraan ylimpien tuomari- ja 
syyttäjäneuvostojen toimintaan; korostaa 
tuomareita ja syyttäjiä koskevien selkeiden 
ja läpinäkyvien arviointiperusteiden 



PE502.220v01-00 36/110 AM\923580FI.doc

FI

varmistaa tuomarien ja syyttäjien 
riippumattomuus ja ammattitaito;

merkitystä, koska sen myötä voidaan 
varmistaa tuomarien ja syyttäjien 
riippumattomuus ja ammattitaito;

Or. en

Tarkistus 64
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisenä Serbian hallituksen 
sitoutumista korjaamaan oikeuslaitoksen 
uudistuksen puutteet erityisesti siten, että 
varmistetaan, ettei oikeudellinen kehys 
anna mahdollisuuksia epäasianmukaiseen 
poliittiseen vaikuttamiseen, ja että 
puututaan parlamentin toimivaltaan 
nimittää tuomarit ja syyttäjät ja poliittisten 
toimijoiden mahdollisuuksiin vaikuttaa 
suoraan ylimpien tuomari- ja 
syyttäjäneuvostojen toimintaan; korostaa 
tuomareita ja syyttäjiä koskevien selkeiden 
ja läpinäkyvien arviointiperusteiden 
merkitystä, koska sen myötä voidaan 
varmistaa tuomarien ja syyttäjien 
riippumattomuus ja ammattitaito;

7. kannustaa hallitusta parantamaan 
oikeuslaitoksen tehokkuutta ja 
vahvistamaan sen riippumattomuutta, 
puolueettomuutta, toimivaltaa ja 
vastuuvelvollisuutta; pitää myönteisenä 
Serbian hallituksen sitoutumista 
korjaamaan oikeuslaitoksen uudistuksen 
puutteet erityisesti siten, että varmistetaan, 
ettei oikeudellinen kehys anna 
mahdollisuuksia epäasianmukaiseen 
poliittiseen vaikuttamiseen, ja että 
puututaan parlamentin toimivaltaan 
nimittää tuomarit ja syyttäjät ja poliittisten 
toimijoiden mahdollisuuksiin vaikuttaa 
suoraan ylimpien tuomari- ja 
syyttäjäneuvostojen toimintaan; korostaa 
tuomareita ja syyttäjiä koskevien selkeiden 
ja läpinäkyvien arviointiperusteiden 
merkitystä, koska sen myötä voidaan 
varmistaa tuomarien ja syyttäjien 
riippumattomuus ja ammattitaito;

Or. en

Tarkistus 65
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisenä Serbian hallituksen 
sitoutumista korjaamaan oikeuslaitoksen 
uudistuksen puutteet erityisesti siten, että 
varmistetaan, ettei oikeudellinen kehys 
anna mahdollisuuksia epäasianmukaiseen 
poliittiseen vaikuttamiseen, ja että 
puututaan parlamentin toimivaltaan 
nimittää tuomarit ja syyttäjät ja poliittisten 
toimijoiden mahdollisuuksiin vaikuttaa 
suoraan ylimpien tuomari- ja 
syyttäjäneuvostojen toimintaan; korostaa 
tuomareita ja syyttäjiä koskevien selkeiden 
ja läpinäkyvien arviointiperusteiden 
merkitystä, koska sen myötä voidaan 
varmistaa tuomarien ja syyttäjien 
riippumattomuus ja ammattitaito;

7. panee tyytyväisenä merkille, että Serbia 
on kehittämässä uutta oikeuslaitoksen 
uudistamisstrategiaa, ja kannattaa 
pyrkimyksiä uuden 
tuomioistuinjärjestelmän luomiseksi, jotta 
koko oikeusjärjestelmän tehokkuutta ja 
riippumattomuutta voidaan parantaa;
pitää myönteisenä Serbian hallituksen 
sitoutumista korjaamaan oikeuslaitoksen 
uudistuksen puutteet erityisesti siten, että 
varmistetaan, ettei oikeudellinen kehys 
anna mahdollisuuksia epäasianmukaiseen 
poliittiseen vaikuttamiseen, ja että 
puututaan parlamentin toimivaltaan 
nimittää tuomarit ja syyttäjät ja poliittisten 
toimijoiden mahdollisuuksiin vaikuttaa 
suoraan ylimpien tuomari- ja 
syyttäjäneuvostojen toimintaan; korostaa 
tuomareita ja syyttäjiä koskevien selkeiden 
ja läpinäkyvien arviointiperusteiden 
merkitystä, koska sen myötä voidaan 
varmistaa tuomarien ja syyttäjien 
riippumattomuus ja ammattitaito; 

Or. en

Tarkistus 66
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisenä Serbian hallituksen 
sitoutumista korjaamaan oikeuslaitoksen 
uudistuksen puutteet erityisesti siten, että 
varmistetaan, ettei oikeudellinen kehys 
anna mahdollisuuksia epäasianmukaiseen 
poliittiseen vaikuttamiseen, ja että 
puututaan parlamentin toimivaltaan 
nimittää tuomarit ja syyttäjät ja poliittisten 
toimijoiden mahdollisuuksiin vaikuttaa 

7. pitää myönteisenä Serbian hallituksen 
sitoutumista korjaamaan oikeuslaitoksen 
uudistuksen puutteet erityisesti siten, että 
varmistetaan, ettei oikeudellinen kehys 
anna mahdollisuuksia epäasianmukaiseen 
poliittiseen vaikuttamiseen, ja että 
puututaan parlamentin toimivaltaan 
nimittää tuomarit ja syyttäjät ja poliittisten 
toimijoiden mahdollisuuksiin vaikuttaa 
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suoraan ylimpien tuomari- ja 
syyttäjäneuvostojen toimintaan; korostaa 
tuomareita ja syyttäjiä koskevien selkeiden 
ja läpinäkyvien arviointiperusteiden 
merkitystä, koska sen myötä voidaan 
varmistaa tuomarien ja syyttäjien 
riippumattomuus ja ammattitaito;

suoraan ylimpien tuomari- ja 
syyttäjäneuvostojen toimintaan; korostaa 
tuomareita ja syyttäjiä koskevien selkeiden 
ja läpinäkyvien arviointiperusteiden 
merkitystä, koska sen myötä voidaan 
varmistaa tuomarien ja syyttäjien 
riippumattomuus ja ammattitaito; korostaa, 
että tarvitaan Venetsian komission 
suositusten mukaisia 
täytäntöönpanotoimia, jotta 
tuomioistuinten kasvava juttusuma 
voidaan purkaa; toteaa, että 
oikeusministeriö on edelleen vastuussa 
tulevista investoinneista, mikä saattaa 
rajata entisestään oikeuslaitoksen 
riippumattomuutta; kehottaa 
viranomaisia hyväksymään uuden 
oikeuslaitosta koskevan strategian sekä 
sen toteuttamista koskevan 
toimintasuunnitelman, joka perustuu 
oikeuslaitoksen toiminnan uudelleen 
arviointiin;

Or. en

Tarkistus 67
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisenä Serbian hallituksen 
sitoutumista korjaamaan oikeuslaitoksen 
uudistuksen puutteet erityisesti siten, että 
varmistetaan, ettei oikeudellinen kehys 
anna mahdollisuuksia epäasianmukaiseen 
poliittiseen vaikuttamiseen, ja että 
puututaan parlamentin toimivaltaan 
nimittää tuomarit ja syyttäjät ja poliittisten 
toimijoiden mahdollisuuksiin vaikuttaa 
suoraan ylimpien tuomari- ja 
syyttäjäneuvostojen toimintaan; korostaa 
tuomareita ja syyttäjiä koskevien selkeiden 
ja läpinäkyvien arviointiperusteiden 

7. pitää myönteisenä Serbian hallituksen 
sitoutumista korjaamaan oikeuslaitoksen 
uudistuksen puutteet erityisesti siten, että 
varmistetaan, ettei oikeudellinen kehys 
anna mahdollisuuksia epäasianmukaiseen 
poliittiseen vaikuttamiseen, ja että 
puututaan parlamentin toimivaltaan 
nimittää tuomarit ja syyttäjät ja poliittisten 
toimijoiden mahdollisuuksiin vaikuttaa 
suoraan ylimpien tuomari- ja 
syyttäjäneuvostojen toimintaan; korostaa 
tuomareita ja syyttäjiä koskevien selkeiden 
ja läpinäkyvien arviointiperusteiden 
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merkitystä, koska sen myötä voidaan 
varmistaa tuomarien ja syyttäjien 
riippumattomuus ja ammattitaito;

merkitystä, koska sen myötä voidaan 
varmistaa tuomarien ja syyttäjien 
riippumattomuus ja ammattitaito; 
tähdentää, että on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, jotta kansalaisten 
luottamus oikeusjärjestelmään, 
oikeusvaltion periaatteisiin ja itse 
tuomareihin palautuisi; korostaa, että 
tuomarinvirkojen elinikäisyyden 
lopettaminen ja 
muutoksenhakumenettelyjen puutteet ovat 
vesittäneet oikeusvaltion periaatteita ja 
saattaneet tuomarit ja syyttäjät 
epävarmaan asemaan; painottaa myös, 
että tuomarit ja syyttäjät tarvitsevat 
ammatillista alku- ja jatkokoulutusta, 
koska Serbian lainsäädäntöön on tehty 
tuntuvia muutoksia; 

Or. en

Tarkistus 68
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisenä Serbian hallituksen 
sitoutumista korjaamaan oikeuslaitoksen 
uudistuksen puutteet erityisesti siten, että 
varmistetaan, ettei oikeudellinen kehys 
anna mahdollisuuksia epäasianmukaiseen 
poliittiseen vaikuttamiseen, ja että 
puututaan parlamentin toimivaltaan 
nimittää tuomarit ja syyttäjät ja poliittisten 
toimijoiden mahdollisuuksiin vaikuttaa 
suoraan ylimpien tuomari- ja 
syyttäjäneuvostojen toimintaan; korostaa 
tuomareita ja syyttäjiä koskevien selkeiden 
ja läpinäkyvien arviointiperusteiden 
merkitystä, koska sen myötä voidaan 
varmistaa tuomarien ja syyttäjien 

7. pitää myönteisenä Serbian hallituksen 
sitoutumista korjaamaan oikeuslaitoksen 
uudistuksen puutteet erityisesti siten, että 
varmistetaan, ettei oikeudellinen kehys 
anna mahdollisuuksia epäasianmukaiseen 
poliittiseen vaikuttamiseen, ja että 
puututaan parlamentin toimivaltaan 
nimittää tuomarit ja syyttäjät ja poliittisten 
toimijoiden mahdollisuuksiin vaikuttaa 
suoraan ylimpien tuomari- ja 
syyttäjäneuvostojen toimintaan; korostaa 
tuomareita ja syyttäjiä koskevien selkeiden 
ja läpinäkyvien arviointiperusteiden 
merkitystä, koska sen myötä voidaan 
varmistaa tuomarien ja syyttäjien 
riippumattomuus ja ammattitaito; kehottaa 
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riippumattomuus ja ammattitaito; hallitusta keskittymään pikemminkin 
uudistuksen laatuun kuin sen nopeuteen 
ja hyödyntämään ulkomailta saatavaa 
teknistä asiantuntemusta; 

Or. en

Tarkistus 69
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa sitoutumaan poliittisesti 
selvemmin julkishallinnon uudistamiseen, 
erityisesti varmistamalla, että 
oikeusjärjestelmän kehittäminen 
saatetaan päätökseen ja oikeusjärjestelmä 
saatetaan täysin kansainvälisten normien 
mukaiseksi;

Or. en

Tarkistus 70
György Schöpflin, Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. pitää valitettavana, että Vojvodinan 
autonomisen aseman suhteen ilmenee 
oikeudellista epävarmuutta, kehottaa 
Serbian hallitusta palaamaan 
alkutilanteeseen ja luopumaan 
keskittämistoimenpiteistä; 

Or. en
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Tarkistus 71
Anna Ibrisagic, Doris Pack, Eduard Kukan, György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee merkille uuden hallituksen 
pyrkimykset vastata Euroopan parlamentin 
pyyntöön, jonka mukaan rikoslain 
359 pykälää on tarkistettava välittömästi;
korostaa tarvetta puuttua rikoslain 
359 pykälän perusteella pidätettyjen 
henkilöiden varojen jäädyttämisen 
ongelmaan, mikä on entisestään 
heikentänyt Serbian taloudellista 
tilannetta;

8. panee merkille uuden hallituksen 
pyrkimykset vastata Euroopan parlamentin 
pyyntöön, jonka mukaan rikoslain 
359 pykälää on tarkistettava välittömästi, 
mutta pitää huolestuttavana, että samat 
säännökset on sisällytetty rikoslain 
234 pykälään; korostaa, että rikoslain 
uuden 234 pykälän säännöksiä ei voida 
soveltaa Serbian ulkopuolella toimivien 
ulkomaisten yritysten vastuuhenkilöihin, 
ja kehottaa viranomaisia keskeyttämään 
kaikki tällaisia henkilöitä vastaan 
käynnistetyt rikosoikeudelliset menettelyt; 

Or. en

Tarkistus 72
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee merkille uuden hallituksen 
pyrkimykset vastata Euroopan parlamentin 
pyyntöön, jonka mukaan rikoslain 
359 pykälää on tarkistettava välittömästi; 
korostaa tarvetta puuttua rikoslain 
359 pykälän perusteella pidätettyjen 
henkilöiden varojen jäädyttämisen 
ongelmaan, mikä on entisestään 
heikentänyt Serbian taloudellista tilannetta;

8. panee merkille uuden hallituksen 
pyrkimykset vastata Euroopan parlamentin 
pyyntöön, jonka mukaan rikoslain 359 
pykälää on tarkistettava välittömästi; 
toteaa kuitenkin, että samanlaiset 
säännökset on sisällytetty nyt rikoslain 
234 pykälään ja 234 a pykälässä on uusia 
erityissäännöksiä julkisista hankinnoista; 
kehottaa jälleen viranomaisia etenemään 
ripeästi rikoslain uudistamisessa, jotta 
syytösten esittäminen virka-aseman 
väärinkäyttämisestä yksityisissä ja 
pääosin yksityisomistuksessa olevissa 
yrityksissä saadaan loppumaan ja asiaa 
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koskevat keskeneräiset tapaukset voidaan 
viedä päätökseen, etenkin tapaukset, jotka 
perustuvat virka-aseman 
väärinkäyttämistä koskevaan rikoslain 
pykälään; korostaa tarvetta puuttua 
rikoslain 359 pykälän perusteella 
pidätettyjen liikemiesten varojen 
jäädyttämisen ongelmaan, mikä on 
entisestään heikentänyt Serbian 
taloudellista tilannetta;

Or. en

Tarkistus 73
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee merkille uuden hallituksen 
pyrkimykset vastata Euroopan parlamentin 
pyyntöön, jonka mukaan rikoslain 359 
pykälää on tarkistettava välittömästi; 
korostaa tarvetta puuttua rikoslain 359 
pykälän perusteella pidätettyjen 
henkilöiden varojen jäädyttämisen 
ongelmaan, mikä on entisestään 
heikentänyt Serbian taloudellista tilannetta;

8. panee merkille uuden hallituksen 
pyrkimykset vastata Euroopan parlamentin 
pyyntöön, jonka mukaan rikoslain 359 
pykälää on tarkistettava välittömästi; 
kehottaa uudelleen etenemään ripeästi 
rikoslain uudistamisessa, jotta syytösten 
esittäminen virka-aseman 
väärinkäyttämisestä yksityisissä ja 
pääosin yksityisomistuksessa olevissa 
yrityksissä saadaan loppumaan ja asiaa 
koskevat keskeneräiset tapaukset voidaan 
viedä päätökseen; korostaa tarvetta 
puuttua rikoslain 359 pykälän perusteella 
pidätettyjen henkilöiden varojen 
jäädyttämisen ongelmaan, mikä on 
entisestään heikentänyt Serbian 
taloudellista tilannetta;

Or. en

Tarkistus 74
Jelko Kacin
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Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. pitää myönteisenä, että 
turvallisuuspalvelut siirtyvät vaiheittain 
siviilien valvottaviksi; toteaa kuitenkin, 
että oikeusjärjestelmä ei ole 
kokonaisuutena tarkastellen 
johdonmukainen ja että olisi jatkettava 
sen muuttamista eurooppalaisten normien 
mukaiseksi; on huolissaan luvattoman 
valvonnan yleistymisestä; kehottaa 
viranomaisia hyväksymään kattavaa ja 
nykyaikaista lainsäädäntöä, jolla pyritään 
määrittelemään selvästi sekä siviili- että 
sotilasalan turvallisuuspalveluihin 
sovellettavan siviilivalvonnan 
mekanismit; toteaa, että 
turvallisuuspalvelujen valtaa 
määrittelevien säännösten nykyinen 
monitulkintaisuus mahdollistaa 
epäasianmukaisen poliittisen 
vaikuttamisen ja vesittää pyrkimyksiä 
vakiinnuttaa maahan oikeusvaltion 
periaatteet;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. toistaa edellyttävänsä, että tapaukset, 
joissa henkilöiden ja heidän 
yksityisyritystensä varoja on jäädytetty 
perusteettomasti ja veroja on korotettu 
epäasianmukaisesti tai peritty 
taannehtivasti, on käsiteltävä uudelleen; 
kehottaa oikeusministeriötä ja 
perustuslakituomioistuinta lopettamaan 
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välittömästi "erityisetuuksia 
hyödyntämällä saadusta lisävoitosta ja -
omaisuudesta perittävää kertaluontoista 
veroa koskevan lain" valikoivan 
soveltamisen sekä sellaisten 
verosäännösten soveltamisen, jotka 
mahdollistavat kohtuuttoman suuret 
konkursseja aiheuttavat sakot, ennen kuin 
verotusta koskevissa tapauksissa 
annetaan lopullinen tuomio; kehottaa 
Serbian viranomaisia huolehtimaan 
kyseisten yksityishenkilöiden ja -yritysten 
oikeudenmukaisista korvauksista;

Or. en

Tarkistus 76
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
8 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. on huolissaan toistuvista syytöksistä, 
jotka koskevat poliisin raakuutta ja virka-
aseman väärinkäyttöä ja joita on esitetty 
erityisesti Kragujevacin, Vranjen ja 
Leskovacin kaupungeissa; muistuttaa, 
että valtion laitosten riippumattomuus ja 
ammattimaisuus kuuluvat 
Kööpenhaminan kriteereihin; kehottaa 
tässä yhteydessä viranomaisia 
toteuttamaan kaikki tarvittavat 
toimenpiteet poliisia kohtaan tunnetun 
luottamuksen palauttamiseksi ja kaikkien 
väitettyihin rikoksiin syyllistyneiden 
saattamiseksi oikeuteen;

Or. en

Tarkistus 77
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää myönteisenä uuden hallituksen 
sitoutumista korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan; korostaa, että 
korkean tason korruption tutkinta, 24 
valtionyhtiön epäilyttävä yksityistäminen 
mukaan luettuna, edellyttää poliittista 
tahtoa, ja toivoo, että ensimmäisen 
varapääministerin erityinen ja aktiivinen 
rooli tässä yhteydessä tuottaa tuloksia; 
kehottaa viranomaisia panemaan 
puoluerahoitusta koskevan lain täytäntöön 
kaikilta osin ja varmistamaan siten 
rahoituksen täydellinen avoimuus ja 
EU:n normien noudattaminen;

9. pitää myönteisenä uuden hallituksen 
sitoutumista järjestelmällisen korruption ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan; 
korostaa, että korruption ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on 
ratkaisevaa Serbian 
integraatioprosessille; kehottaa 
viranomaisia toteuttamaan kansallisen 
korruptiontorjuntastrategian 2012–2016 
sekä vastaavan toimintasuunnitelman;
korostaa, että korkean tason korruption 
tutkinta, 24 valtionyhtiön epäilyttävä 
yksityistäminen mukaan luettuna, 
edellyttää poliittista tahtoa, ja toivoo, että 
ensimmäisen varapääministerin erityinen ja 
aktiivinen rooli tässä yhteydessä tuottaa 
tuloksia; toteaa, että syyttäjät ja 
poliisiviranomaiset tarvitsevat jatkuvaa ja 
kattavaa koulutusta monimutkaisia 
tutkimuksia ja etenkin rahoitusalan 
tutkimuksia varten, ja korostaa, että 
järjestelmällisen korruption torjunta 
edellyttää puolueiden, yksityisten etujen ja 
julkisten liikelaitosten välisten kytkösten 
katkaisemista; muistuttaa erityisesti, että 
puoluerahoituksesta on tehtävä avointa ja 
EU:n normien mukaista; kehottaa 
viranomaisia panemaan puoluerahoitusta 
koskevan lain täytäntöön kaikilta osin; 
edellyttää, että korruption torjuminen ei 
saa vaarantaa syyttömyysolettamaa 
koskevia periaatteita; tähdentää, että 
ilmiantaminen on olennaista korruption 
havaitsemisen kannalta; kehottaa siksi 
hallitusta huolehtimaan ilmiantajien 
suojelua koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanosta ja kannustamaan 
kansalaisia ilmoittamaan korruptiosta 
kaikilla tasoilla; muistuttaa, että niin 
viranomaiset kuin tiedotusvälineetkin ovat 
vastuussa siitä, että yleisölle tiedotetaan 
käynnissä olevista korruptiotutkimuksista 
uskottavasti, mikä on edellytyksenä 
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oikeuslaitoksen ja poliisin tuloksekkaalle 
ja ammattimaiselle toiminnalle;  

Or. en

Tarkistus 78
Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää myönteisenä uuden hallituksen 
sitoutumista korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan; korostaa, että 
korkean tason korruption tutkinta, 24 
valtionyhtiön epäilyttävä yksityistäminen 
mukaan luettuna, edellyttää poliittista 
tahtoa, ja toivoo, että ensimmäisen 
varapääministerin erityinen ja aktiivinen 
rooli tässä yhteydessä tuottaa tuloksia; 
kehottaa viranomaisia panemaan 
puoluerahoitusta koskevan lain täytäntöön 
kaikilta osin ja varmistamaan siten 
rahoituksen täydellinen avoimuus ja EU:n 
normien noudattaminen;

9. kehottaa Serbian hallitusta 
tehostamaan järjestelmällisen korruption 
ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa; 
korostaa, että korkean tason korruption 
tutkinta, 24 valtionyhtiön epäilyttävä 
yksityistäminen mukaan luettuna, 
edellyttää poliittista tahtoa, ja toivoo, että 
ensimmäisen varapääministerin erityinen ja 
aktiivinen rooli tässä yhteydessä tuottaa 
tuloksia; kehottaa viranomaisia panemaan 
puoluerahoitusta koskevan lain täytäntöön 
kaikilta osin ja varmistamaan siten 
rahoituksen täydellinen avoimuus ja EU:n 
normien noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 79
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää myönteisenä uuden hallituksen 
sitoutumista korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan; korostaa, että
korkean tason korruption tutkinta, 24 
valtionyhtiön epäilyttävä yksityistäminen 
mukaan luettuna, edellyttää poliittista 

9. pitää myönteisenä uuden hallituksen 
sitoutumista korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan; toteaa, että asiaa 
koskevaa oikeusturvaa on vahvistettava;
korostaa, että korkean tason korruption 
tutkinta, 24 valtionyhtiön epäilyttävä 
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tahtoa, ja toivoo, että ensimmäisen 
varapääministerin erityinen ja aktiivinen 
rooli tässä yhteydessä tuottaa tuloksia; 
kehottaa viranomaisia panemaan 
puoluerahoitusta koskevan lain täytäntöön 
kaikilta osin ja varmistamaan siten 
rahoituksen täydellinen avoimuus ja EU:n 
normien noudattaminen;

yksityistäminen mukaan luettuna, 
edellyttää poliittista tahtoa, ja toivoo, että 
ensimmäisen varapääministerin erityinen ja 
aktiivinen rooli tässä yhteydessä tuottaa 
tuloksia; kehottaa viranomaisia panemaan 
puoluerahoitusta koskevan lain täytäntöön 
kaikilta osin ja varmistamaan siten 
rahoituksen täydellinen avoimuus ja EU:n 
normien noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 80
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää myönteisenä uuden hallituksen 
sitoutumista korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan; korostaa, että 
korkean tason korruption tutkinta, 24 
valtionyhtiön epäilyttävä yksityistäminen 
mukaan luettuna, edellyttää poliittista 
tahtoa, ja toivoo, että ensimmäisen 
varapääministerin erityinen ja aktiivinen 
rooli tässä yhteydessä tuottaa tuloksia; 
kehottaa viranomaisia panemaan 
puoluerahoitusta koskevan lain täytäntöön 
kaikilta osin ja varmistamaan siten 
rahoituksen täydellinen avoimuus ja EU:n 
normien noudattaminen;

9. pitää myönteisenä uuden hallituksen 
sitoutumista korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan; korostaa, että 
korkean tason korruption tutkinta, 24 
valtionyhtiön epäilyttävä yksityistäminen 
mukaan luettuna, edellyttää poliittista 
tahtoa, ja tähdentää, että virastojen 
toiminnan tehokkaampi yhteen 
sovittaminen saattaisi parantaa 
merkittävästi korruption torjunnan 
tuloksia; toivoo, että ensimmäisen 
varapääministerin erityinen ja aktiivinen 
rooli tässä yhteydessä tuottaa tuloksia; 
kehottaa viranomaisia panemaan 
puoluerahoitusta koskevan lain täytäntöön 
kaikilta osin ja varmistamaan siten 
rahoituksen täydellinen avoimuus ja EU:n 
normien noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 81
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää myönteisenä uuden hallituksen 
sitoutumista korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan; korostaa, että 
korkean tason korruption tutkinta, 24 
valtionyhtiön epäilyttävä yksityistäminen 
mukaan luettuna, edellyttää poliittista 
tahtoa, ja toivoo, että ensimmäisen 
varapääministerin erityinen ja aktiivinen 
rooli tässä yhteydessä tuottaa tuloksia; 
kehottaa viranomaisia panemaan 
puoluerahoitusta koskevan lain täytäntöön 
kaikilta osin ja varmistamaan siten 
rahoituksen täydellinen avoimuus ja EU:n 
normien noudattaminen;

9. pitää myönteisenä uuden hallituksen 
sitoutumista korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan; korostaa, että 
korkean tason korruption tutkinta, 24 
valtionyhtiön epäilyttävä yksityistäminen 
mukaan luettuna, edellyttää poliittista 
tahtoa, ja toivoo, että ensimmäisen 
varapääministerin erityinen ja aktiivinen 
rooli tässä yhteydessä tuottaa tuloksia; 
korostaa, että korruptiota torjuvien 
instituutioiden ja etenkin 
korruptiontorjuntaviraston ja 
korruptioasioita hoitavan syyttäjän on 
oltava riippumattomia; kehottaa 
viranomaisia toteuttamaan kansallisen 
korruptiontorjuntastrategian 2012–2016 
sekä vastaavan toimintasuunnitelman ja 
varmistamaan, että 
korruptiontorjuntavirasto on 
riippumattomana elimenä merkittävässä 
roolissa niiden toteuttamisessa; kehottaa 
viranomaisia panemaan puoluerahoitusta 
koskevan lain täytäntöön kaikilta osin ja 
varmistamaan siten rahoituksen täydellinen 
avoimuus ja EU:n normien noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 82
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää myönteisenä uuden hallituksen 
sitoutumista korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan; korostaa, että 
korkean tason korruption tutkinta, 24 

9. pitää myönteisenä uuden hallituksen 
sitoutumista korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan; korostaa, että 
korkean tason korruption tutkinta, 24 



AM\923580FI.doc 49/110 PE502.220v01-00

FI

valtionyhtiön epäilyttävä yksityistäminen 
mukaan luettuna, edellyttää poliittista 
tahtoa, ja toivoo, että ensimmäisen 
varapääministerin erityinen ja aktiivinen 
rooli tässä yhteydessä tuottaa tuloksia; 
kehottaa viranomaisia panemaan 
puoluerahoitusta koskevan lain täytäntöön 
kaikilta osin ja varmistamaan siten 
rahoituksen täydellinen avoimuus ja EU:n 
normien noudattaminen;

valtionyhtiön epäilyttävä yksityistäminen 
mukaan luettuna, edellyttää poliittista 
tahtoa, ja toivoo, että ensimmäisen 
varapääministerin erityinen ja aktiivinen 
rooli tässä yhteydessä tuottaa tuloksia; 
korostaa, että korruptionvastaisen 
lainsäädännön täytäntöönpanossa on 
edistyttävä; kehottaa siksi hallitusta 
toteuttamaan kansallisen 
korruptiontorjuntastrategian 2012–2016 
sekä vastaavan toimintasuunnitelman ja 
osoittamaan poliittista tahtoa korruption 
aitoon kitkemiseen; kehottaa viranomaisia 
panemaan puoluerahoitusta koskevan lain 
täytäntöön kaikilta osin ja varmistamaan 
siten rahoituksen täydellinen avoimuus ja 
EU:n normien noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 83
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää myönteisenä uuden hallituksen 
sitoutumista korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan; korostaa, että 
korkean tason korruption tutkinta, 24 
valtionyhtiön epäilyttävä yksityistäminen 
mukaan luettuna, edellyttää poliittista 
tahtoa, ja toivoo, että ensimmäisen 
varapääministerin erityinen ja aktiivinen 
rooli tässä yhteydessä tuottaa tuloksia; 
kehottaa viranomaisia panemaan 
puoluerahoitusta koskevan lain täytäntöön 
kaikilta osin ja varmistamaan siten 
rahoituksen täydellinen avoimuus ja EU:n 
normien noudattaminen;

9. pitää myönteisenä uuden hallituksen 
sitoutumista korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan; korostaa, että 
korkean tason korruption tutkinta, 24 
valtionyhtiön epäilyttävä yksityistäminen 
mukaan luettuna, edellyttää poliittista 
tahtoa, ja toivoo, että ensimmäisen 
varapääministerin erityinen ja aktiivinen 
rooli tässä yhteydessä tuottaa tuloksia; 
kehottaa viranomaisia panemaan 
puoluerahoitusta koskevan lain täytäntöön 
kaikilta osin ja varmistamaan siten
rahoituksen täydellinen avoimuus ja EU:n 
normien noudattaminen; kehottaa 
tehostamaan virastojen keskinäistä 
yhteistyötä sekä alueellista ja 
kansainvälistä yhteistyötä; tähdentää, että 
tutkimusten ja tuomioiden suhteen on 
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tapahduttava vakaata edistymistä; 

Or. en

Tarkistus 84
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. tähdentää, että on kehitettävä 
riippumatonta valvontaa ja valmiuksia 
havaita varhaisessa vaiheessa julkisia 
hankintoja, julkisten liikelaitosten 
hallintoa, yksityistämismenettelyjä ja 
julkisia menoja koskevat rötökset ja 
eturistiriidat; on huolissaan, koska 
tarjouksen tekijöiden oikeuksien 
suojelemista käsittelevän komitean 
muodostamismenettelyssä on puutteita; 
korostaa, että julkisia hankintoja 
käsittelevien riippumattomien 
sääntelijöiden nuhteettomuuteen on 
sovellettava kaikkein tiukimpia normeja, 
koska julkiset hankinnat ovat yksi 
merkittävimmistä aloista, jolla korruptiota 
ilmenee;

Or. en

Tarkistus 85
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. pitää myönteisenä, että Serbia pyrkii 
torjumaan urheilutulosten manipulointia 
ja aikoo tiukentaa siitä langetettavia 
rangaistuksia rikoslain muuttamisen 
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yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 86
Kinga Gál, György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. suosittelee palauttamista koskevan 
lain muuttamista, jotta kaikki omaisuuden 
palauttamista koskevat menettelyihin 
liittyvät esteet ja oikeudelliset esteet 
saadaan poistettua; 

Or. en

Tarkistus 87
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. panee merkille, että alueen korruptio 
ja järjestäytynyt rikollisuus on laajaa, ja 
vaatii tässä yhteydessä alueellista 
strategiaa ja kaikkien maiden tehostettua 
yhteistyötä, jotta näiden vakavien 
ilmiöiden torjuntaa voidaan tehostaa;

Or. en

Tarkistus 88
Jelko Kacin
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Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. katsoo, että lukua 23 ja 24 koskevien 
liittymisneuvottelujen käynnistäminen 
varhaisessa vaiheessa edistäisi korruption 
ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa 
sekä oikeusvaltion periaatteiden 
vakiinnuttamista; kannustaa tässä 
yhteydessä viranomaisia pääsemään 
oikeusalalla konkreettisiin tuloksiin 
korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnassa ja edistymään 
uskottavasti korkean tason 
korruptiotapausten selvittämisessä, mikä 
varmistaisi lukua 23 ja 24 koskevien 
neuvottelujen sujuvan käynnistämisen;

Or. en

Tarkistus 89
Kinga Gál, György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. kehottaa Serbian hallitusta 
panemaan rehabilitointia koskevan lain 
täytäntöön kokonaisuudessaan ja 
syrjimättömästi; toteaa, että 
täytäntöönpanossa olisi noudatettava 
rikoslain keskeisiä periaatteita, kuten 
syyttömyysolettamaa;

Or. en

Tarkistus 90
Jelko Kacin
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Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. muistuttaa, että tehokkaat, 
ammattitaitoiset ja riippumattomat 
tiedotusvälineet ovat demokraattisen 
järjestelmän tukipylväs; kehottaa 
viranomaisia varmistamaan 
tiedotusvälineiden riippumattomuuden 
muun muassa puuttumalla toimittajiin 
edelleen kohdistuvaan väkivaltaan ja 
uhkauksiin, tutkimalla ja ratkaisemalla
1990-luvulla ja 2000-luvulla murhattujen 
toimittajien tapaukset, varmistamalla 
tiedotusvälineiden vapauttamisen 
poliittisesta painostuksesta ja takaamalla 
tiedotusvälineille turvallisen 
toimintaympäristön sekä puuttumalla 
tiedotusvälineiden omistuksen
keskittymiseen; korostaa, että lokakuussa 
2011 hyväksytyn mediastrategian ja siihen 
liittyvien toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanoa on nopeutettava;
kehottaa journalisteja kunnioittamaan 
eettisiä sääntöjä;

10. muistuttaa, että tehokkaat, 
ammattitaitoiset ja riippumattomat 
tiedotusvälineet ovat demokraattisen 
järjestelmän tukipylväs; kehottaa 
viranomaisia nopeuttamaan lokakuussa 
2011 hyväksytyn mediastrategian ja siihen 
liittyvien toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanoa; on erittäin huolissaan 
toimittajiin ja etenkin korruptiota ja 
järjestäytynyttä rikollisuutta tutkiviin 
toimittajiin edelleen kohdistuvasta 
väkivallasta ja uhkauksista; korostaa, että 
on erittäin tärkeää ratkaista 1990-luvulla 
ja 2000-luvulla murhattujen toimittajien 
tapaukset osoituksena uuden hallituksen 
sitoutumisesta oikeusvaltion periaatteiden 
ja tiedotusvälineiden vapauden 
toteutumiseen; pitää media-alan valvonta-
ja häirintäpyrkimyksiä huolestuttavina ja 
kehottaa viranomaisia varmistamaan, että 
tiedotusvälineitä ei painosteta poliittisesti, 
jotta toimittajat voivat tehdä työtään 
turvallisessa toimintaympäristössä 
tehokkaasti ja ilman itsesensuuria; 
tähdentää, että on toteutettava toimia 
tiedotusvälineiden omistuksen 
keskittymisen ja avoimuuden puutteen 
torjumiseksi ja varmistettava 
yhdenvertainen pääsy 
mainosmarkkinoille, jotka ovat tähän 
saakka olleet harvojen taloudellisten ja 
poliittisten toimijoiden hallinnassa, 
mukaan lukien julkisten varojen 
käyttäminen mainontaan ja 
markkinointiin; kehottaa journalisteja 
kunnioittamaan eettisiä sääntöjä; panee 
merkille, että internetin 
käyttömahdollisuudet ovat yhä vähäiset, 
toteaa internetin tärkeyden 
tiedotusvälineiden vapauden kannalta ja 
kehottaa viranomaisia maksimoimaan 
ponnistelunsa tällä alalla; toteaa, että 
vaalikampanjaa koskevasta 
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tiedottamisesta puuttui tarvittava 
analyyttisyys, mikä osoittaa, että 
tiedotusvälineiden omistamista koskevaa 
kysymystä on vielä selvitettävä;

Or. en

Tarkistus 91
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. muistuttaa, että tehokkaat, 
ammattitaitoiset ja riippumattomat 
tiedotusvälineet ovat demokraattisen 
järjestelmän tukipylväs; kehottaa 
viranomaisia varmistamaan 
tiedotusvälineiden riippumattomuuden 
muun muassa puuttumalla toimittajiin 
edelleen kohdistuvaan väkivaltaan ja 
uhkauksiin, tutkimalla ja ratkaisemalla 
1990-luvulla ja 2000-luvulla murhattujen 
toimittajien tapaukset, varmistamalla 
tiedotusvälineiden vapauttamisen 
poliittisesta painostuksesta ja takaamalla 
tiedotusvälineille turvallisen 
toimintaympäristön sekä puuttumalla
tiedotusvälineiden omistuksen 
keskittymiseen; korostaa, että lokakuussa 
2011 hyväksytyn mediastrategian ja siihen 
liittyvien toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanoa on nopeutettava; kehottaa 
journalisteja kunnioittamaan eettisiä 
sääntöjä;

10. muistuttaa, että tehokkaat, 
ammattitaitoiset ja riippumattomat 
tiedotusvälineet ovat demokraattisen 
järjestelmän tukipylväs; kehottaa 
viranomaisia varmistamaan 
tiedotusvälineiden riippumattomuuden 
muun muassa puuttumalla toimittajiin 
edelleen kohdistuvaan väkivaltaan ja 
uhkauksiin, tutkimalla ja ratkaisemalla 
1990-luvulla ja 2000-luvulla murhattujen 
toimittajien tapaukset, varmistamalla 
tiedotusvälineiden vapauttamisen 
poliittisesta painostuksesta ja takaamalla 
tiedotusvälineille turvallisen 
toimintaympäristön; pitää erittäin 
tärkeänä käsitellä tiedotusvälineiden 
omistuksen keskittymistä, koska 
useimpien Serbian tärkeimpien 
painettujen ja sähköisten viestinten 
omistajat ovat tuntemattomia tai he 
käyttävät tekaistua henkilöllisyyttä tai 
ulkomaisia yhtiöitä bulvaaneinaan;
korostaa, että lokakuussa 2011 hyväksytyn 
mediastrategian ja siihen liittyvien 
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa on 
nopeutettava; kehottaa journalisteja 
kunnioittamaan eettisiä sääntöjä;

Or. en
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Tarkistus 92
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. muistuttaa, että tehokkaat, 
ammattitaitoiset ja riippumattomat 
tiedotusvälineet ovat demokraattisen 
järjestelmän tukipylväs; kehottaa 
viranomaisia varmistamaan 
tiedotusvälineiden riippumattomuuden 
muun muassa puuttumalla toimittajiin 
edelleen kohdistuvaan väkivaltaan ja 
uhkauksiin, tutkimalla ja ratkaisemalla 
1990-luvulla ja 2000-luvulla murhattujen 
toimittajien tapaukset, varmistamalla 
tiedotusvälineiden vapauttamisen 
poliittisesta painostuksesta ja takaamalla 
tiedotusvälineille turvallisen 
toimintaympäristön sekä puuttumalla 
tiedotusvälineiden omistuksen 
keskittymiseen; korostaa, että lokakuussa 
2011 hyväksytyn mediastrategian ja siihen 
liittyvien toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanoa on nopeutettava; kehottaa 
journalisteja kunnioittamaan eettisiä 
sääntöjä;

10. muistuttaa, että tehokkaat, 
ammattitaitoiset ja riippumattomat 
tiedotusvälineet ovat demokraattisen 
järjestelmän tukipylväs; kehottaa 
viranomaisia varmistamaan 
tiedotusvälineiden riippumattomuuden 
muun muassa puuttumalla toimittajiin 
edelleen kohdistuvaan väkivaltaan ja 
uhkauksiin, tutkimalla ja ratkaisemalla 
1990-luvulla ja 2000-luvulla murhattujen 
toimittajien tapaukset, varmistamalla 
tiedotusvälineiden vapauttamisen 
poliittisesta painostuksesta ja takaamalla 
tiedotusvälineille turvallisen 
toimintaympäristön sekä puuttumalla 
tiedotusvälineiden omistuksen 
keskittymiseen; korostaa, että lokakuussa 
2011 hyväksytyn mediastrategian ja siihen 
liittyvien toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanoa on nopeutettava; kehottaa 
journalisteja kunnioittamaan eettisiä 
sääntöjä; pitää myönteisenä, että 
strategiassa kunnioitetaan 
vähemmistökielten käyttöä 
tiedotusvälineissä koskevia perustuslaissa 
taattuja oikeuksia, ja korostaa, että myös 
Vojvodinassa olisi sovellettava alueellisen 
yleisen radio- ja televisiolähetystoiminnan 
harjoittamista koskevaa oikeutta;

Or. en

Tarkistus 93
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. panee tyytyväisenä merkille 
riippumattomien sääntelyelinten roolin 
maan instituutioiden tehokkuuden ja 
avoimuuden parantamisessa; antaa 
tunnustusta erityisesti oikeusasiamiehen 
ja yleisen edun kannalta tärkeistä 
tiedoista ja henkilötietojen suojasta 
vastaavan valtuutetun tekemälle työlle; 
kehottaa viranomaisia tarjoamaan 
valtiontalouden tarkastusvirastolle, 
kilpailunsuojalautakunnalle, julkisten 
hankintojen virastolle ja tarjouksen 
tekijöiden suojaa käsittelevälle komitealle 
riittävät taloudelliset ja hallinnolliset 
resurssit sekä toimistotilat, jotta ne voivat 
hoitaa tehtävänsä; kehottaa viranomaisia 
seuraamaan korruptiontorjuntaneuvoston 
havaitsemia seikkoja, joiden ansiosta 
yleisö on kiinnittänyt huomiota korkean 
tason korruptioon; kehottaa viranomaisia 
nopeuttamaan riippumattomien 
sääntelyelinten antamien suositusten 
seurantaa ja varmistamaan Republic 
Broadcasting Agency -viranomaisen 
riippumattomuuden ja sen sekulaarisen 
luonteen; toteaa, että riippumattomat 
sääntelyelimet ovat olennaisia 
menestyksekkäälle järjestelmällisen 
korruption torjumiselle ja että ne ovat 
keskeinen osa hallituksen tehokasta 
valvontaa ja siihen liittyvää valvonta- ja 
tasapainotusmekanismia; 

Or. en

Tarkistus 94
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. on huolissaan tilanteesta, joka syntyi 
maan perustuslakituomioistuimen 
kumottua päätöksellään Vojvodinan 
autonomiselle alueelle taatut 
22 toimivaltuutta; kehottaa Serbian 
hallitusta aloittamaan välittömästi 
neuvottelut autonomisen alueen 
hallituksen kanssa, jotta päästään 
oikeusvaltion periaatteiden ja 
toissijaisuusperiaatteen mukaisiin 
ratkaisuihin; muistuttaa osapuolia siitä, 
että perustuslain mukaan autonomisen 
alueen rahoittamista koskeva laki olisi 
pitänyt hyväksyä vuoden 2008 loppuun 
mennessä; kannustaa siksi hallitusta 
laatimaan ja antamaan asiaa koskevan 
lakiehdotuksen parlamentille 
lisäviivytyksittä, koska se on välttämätöntä 
Serbian demokratian toimivuuden ja 
oikeusvaltion periaatteiden kannalta;

Or. en

Tarkistus 95
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa syrjinnän kaikkien muotojen 
ja kaikkien haavoittuvassa asemassa 
olevien ryhmien syrjinnän torjunnan 
merkitystä; kehottaa viranomaisia 
mukauttamaan nopeasti syrjinnän torjuntaa 
koskevan kansallisen lainsäädännön EU:n 
säännöstön mukaiseksi sekä perustamaan
syrjintää koskevia syytteitä ja lopullisia 
tuomioita koskevan rekisterin;

11. korostaa syrjinnän kaikkien muotojen 
ja kaikkien haavoittuvassa asemassa 
olevien ryhmien syrjinnän torjunnan 
merkitystä; kehottaa viranomaisia 
mukauttamaan nopeasti syrjinnän torjuntaa 
koskevan kansallisen lainsäädännön EU:n 
säännösten mukaisesti ja käsittelemään 
erityisesti uskonnollisille yhteisöille 
myönnettyjä poikkeuksia, velvoitetta 
huolehtia kohtuullisista muutoksista 
vammaisia työntekijöitä varten, epäsuoraa 
syrjintää koskevien määritelmien 
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sisällyttämistä ohjeisiin sekä 
kansalaisjärjestöjen roolia 
oikeudenkäynneissä; pitää valitettavana, 
että toistaiseksi ei ole luotu rekisteriä 
syrjintää koskevista syytteistä ja 
lopullisista tuomioista; kehottaa poliittisia 
päättäjiä osallistumaan aktiivisesti 
suvaitsevaisuutta edistäviin kampanjoihin 
ja erityisesti kampanjoihin, joilla 
edistetään suvaitsevaisuutta romaneja, 
naisia, vammaisia henkilöitä ja homo- ja 
biseksuaaleja sekä transihmisiä (HLBT) 
kohtaan; pitää myönteisinä 
oikeusasiamiehen ja tasa-arvovaltuutetun 
toimia mainittujen arvojen edistämiseksi 
Serbian kansalaisten keskuudessa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa syrjinnän kaikkien muotojen 
ja kaikkien haavoittuvassa asemassa 
olevien ryhmien syrjinnän torjunnan 
merkitystä; kehottaa viranomaisia 
mukauttamaan nopeasti syrjinnän torjuntaa 
koskevan kansallisen lainsäädännön EU:n 
säännöstön mukaiseksi sekä perustamaan 
syrjintää koskevia syytteitä ja lopullisia 
tuomioita koskevan rekisterin;

11. korostaa syrjinnän kaikkien muotojen –
etenkin etnisiin syihin perustuvan 
syrjinnän – ja kaikkien haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien syrjinnän 
torjunnan merkitystä; kehottaa 
viranomaisia mukauttamaan nopeasti 
syrjinnän torjuntaa koskevan kansallisen 
lainsäädännön EU:n säännöstön 
mukaiseksi, varmistamaan kansallisten 
vähemmistöjen suojelua koskevan 
lainsäädännön yhdenmukaisen 
soveltamisen kaikkialla alueellaan ja 
kaikkien kansallisten vähemmistöjen 
osalta sekä perustamaan syrjintää koskevia 
syytteitä ja lopullisia tuomioita koskevan 
rekisterin;

Or. en
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Tarkistus 97
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa syrjinnän kaikkien muotojen 
ja kaikkien haavoittuvassa asemassa 
olevien ryhmien syrjinnän torjunnan 
merkitystä; kehottaa viranomaisia 
mukauttamaan nopeasti syrjinnän torjuntaa 
koskevan kansallisen lainsäädännön EU:n 
säännöstön mukaiseksi sekä perustamaan 
syrjintää koskevia syytteitä ja lopullisia 
tuomioita koskevan rekisterin;

11. korostaa syrjinnän kaikkien muotojen 
ja kaikkien haavoittuvassa asemassa 
olevien ryhmien, etenkin romanien, 
homo- ja biseksuaalien sekä 
transihmisten (HLBT) ja vammaisten 
henkilöiden, syrjinnän torjunnan 
merkitystä; kehottaa viranomaisia 
mukauttamaan nopeasti syrjinnän torjuntaa 
koskevan kansallisen lainsäädännön EU:n 
säännöstön mukaiseksi sekä perustamaan 
syrjintää koskevia syytteitä ja lopullisia 
tuomioita koskevan rekisterin; korostaa, 
että syrjintätapauksia koskevan 
poliisitutkinnan ja 
oikeudenkäyntimenettelyjen on oltava 
ripeitä ja tehokkaita;

Or. en

Tarkistus 98
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa syrjinnän kaikkien muotojen 
ja kaikkien haavoittuvassa asemassa 
olevien ryhmien syrjinnän torjunnan 
merkitystä; kehottaa viranomaisia 
mukauttamaan nopeasti syrjinnän torjuntaa 
koskevan kansallisen lainsäädännön EU:n 
säännöstön mukaiseksi sekä perustamaan 
syrjintää koskevia syytteitä ja lopullisia 
tuomioita koskevan rekisterin;

11. korostaa syrjinnän kaikkien muotojen 
ja kaikkien haavoittuvassa asemassa 
olevien ryhmien ja etenkin syrjityiksi 
useimmin joutuvien romanien, naisten, 
vammaisten henkilöiden ja homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten
syrjinnän torjunnan merkitystä; kehottaa 
viranomaisia mukauttamaan nopeasti 
syrjinnän torjuntaa koskevan kansallisen 
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lainsäädännön EU:n säännöstön 
mukaiseksi sekä perustamaan syrjintää 
koskevia syytteitä ja lopullisia tuomioita 
koskevan rekisterin;

Or. en

Tarkistus 99
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. antaa tunnustusta naisille tärkeänä 
muutosvoimana Serbian yhteiskunnassa; 
ottaa huomioon, että vuoden 2012 vaalien 
jälkeen naisilla on vahvempi edustus 
parlamentissa; pitää myönteisenä, että 
naiset saivat parlamentissa 84 paikkaa 
kaikkiaan 250:stä; kannustaa kuitenkin 
Serbian viranomaisia toteuttamaan 
lisätoimenpiteitä yhdenvertaisen 
edustuksen varmistamiseksi; korostaa, 
että naisia syrjitään edelleen 
työmarkkinoilla ja muilla yhteiskunnan 
osa-alueilla ja että naiset ovat edelleen 
aliedustettuina Serbian poliittisessa 
elämässä, ministerinpaikat mukaan 
luettuina; pitää huolestuttavana, että 
naisten ja miesten yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien etenemistä ei ole voitu 
havaita, vaikka syrjinnän torjumista ja 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa 
lainsäädäntöä on annettu ja niitä 
käsittelevät elimet on perustettu; toteaa, 
että suurimpina haasteina ovat edelleen 
voimassa olevan lainsäädännön tehokas 
täytäntöönpano ja hallinnollisten 
valmiuksien vahvistaminen, ja kehottaa 
Serbian viranomaisia nopeuttamaan asiaa 
koskevia toimenpiteitä;

Or. en
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Tarkistus 100
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa viranomaisia keskittymään 
politiikkaan, jolla vähennetään 
vammaisten henkilöiden työttömyyttä ja 
köyhyyttä sekä heihin kohdistuvaa 
syrjintää;

Or. en

Tarkistus 101
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. on huolissaan siitä, että väkivaltaiset 
mellakoitsijat uhkaavat Serbiassa 
oikeusvaltion periaatteita ja yleistä 
turvallisuutta etenkin maan hallituksen 
ilmoitettua lokakuussa 2012 Belgradin 
pride-tapahtuman peruuttamisesta, koska 
hallitus ei kykene valvomaan 
mellakoivien ryhmien toimintaa; kehottaa 
Serbian hallitusta huolehtimaan siitä, että 
kaikki asianomaiset hallinto- ja 
turvallisuuselimet toteuttavat välittömästi 
yhteen sovitettuja toimenpiteitä 
eliminoidakseen näiden ryhmien 
aiheuttaman uhan ja varmistaakseen, että 
ryhmien jäsenten harjoittamat 
väkivaltaisuudet ja rikokset johtavat 
syytteen nostamiseen;

Or. en
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Tarkistus 102
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. kannustaa Serbian viranomaisia 
huolehtimaan naisten ihmisoikeuksia 
puolustavien turvallisuudesta ja on 
huolissaan siitä, että etenkin homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten 
oikeuksia puolustavat ja menneisyyden 
kohtaamisen tärkeyttä korostavat aktivistit 
joutuvat edelleen kuulemaan vihapuheita 
ja joutuvat uhkailujen ja fyysisen 
väkivallan uhreiksi;

Or. en

Tarkistus 103
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. korostaa, että vihapuheista on 
langetettava järjestelmällisesti 
seuraamuksia ja että hallituksen on 
tuomittava viranomaisten esittämät 
vihapuheet;

Or. en

Tarkistus 104
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
11 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 c. pitää myönteisenä, että Serbia on 
allekirjoittanut naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen; 
korostaa, että yleissopimus on pantava 
täytäntöön nopeasti ja sen määräykset on 
saatettava asianmukaisesti voimaan, 
koska naisiin kohdistuva väkivalta on 
edelleen ajankohtainen huolenaihe;

Or. en

Tarkistus 105
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. tuomitsee hallituksen päätöksen kieltää 
6. lokakuuta 2012 järjestettäväksi 
suunniteltu Gay Pride -kulkue; 

12. ottaa huomioon hallituksen päätöksen 
kieltää 6. lokakuuta 2012 järjestettäväksi 
suunniteltu Gay Pride -kulkue;

Or. it

Tarkistus 106
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. tuomitsee hallituksen päätöksen kieltää 
6. lokakuuta 2012 järjestettäväksi 
suunniteltu Gay Pride -kulkue;

12. tuomitsee hallituksen päätöksen kieltää 
6. lokakuuta 2012 järjestettäväksi 
suunniteltu Belgradin Pride-kulkue ja 
kehottaa Serbian viranomaisia laatimaan 
ja panemaan täytäntöön homofobian 
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torjumista koskevan 
toimintasuunnitelman sekä parantamaan 
turvallisuutta, jotta voidaan varmistaa, 
että Pride-kulkue ja muut vastaavat 
tapahtumat kyetään järjestämään vuonna 
2013 ja sitä seuraavina vuosina vapaasti, 
onnistuneesti ja turvallisesti;

Or. en

Tarkistus 107
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. tuomitsee hallituksen päätöksen kieltää 
6. lokakuuta 2012 järjestettäväksi 
suunniteltu Gay Pride -kulkue;

12. tuomitsee hallituksen päätöksen kieltää 
6. lokakuuta 2012 järjestettäväksi 
suunniteltu Gay Pride -kulkue; kehottaa 
viranomaisia sitoutumaan tiukemmin 
kokoontumisvapauteen erityisesti 
kieltämällä tehokkaasti järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen tiiviisti kytkeytyneet 
äärioikeistolaiset järjestöt ja epäviralliset 
urheilun alalla toimivat 
kannattajajärjestöt; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä, että maan 
perustuslakituomioistuin on tuomioissaan 
kieltänyt kahden tällaisen järjestön 
toiminnan;

Or. en

Tarkistus 108
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. tuomitsee hallituksen päätöksen kieltää 12. tuomitsee hallituksen päätöksen kieltää 



AM\923580FI.doc 65/110 PE502.220v01-00

FI

6. lokakuuta 2012 järjestettäväksi 
suunniteltu Gay Pride -kulkue;

6. lokakuuta 2012 järjestettäväksi 
suunniteltu Gay Pride -kulkue; kehottaa 
viranomaisia valistamaan 
lainvalvontaviranomaisia homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten 
oikeuksista ja lisäämään niitä koskevaa 
ymmärtämystä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pitää myönteisenä Serbian 
kansallisten, etnisten ja 
kulttuurivähemmistöjen yleisesti ottaen 
hyvää tilannetta; kehottaa viranomaisia 
tehostamaan vähemmistöjen suojelua 
koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa
ja erityisesti niiden säännösten 
täytäntöönpanoa, jotka koskevat 
vähemmistöjen asianmukaista edustusta 
hallinnossa, oikeuslaitoksessa ja 
poliisitoimessa sekä vähemmistökielillä 
annettavaa tiedotusta ja koulutusta, kaikki 
tarvittava oppimateriaali mukaan luettuna;

13. tähdentää, että tarvitaan 
lisätoimenpiteitä, joilla varmistetaan 
vähemmistöjä koskevan lainsäädännön 
tehokas täytäntöönpano kaikkialla 
Serbian alueella; kehottaa viranomaisia 
korjaamaan tiedossa olevat puutteet ja 
erityisesti puutteet, jotka koskevat 
vähemmistöjen asianmukaista edustusta 
hallinnossa, oikeuslaitoksessa ja 
poliisitoimessa sekä vähemmistökielillä 
annettavaa tiedotusta ja koulutusta, kaikki 
tarvittava oppimateriaali mukaan luettuna; 
kehottaa komissiota seuraamaan edelleen 
tiiviisti Serbian toimia tällä alalla;

Or. en

Tarkistus 110
Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pitää myönteisenä Serbian 13. muistuttaa Serbiaa siitä, että 
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kansallisten, etnisten ja 
kulttuurivähemmistöjen yleisesti ottaen 
hyvää tilannetta; kehottaa viranomaisia 
tehostamaan vähemmistöjen suojelua 
koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa 
ja erityisesti niiden säännösten 
täytäntöönpanoa, jotka koskevat 
vähemmistöjen asianmukaista edustusta 
hallinnossa, oikeuslaitoksessa ja 
poliisitoimessa sekä vähemmistökielillä 
annettavaa tiedotusta ja koulutusta, kaikki 
tarvittava oppimateriaali mukaan luettuna;

vähemmistöjen suojeleminen on yksi 
olennaisista Kööpenhaminan poliittisista 
kriteereistä; ottaa huomioon Serbian 
kansallisten, etnisten ja 
kulttuurivähemmistöjen oikeudellisen 
tilanteen; kehottaa viranomaisia 
tehostamaan vähemmistöjen suojelua 
koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa 
ja erityisesti niiden säännösten 
täytäntöönpanoa, jotka koskevat 
vähemmistöjen asianmukaista edustusta 
hallinnossa, oikeuslaitoksessa ja 
poliisitoimessa sekä vähemmistökielillä 
annettavaa tiedotusta ja koulutusta, kaikki 
tarvittava oppimateriaali mukaan luettuna;

Or. en

Tarkistus 111
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pitää myönteisenä Serbian kansallisten, 
etnisten ja kulttuurivähemmistöjen yleisesti 
ottaen hyvää tilannetta; kehottaa 
viranomaisia tehostamaan vähemmistöjen 
suojelua koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja erityisesti niiden 
säännösten täytäntöönpanoa, jotka 
koskevat vähemmistöjen asianmukaista 
edustusta hallinnossa, oikeuslaitoksessa ja 
poliisitoimessa sekä vähemmistökielillä 
annettavaa tiedotusta ja koulutusta, kaikki 
tarvittava oppimateriaali mukaan 
luettuna;

13. pitää myönteisenä Serbian kansallisten, 
etnisten ja kulttuurivähemmistöjen yleisesti 
ottaen hyvää tilannetta; kehottaa 
viranomaisia tehostamaan vähemmistöjen 
suojelua koskevan lainsäädännön ja 
erityisesti kansallisia 
vähemmistöneuvostoja koskevan lain 
täytäntöönpanoa ja varmistamaan, että 
nämä neuvostot voivat käyttää kaikkea 
toimivaltaansa esteettömästi ja että ne 
saavat tarvittavan rahoituksen tehtäviensä 
hoitamiseen; kehottaa viranomaisia 
huolehtimaan vähemmistöjen 
asianmukaisesta edustuksesta hallinnossa, 
oikeuslaitoksessa ja poliisitoimessa sekä 
vähemmistökielillä annettavasta 
tiedotuksesta ja koulutuksesta, kaikki 
tarvittavat oppikirjat mukaan luettuina;
katsoo vähemmistöjen kielitaidon 
parantamisen edellyttävän, että pätevät 
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opettajat opettavat asianmukaisen 
oppimateriaalin avulla valtion kieltä 
vähemmistöihin kuuluvalle oppilaille 
vieraana kielenä;

Or. en

Tarkistus 112
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Franziska Katharina Brantner

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pitää myönteisenä Serbian 
kansallisten, etnisten ja 
kulttuurivähemmistöjen yleisesti ottaen 
hyvää tilannetta; kehottaa viranomaisia 
tehostamaan vähemmistöjen suojelua 
koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa 
ja erityisesti niiden säännösten
täytäntöönpanoa, jotka koskevat 
vähemmistöjen asianmukaista edustusta 
hallinnossa, oikeuslaitoksessa ja 
poliisitoimessa sekä vähemmistökielillä 
annettavaa tiedotusta ja koulutusta, kaikki 
tarvittava oppimateriaali mukaan luettuna;

13. pitää myönteisenä, että Serbian 
kansallisia, etnisiä ja 
kulttuurivähemmistöjä koskevan 
oikeudellisen kehyksen tilanne on 
yleisesti ottaen hyvä; kehottaa 
viranomaisia tehostamaan vähemmistöjen 
suojelua koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja erityisesti niiden 
säännösten täytäntöönpanoa, jotka 
koskevat vähemmistöjen asianmukaista 
edustusta hallinnossa, oikeuslaitoksessa ja 
poliisitoimessa sekä vähemmistökielillä 
annettavaa tiedotusta ja koulutusta, kaikki 
tarvittava oppimateriaali mukaan luettuna, 
ja pyrkimään vähemmistöjen 
yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen 
integroitumiseen;

Or. en

Tarkistus 113
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pitää myönteisenä Serbian kansallisten, 13. pitää myönteisenä maan kansallisten, 
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etnisten ja kulttuurivähemmistöjen yleisesti 
ottaen hyvää tilannetta; kehottaa 
viranomaisia tehostamaan vähemmistöjen 
suojelua koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja erityisesti niiden 
säännösten täytäntöönpanoa, jotka 
koskevat vähemmistöjen asianmukaista 
edustusta hallinnossa, oikeuslaitoksessa ja 
poliisitoimessa sekä vähemmistökielillä 
annettavaa tiedotusta ja koulutusta, kaikki 
tarvittava oppimateriaali mukaan luettuna;

etnisten ja kulttuurivähemmistöjen yleisesti 
ottaen hyvää tilannetta; kehottaa 
viranomaisia tehostamaan vähemmistöjen 
suojelua koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja erityisesti niiden 
säännösten täytäntöönpanoa, jotka 
koskevat vähemmistöjen asianmukaista 
edustusta hallinnossa, oikeuslaitoksessa ja 
poliisitoimessa sekä vähemmistökielillä 
annettavaa tiedotusta ja koulutusta, kaikki 
tarvittava oppimateriaali mukaan luettuna; 
pitää valitettavana, että kansallisia 
vähemmistöjä käsittelevä tasavallan 
neuvosto ei ole toiminut vuoden 2009 
jälkeen; kehottaa viranomaisia 
edistämään luottamusta bosniakkien 
kansallisen neuvoston muodostamiseen 
sekä kahden islamilaisyhteisön maahan 
integroitumiseen; huomauttaa, että 
Sandžak sekä Etelä- ja Kaakkois-Serbia 
ovat taloudellisesti alikehittyneitä alueita, 
joilla asuu huomattavasti vähemmistöjen 
edustajia, joten viranomaisten on 
toteutettava lisätoimenpiteitä korkean 
työttömyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseksi; toteaa, että on tärkeää 
panna täytäntöön kansallisia 
vähemmistöjä koskeva pöytäkirja, jonka 
Romanian ja Serbian hallitukset 
allekirjoittivat Brysselissä 1. maaliskuuta 
2012; kehottaa Serbian viranomaisia 
parantamaan kakkien vähemmistöjen 
tilannetta, mukaan lukien romani-, 
bosniakki-, albaani- ja 
bulgarialaisvähemmistöt, joihin talouden 
taantuma vaikuttaa suhteettomasti;

Or. en

Tarkistus 114
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pitää myönteisenä Serbian kansallisten, 
etnisten ja kulttuurivähemmistöjen yleisesti 
ottaen hyvää tilannetta; kehottaa 
viranomaisia tehostamaan vähemmistöjen 
suojelua koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja erityisesti niiden 
säännösten täytäntöönpanoa, jotka 
koskevat vähemmistöjen asianmukaista 
edustusta hallinnossa, oikeuslaitoksessa ja 
poliisitoimessa sekä vähemmistökielillä 
annettavaa tiedotusta ja koulutusta, kaikki 
tarvittava oppimateriaali mukaan luettuna;

13. pitää myönteisenä Serbian kansallisten, 
etnisten ja kulttuurivähemmistöjen yleisesti 
ottaen hyvää tilannetta; kehottaa 
viranomaisia tehostamaan vähemmistöjen 
suojelua koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja erityisesti niiden 
säännösten täytäntöönpanoa, jotka 
koskevat vähemmistöjen asianmukaista 
edustusta hallinnossa, oikeuslaitoksessa ja 
poliisitoimessa sekä vähemmistökielillä 
annettavaa tiedotusta ja koulutusta, kaikki 
tarvittava oppimateriaali mukaan luettuna, 
sekä kulttuurikeskusten ja sähköisten ja 
painettujen viestimien esteetöntä 
leviämistä; kehottaa hallitusta 
kiinnittämään yhdenvertaisesti huomiota 
maan kaikkiin vähemmistöryhmiin, myös 
bulgarialaisiksi itsensä kokeviin tai
kansallisuudeltaan bulgarialaisiin 
henkilöihin;

Or. en

Tarkistus 115
Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa Serbiaa kohentamaan 
vähemmistöjen tilannetta Presevon 
laakson, Sandžakin alueella sijaitsevan 
Novi Pazarin ja Vojvodinan kaltaisilla 
alueilla;

Or. en

Tarkistus 116
Emine Bozkurt
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Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa uudelleen hallitusta 
asettamaan tärkeämmäksi poliittiseksi 
tavoitteekseen sen, että parannetaan 
kaikkien vähemmistöjen perusoikeuksien 
kunnioittamista, mukaan lukien 
äidinkielellä annettava opetus, 
yhdenvertainen pääsy työmarkkinoille ja 
oikeudenmukainen edustus eri laitoksissa, 
ja kehittämään strategioita 
vähemmistöjen työttömyysasteen 
alentamiseksi; kehottaa hallitusta 
tukemaan Sandžakin ja Kaakkois-Serbian 
alueen taloudellista ja yhteiskunnallista 
kehitystä; muistuttaa, että on tärkeää 
ratkaista Sandžakin alueella sijaitsevan 
Novi Pazarin kaupungin kansainvälisen 
yliopiston akkreditointia koskeva 
kysymys;

Or. en

Tarkistus 117
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. on huolissaan 
bulgarialaisvähemmistöön kuuluvien 
kansalaisten sekä bulgarialaisten 
demokraattisen unionin huonosta 
kohtelusta;

Or. en
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Tarkistus 118
György Schöpflin, Anna Ibrisagic

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. toteaa, että vuoden 2011 
väestönlaskennan tulokset julkaistiin 
merkittävällä viipeellä ja että Etelä-
Serbian albaniankielinen väestö boikotoi 
suureksi osaksi koko väestönlaskentaa; 
kehottaa Serbian viranomaisia ja etenkin 
paikallisviranomaisia pidättymään 
kyseisen boikotin käyttämisestä 
verukkeena albaniankielisen väestön 
syrjinnälle;

Or. en

Tarkistus 119
Andrey Kovatchev, György Schöpflin, Elisabeth Jeggle

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. edellyttää johdonmukaisempia ja 
ripeitä toimia rajoituksettoman ja 
laadukkaan koulutuksen varmistamiseksi 
vähemmistökielillä valtion ja provinssien 
tasolla; katsoo, että tämä on 
välttämätöntä etnisen ja kulttuurisen 
identiteetin säilyttämisen vuoksi ja oikeus, 
joka on turvattu perustuslaillisesti sekä 
kansallisten vähemmistöjen oikeuksien ja 
vapauksien suojelusta annetulla vuoden 
2002 liittovaltiotason lailla ja vastaa 
lisäksi suuntaviivoja, jotka on määritetty 
kansallisten vähemmistöjen suojelua 
koskevassa puiteyleissopimuksessa; 
kehottaa erityisesti varmistamaan 
kaikkien tarvittavien oppikirjojen ja muun 
opetusmateriaalin saatavuuden;
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Or. en

Tarkistus 120
Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille tietyt romanien asemaa 
koskevat parannukset sekä romanien 
sosiaalisen osallisuuden parantamista 
koskevat toimenpiteet; ilmaisee huolensa 
erityisesti romaninaisiin kohdistuvasta 
jatkuvasta syrjinnästä sekä romaninaisten 
sosiaalisesta syrjinnästä ja korkeasta 
työttömyydestä;

14. korostaa, että romanien asemaa on 
parannettava ja heidän sosiaalisen
osallisuutensa vahvistamiseksi on 
toteutettava toimenpiteitä; ilmaisee 
huolensa erityisesti romaninaisiin 
kohdistuvasta jatkuvasta syrjinnästä sekä 
romaninaisten sosiaalisesta syrjäytymisestä
ja korkeasta työttömyydestä;

Or. en

Tarkistus 121
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille tietyt romanien asemaa 
koskevat parannukset sekä romanien 
sosiaalisen osallisuuden parantamista 
koskevat toimenpiteet; ilmaisee huolensa 
erityisesti romaninaisiin kohdistuvasta 
jatkuvasta syrjinnästä sekä romaninaisten 
sosiaalisesta syrjinnästä ja korkeasta 
työttömyydestä;

14. panee merkille tietyt romanien asemaa 
koskevat parannukset, kuten romanilasten 
lisääntyneen koulutusjärjestelmään 
ottamisen, sekä romanien sosiaalisen 
osallisuuden parantamista koskevat 
toimenpiteet, kuten niin sanottujen 
paperittomien henkilöiden 
rekisteröitymisen tukemisen; korostaa 
kuitenkin, että romanien 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
tilanteen kohentaminen edellyttää 
paremmin yhteensovitettuja ja 
kohdennettuja toimenpiteitä; ilmaisee 
huolensa erityisesti romaninaisiin 
kohdistuvasta jatkuvasta syrjinnästä sekä 
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romaninaisten sosiaalisesta syrjäytymisestä 
ja korkeasta työttömyydestä; toteaa lisäksi, 
että maan syrjinnän vastainen 
lainsäädäntö on yhdenmukaistettava 
täysin EU:n harjoittaman asiaa koskevan 
politiikan kanssa; 

Or. en

Tarkistus 122
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille tietyt romanien asemaa 
koskevat parannukset sekä romanien 
sosiaalisen osallisuuden parantamista 
koskevat toimenpiteet; ilmaisee huolensa 
erityisesti romaninaisiin kohdistuvasta 
jatkuvasta syrjinnästä sekä romaninaisten 
sosiaalisesta syrjinnästä ja korkeasta 
työttömyydestä;

14. panee merkille tietyt romanien asemaa 
koskevat parannukset sekä romanien 
sosiaalisen osallisuuden parantamista 
koskevat toimenpiteet; ilmaisee huolensa
erityisesti romaninaisiin kohdistuvasta 
jatkuvasta vakavasta syrjinnästä sekä 
romaninaisten sosiaalisesta 
syrjäytymisestä, häädöistä ja korkeasta 
työttömyydestä;

Or. en

Tarkistus 123
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille tietyt romanien asemaa 
koskevat parannukset sekä romanien 
sosiaalisen osallisuuden parantamista 
koskevat toimenpiteet; ilmaisee huolensa 
erityisesti romaninaisiin kohdistuvasta 
jatkuvasta syrjinnästä sekä romaninaisten 
sosiaalisesta syrjinnästä ja korkeasta 

14. panee merkille tietyt romanien asemaa 
koskevat parannukset sekä romanien 
sosiaalisen osallisuuden parantamista 
koskevat toimenpiteet; ilmaisee huolensa 
erityisesti romaninaisiin kohdistuvasta 
jatkuvasta syrjinnästä sekä romaninaisten 
sosiaalisesta syrjäytymisestä ja korkeasta 
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työttömyydestä; työttömyydestä; muistuttaa Serbian
viranomaisia siitä, että olisi jatkettava 
haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, 
myös romanien, yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen osallisuuden parantamista 
erityisesti romanien integraatiota 
edistäviä kansallisia strategioita varten 
laaditun EU:n kehyksen avulla;

Or. en

Tarkistus 124
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. pitää myönteisenä, että 
lastenhoitojärjestelmän uudistamisessa on 
edistytty, mikä on johtanut laitoksissa 
olevien lasten ja nuorten määrän 
vähenemiseen ja sijaiskodeissa olevien 
lasten määrän kasvuun; toteaa, että 
laitoshoidossa olevien 0–3-vuotiaiden 
lasten määrä on vähentynyt merkittävästi 
sosiaalihuollosta vuonna 2011 annetun 
lain säännösten mukaisesti; on kuitenkin 
huolissaan siitä, että kodin ulkopuolelle 
sijoitettujen lasten ja nuorten 
kokonaismäärä on kasvussa; pitää 
erityisen huolestuttavana, että 
laitoshoidossa olevien vammaisten lasten 
määrä alenee hitaasti; edellyttää tässä 
yhteydessä, että perheiden hajottamista 
pyritään ehkäisemään tehokkaammin 
aina kun se on lapsen etujen mukaista ja 
että riskiperheille ja vammaisille lapsille 
tarjottavia julkisia tukipalveluja lisätään;

Or. en
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Tarkistus 125
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. on huolissaan 
bulgarialaisvähemmistön tilanteesta 
erityisesti koulutuksen, kulttuurin ja, 
oman äidinkielen virallisen käytön 
yhteydessä; on huolissaan myös siitä, että 
bulgarialaisten demokraattiselle unionille 
ei myönnetty vähemmistöpuolueen 
asemaa vuoden 2012 vaaleissa ja että 
viranomaiset painostivat ryhmän 
aktivisteja ja poliittisia järjestöjä ja 
kansalaisjärjestöjä ja häiritsivät ryhmän 
järjestämiä tapahtumia;

Or. en

Tarkistus 126
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. pitää myönteisinä merkittäviä 
toimenpiteitä, joilla huolehditaan 
opetukseen osallistumisesta ja joiden 
ansiosta peruskoulua käyvien 
romanilasten osuus on kasvanut 
merkittävästi, koska nykyisin kaksi 
kolmesta romanilapsesta käy peruskoulun 
loppuun, kun taas joitakin vuosia sitten 
suhde oli yksi neljästä lapsesta; on 
edelleen huolissaan siitä, että 
romanilasten osuus ylemmän perusasteen 
ja keskiasteen koulutuksessa pysyy 
alhaisena ja että 70 prosenttia romaneista 
on täysin ilman koulutusta; kehottaa 
Serbian hallitusta varmistamaan, että 
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kaikilla romanilapsilla ja -nuorilla on 
yhdenvertaiset ja uudet mahdollisuudet 
palata kouluun; korostaa, että 
yhdenvertainen laadukkaan 
varhaiskasvatuksen saaminen on erittäin 
tärkeää heikommista lähtökohdista 
tuleville lapsille ja että se on 
välttämätöntä sukupolvesta toiseen 
jatkuvan köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen kierteen katkaisemiseksi; 
panee huolestuneena merkille, että 
talouskriisi vaikuttaa suhteettomasti 
nuoriin ja lapsiin, kuten absoluuttisessa 
köyhyydessä elävien lasten määrän 
dramaattinen kasvu 2008–2010 osoittaa; 
muistuttaa, että lapsuusajan köyhyys 
kytkeytyy tiiviisti ja jatkuvasti 
kehnompaan fyysiseen terveyteen, 
heikkoon kognitiiviseen kehitykseen, 
alisuoriutumiseen koulussa ja erilaisiin 
yhteiskunnallisiin riskeihin, kuten oikeus-
ja sosiaaliturvajärjestelmän suurempiin 
kustannuksiin; kehottaa Serbian 
hallitusta paneutumaan köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen ongelmaan;

Or. en

Tarkistus 127
Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. kehottaa Serbian viranomaisia 
käynnistämään lisätoimia naapurimaina 
olevien EU:n jäsenvaltioiden Bulgarian, 
Unkarin ja Romanian kanssa tehtävää 
rajat ylittävää yhteistyötä varten, mukaan 
luettuna Tonavan aluetta koskeva EU:n 
strategia, jotta voidaan muun muassa 
edistää rajaseudun alueiden ja 
vähemmistöjen asuinalueiden 
talouskehitystä; korostaa tässä yhteydessä 
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kuorma-auto- ja tavaraterminaalin 
avaamisen merkitystä Ribarci-Oltomantsi-
rajanylityspaikassa; 

Or. en

Tarkistus 128
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää myönteisenä edistymistä 
lastenhuoltojärjestelmän uudistamisessa 
ja vuonna 2011 hyväksytyn 
sosiaalihuoltolainsäädännön 
täytäntöönpanon edistymistä; ilmaisee 
huolensa lastenhuollon piiriin kuuluvien 
lasten lukumäärän kasvusta ja erityisesti 
hoitolaitoksissa olevien vammaisten lasten 
lukumäärän hitaasta vähenemisestä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 129
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää myönteisenä edistymistä 
lastenhuoltojärjestelmän uudistamisessa ja 
vuonna 2011 hyväksytyn 
sosiaalihuoltolainsäädännön 
täytäntöönpanon edistymistä; ilmaisee 
huolensa lastenhuollon piiriin kuuluvien 
lasten lukumäärän kasvusta ja erityisesti 
hoitolaitoksissa olevien vammaisten lasten 
lukumäärän hitaasta vähenemisestä;

15. pitää myönteisenä edistymistä 
lastenhuoltojärjestelmän uudistamisessa ja 
vuonna 2011 hyväksytyn 
sosiaalihuoltolainsäädännön 
täytäntöönpanon edistymistä; ilmaisee 
huolensa lastenhuollon piiriin kuuluvien 
lasten lukumäärän kasvusta ja erityisesti 
hoitolaitoksissa olevien vammaisten lasten 
ja erityisopetusta tarjoavissa kouluissa 
olevien romanilasten lukumäärän hitaasta 
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vähenemisestä; on lisäksi huolissaan 
nuorisoväkivallan ja lapsiin kohdistuvan 
väkivallan lisääntymisestä ja kehottaa 
viranomaisia suojelemaan 
yhdenvertaisesti myös haavoittuvassa 
asemassa olevien lasten, kuten 
romanilasten, katulasten ja köyhyydessä 
elävien lasten, oikeuksia; 

Or. en

Tarkistus 130
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. toistaa, että alueellinen yhteistyö on 
keskeistä Länsi-Balkanin maiden 
menestyksekkään Eurooppaan 
yhdentymisen kannalta; pitää 
myönteisenä edistymistä 
sovintomenettelyssä ja korostaa, että 
Serbian olisi edelleen oltava aktiivinen ja 
rakentava toimija alueella; muistuttaa, 
että hyvät naapuruussuhteet ja 
alueellinen yhteistyö ovat olennaisia 
laajentumisprosessille; kannustaa 
Serbian viranomaisia tekemään tiivistä 
yhteistyötä entisen Jugoslavian maiden 
kanssa kaikkien oikeusseuraantoa 
koskevien keskeneräisten kysymysten 
ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 131
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. pitää erittäin valitettavana, että 
presidentti Nikolić kiisti heinäkuussa 
2011 antamassaan lausunnossa 
Srebrenicassa tapahtuneen 
kansanmurhan; toistaa, että 
ensimmäistäkään 1990-luvulla entisen 
Jugoslavian konfliktien aikana tehtyä 
sotarikosta ja ihmisoikeusloukkausta ei 
pitäisi kiistää ja että sama pätee 
Srebrenican kansanmurhaan, joka 
katsottiin kansanmurhaksi entisen 
Jugoslavian alueen kansainvälisen 
rikostuomioistuimen ja Kansainvälisen 
tuomioistuimen havaintojen ja päätösten 
nojalla;

Or. en

Tarkistus 132
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
15 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 c. kannustaa Serbiaa paneutumaan 
liiketoimintaympäristön kohentamiseen 
erityisesti yksityistämismenettelyjen ja 
julkisten hankintojen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 133
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. muistuttaa kannattavansa 
vankkumatta Länsi-Balkanin maiden 
viisumivapautta; kehottaa Serbiaa ja niitä 
EU:n jäsenvaltioita, joihin viisumivapaus 
vaikuttaisi eniten, puuttumaan yhteistyössä 
valeturvapaikanhakijoiden ongelmaan;

16. torjuu Länsi-Balkanin maiden 
viisumivapauden; kehottaa Serbiaa ja niitä 
EU:n jäsenvaltioita, joihin viisumivapaus 
vaikuttaisi eniten, puuttumaan yhteistyössä 
valeturvapaikanhakijoiden ongelmaan;

Or. nl

Tarkistus 134
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. muistuttaa kannattavansa vankkumatta 
Länsi-Balkanin maiden viisumivapautta; 
kehottaa Serbiaa ja niitä EU:n 
jäsenvaltioita, joihin viisumivapaus 
vaikuttaisi eniten, puuttumaan yhteistyössä 
valeturvapaikanhakijoiden ongelmaan;

16. muistuttaa kannattavansa vankkumatta 
Länsi-Balkanin maiden viisumivapautta; 
kehottaa Serbiaa ja niitä EU:n 
jäsenvaltioita, joihin viisumivapaus 
vaikuttaisi eniten, puuttumaan yhteistyössä 
valeturvapaikanhakijoiden ongelmaan, 
mikä merkitsisi alueella käynnissä olevan 
Euroopan yhdentymisprosessin näkyvintä 
ja konkreettisinta saavutusta; korostaa, 
että viisumivapausjärjestelmän 
mahdollinen keskeyttäminen haittaisi 
merkittävästi järjestelmästä hyötyvien 
Länsi-Balkanin maiden liittymisprosessia; 
toteaa, että Serbian on tehtävä enemmän 
yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden 
viranomaisten kanssa 
valeturvapaikanhakijoita koskevan 
ongelman ratkaisemiseksi muun muassa 
hyväksymällä ja toteuttamalla 
uudistuksia, joilla kohennetaan 
viisumivapausjärjestelmää ja eräiden 
jäsenvaltioiden turvapaikkapolitiikkaa 
eniten väärinkäyttäneiden vähemmistöjen 
tilannetta; kehottaa eniten perusteettomia 
turvapaikanhakijoita vastaanottavia 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
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soveltuvia mekanismeja tällaisten 
tapausten käsittelemiseksi – ennen 
kaikkea luokittelemalla Länsi-Balkanin 
maat turvallisiksi lähtömaiksi; kehottaa 
lisäksi EU:n jäsenvaltioita avustamaan 
Serbiaa torjumaan perusteettomien 
turvapaikkahakijoiden kuljetuksiin 
liittyvää järjestäytynyttä rikollisuutta; 
huomauttaa lisäksi, että Serbiasta on 
tulossa yhä enemmän 
turvapaikanhakijoiden vastaanottajamaa, 
mikä edellyttää tehokkaampaa 
turvapaikkahakemusten hallinnointia;

Or. en

Tarkistus 135
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. muistuttaa kannattavansa vankkumatta 
Länsi-Balkanin maiden viisumivapautta; 
kehottaa Serbiaa ja niitä EU:n 
jäsenvaltioita, joihin viisumivapaus 
vaikuttaisi eniten, puuttumaan yhteistyössä 
valeturvapaikanhakijoiden ongelmaan;

16. muistuttaa kannattavansa vankkumatta 
Länsi-Balkanin maiden viisumivapautta; 
kehottaa Serbiaa ja niitä EU:n 
jäsenvaltioita, joihin viisumivapaus 
vaikuttaisi eniten, puuttumaan yhteistyössä 
valeturvapaikanhakijoiden ongelmaan ja 
tekemään kaikkensa noudattaakseen 
kaikkia viisumivapaaseen Schengen-
maihin matkustamiseen tarvittavia 
kriteereitä ja toimenpiteitä; pitää 
välttämättömänä, että kansalaisille 
tiedotetaan asianmukaisesti 
viisumivapauden rajoituksista, jotta 
voidaan estää kaikenlainen 
matkustamisen vapauden ja viisumipakon 
poistamisen väärinkäyttö; toteaa, että 
viisumipakon poistaminen on yksi maan 
suurimmista saavutuksista EU:hun 
yhdentymisessä ja että kyseisen prosessin 
keskeyttämisellä olisi vääjäämättä 
kielteisiä yhteiskunnallisia, taloudellisia 
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ja poliittisia vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 136
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. pitää myönteisenä, että esitetään 
uusiutuvia energialähteitä koskeva 
toimintasuunnitelma, jossa pyritään 
määrittelemään konkreettisia 
toimenpiteitä, joiden avulla Serbia toivoo 
voivansa täyttää energiayhteisön 
perustamissopimuksen yhteydessä 
tekemänsä sitoumuksen uusiutuvien 
energialähteiden avulla tuotetun osuuden 
kasvattamisesta 27 prosenttiin kaikesta 
energiasta vuoteen 2020 mennessä;

Or. en

Tarkistus 137
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Andrey Kovatchev

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa kansalaisyhteiskunnan 
keskeistä roolia Serbian demokraattisen 
poliittisen prosessin vahvistamisessa ja 
vakiinnuttamisessa;

17. korostaa kansalaisyhteiskunnan ja 
Serbian parlamentin keskeistä roolia 
Serbian demokraattisen poliittisen 
prosessin vahvistamisessa ja 
vakiinnuttamisessa; tähdentää erityisesti, 
että kansalaisyhteiskunta ja parlamentti 
voivat olla merkittävässä roolissa kun 
Serbian liittymisprosessista tehdään 
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vastuullisempi, avoimempi ja 
osallistavampi; 

Or. en

Tarkistus 138
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa kansalaisyhteiskunnan
keskeistä roolia Serbian demokraattisen 
poliittisen prosessin vahvistamisessa ja 
vakiinnuttamisessa;

17. korostaa aktiivisten ja 
riippumattomien kansalaisjärjestöjen 
keskeistä roolia Serbian demokraattisen 
poliittisen prosessin vahvistamisessa ja 
vakiinnuttamisessa; antaa tunnustusta 
kansalaisjärjestöjen ja naisjärjestöjen 
tekemälle merkittävälle työlle niiden 
edistäessä HLBT-oikeuksia, naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjumista, 
naisten politiikkaan osallistumisen 
lisäämistä, rauhanrakennuspyrkimyksiä 
ja kansalaisyhteiskunnan roolia 
valvojana; painottaa kansalaisjärjestöjen 
kanssa käytävän vuoropuhelun merkitystä 
ja korostaa kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden olennaisen tärkeää roolia 
sosiaalisia ja poliittisia näkökohtia 
koskevan alueellisen yhteistyön 
lisäämisessä; pitää myönteisenä, että 
hallitus on parantanut hallituksista 
riippumattomien järjestöjen kanssa 
tehtävää yhteistyötä, mutta edellyttää, että 
niitä on kuultava laajemmin poliittisessa 
päätöksenteossa sekä politiikkaa ja 
lainsäädäntöä suunniteltaessa ja 
seurattaessa viranomaisten toimintaa;

Or. en

Tarkistus 139
Maria Eleni Koppa
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Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa kansalaisyhteiskunnan 
keskeistä roolia Serbian demokraattisen 
poliittisen prosessin vahvistamisessa ja 
vakiinnuttamisessa;

17. korostaa kansalaisyhteiskunnan 
keskeistä roolia Serbian demokraattisen 
poliittisen prosessin vahvistamisessa ja 
vakiinnuttamisessa sekä EU-
liittymisprosessin seuraamisessa; kehottaa 
Serbian hallitusta ottamaan 
kansalaisjärjestöt, muut kuin valtiolliset 
toimijat ja työmarkkinaosapuolet mukaan 
liittymisprosessin kaikkiin vaiheisiin ja 
antamaan niille tarvittavat tiedot, jotta 
voidaan käydä rakentavaa keskustelua 
EU-jäsenyydestä ja toiminnasta maassa;

Or. en

Tarkistus 140
Knut Fleckenstein

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa kansalaisyhteiskunnan 
keskeistä roolia Serbian demokraattisen 
poliittisen prosessin vahvistamisessa ja 
vakiinnuttamisessa; 

17. korostaa kansalaisyhteiskunnan 
keskeistä roolia Serbian demokraattisen 
poliittisen prosessin vahvistamisessa ja 
vakiinnuttamisessa, koska 
kansalaisyhteiskunta hoitaa tärkeitä 
yhteiskunnan tehtäviä, joita ei kyetä 
hoitamaan pelkästään politiikan avulla; 
muistuttaa, että kansalaisyhteiskunnalla 
on myös merkittävä rooli Euroopan 
uudistusohjelman toteuttamisen 
kriittisenä seuraajana sekä alueella 
käytävän vuoropuhelun ja hyvien 
naapuruussuhteiden edistäjänä;

Or. de
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Tarkistus 141
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa kansalaisyhteiskunnan 
keskeistä roolia Serbian demokraattisen 
poliittisen prosessin vahvistamisessa ja 
vakiinnuttamisessa;

17. korostaa kansalaisyhteiskunnan 
keskeistä roolia Serbian demokraattisen 
poliittisen prosessin vahvistamisessa ja 
vakiinnuttamisessa; toteaa, että 
kansalaisyhteiskunnan ottaminen 
mukaan neuvotteluprosessiin osoittaisi 
sitoutumista periaatteeseen, jonka 
mukaan kansalaisyhteiskunta osallistuu 
poliittiseen päätöksentekoon; pitää tätä 
olennaisena, jotta voidaan varmistaa 
prosessin ennakoitavuus ja avoimuus ja 
saada kansalaiset tuntemaan 
liittymisneuvotteluprosessi itselleen 
läheiseksi asiaksi;

Or. en

Tarkistus 142
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa kansalaisyhteiskunnan 
keskeistä roolia Serbian demokraattisen 
poliittisen prosessin vahvistamisessa ja 
vakiinnuttamisessa;

17. korostaa kansalaisyhteiskunnan 
keskeistä roolia Serbian demokraattisen 
poliittisen prosessin vahvistamisessa ja 
vakiinnuttamisessa; pitää yhteistyötä 
kansalaisyhteiskunnan kanssa edistävän
viraston toimintaa myönteisenä;

Or. en

Tarkistus 143
Jelko Kacin
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Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. toistaa, että alueellinen yhteistyö ja 
hyvät naapuruussuhteet ovat keskeisen 
tärkeitä tekijöitä sen kannalta, että Länsi-
Balkanin maiden yhdentyminen 
Eurooppaan edistyy; pitää myönteisenä 
edistymistä sovintomenettelyssä ja 
korostaa, että Serbian olisi edelleen oltava 
aktiivinen ja rakentava toimija alueella;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 144
Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. toistaa, että alueellinen yhteistyö ja 
hyvät naapuruussuhteet ovat keskeisen 
tärkeitä tekijöitä sen kannalta, että Länsi-
Balkanin maiden yhdentyminen 
Eurooppaan edistyy; pitää myönteisenä 
edistymistä sovintomenettelyssä ja 
korostaa, että Serbian olisi edelleen oltava
aktiivinen ja rakentava toimija alueella;

18. toistaa, että alueellinen yhteistyö ja 
hyvät naapuruussuhteet ovat keskeisen 
tärkeitä tekijöitä sen kannalta, että Länsi-
Balkanin maiden yhdentyminen 
Eurooppaan edistyy; korostaa 
sovintoprosessin merkitystä Länsi-
Balkanin maille ja kehottaa Serbiaa 
olemaan aktiivinen ja rakentava toimija 
alueella;

Or. en

Tarkistus 145
Knut Fleckenstein

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. toistaa, että alueellinen yhteistyö ja 
hyvät naapuruussuhteet ovat keskeisen 
tärkeitä tekijöitä sen kannalta, että Länsi-
Balkanin maiden yhdentyminen 
Eurooppaan edistyy; pitää myönteisenä 
edistymistä sovintomenettelyssä ja 
korostaa, että Serbian olisi edelleen oltava 
aktiivinen ja rakentava toimija alueella;

18. toistaa, että alueellinen yhteistyö ja 
hyvät naapuruussuhteet ovat keskeisen 
tärkeitä tekijöitä sen kannalta, että Länsi-
Balkanin maiden yhdentyminen 
Eurooppaan edistyy, koska niiden avulla 
osoitetaan hakijamaiden halukkuus ja 
valmius täyttää EU:n jäsenvaltiolle 
kuuluvat velvoitteet ja osallistua 
rakentavasti Euroopan yhdentymisen 
kehittämiseen EU:n toimielimissä; pitää 
myönteisenä edistymistä 
sovintomenettelyssä ja korostaa, että 
Serbian olisi edelleen oltava aktiivinen ja 
rakentava toimija alueella;

Or. de

Tarkistus 146
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. toistaa, että alueellinen yhteistyö ja 
hyvät naapuruussuhteet ovat keskeisen 
tärkeitä tekijöitä sen kannalta, että Länsi-
Balkanin maiden yhdentyminen 
Eurooppaan edistyy; pitää myönteisenä 
edistymistä sovintomenettelyssä ja 
korostaa, että Serbian olisi edelleen oltava
aktiivinen ja rakentava toimija alueella;

18. toistaa, että alueellinen yhteistyö ja 
hyvät naapuruussuhteet ovat keskeisen 
tärkeitä tekijöitä sen kannalta, että Länsi-
Balkanin maiden yhdentyminen 
Eurooppaan edistyy; pitää myönteisenä 
edistymistä sovintomenettelyssä ja 
korostaa, että Serbian olisi edelleen oltava 
aktiivinen ja rakentava toimija alueella ja 
kartoitettava edelleen tapoja tunnustaa 
kaikkien sotarikosten uhrien kärsimykset 
ja kunnioittaa heidän oikeuttaan 
totuuteen ja oikeudenmukaisuuteen, 
mukaan luettuna tuki entisessä 
Jugoslaviassa tehtyjä sotarikoksia ja 
muita vakavia ihmisoikeusrikkomuksia 
käsittelevän alueellisen totuuskomission 
(RECOM) perustamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 147
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. toistaa, että alueellinen yhteistyö ja 
hyvät naapuruussuhteet ovat keskeisen 
tärkeitä tekijöitä sen kannalta, että Länsi-
Balkanin maiden yhdentyminen 
Eurooppaan edistyy; pitää myönteisenä 
edistymistä sovintomenettelyssä ja 
korostaa, että Serbian olisi edelleen oltava 
aktiivinen ja rakentava toimija alueella;

18. toistaa, että alueellinen yhteistyö ja 
hyvät naapuruussuhteet ovat keskeisen 
tärkeitä tekijöitä sen kannalta, että Länsi-
Balkanin maiden yhdentyminen 
Eurooppaan edistyy; pitää myönteisenä 
edistymistä sovintomenettelyssä ja 
korostaa, että Serbian olisi edelleen oltava 
aktiivinen ja rakentava toimija alueella; 
edellyttää tässä yhteydessä naapurimaiden 
kanssa tehtävän rajat ylittävän yhteistyön 
lisäämistä erityisesti energia-alalla, 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa 
ja liikenneverkkoja koskevissa asioissa;

Or. en

Tarkistus 148
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. toistaa, että alueellinen yhteistyö ja 
hyvät naapuruussuhteet ovat keskeisen 
tärkeitä tekijöitä sen kannalta, että Länsi-
Balkanin maiden yhdentyminen 
Eurooppaan edistyy; pitää myönteisenä 
edistymistä sovintomenettelyssä ja 
korostaa, että Serbian olisi edelleen oltava 
aktiivinen ja rakentava toimija alueella;

18. toistaa, että alueellinen yhteistyö ja 
hyvät naapuruussuhteet ovat keskeisen 
tärkeitä tekijöitä sen kannalta, että Länsi-
Balkanin maiden yhdentyminen 
Eurooppaan edistyy; pitää myönteisenä 
edistymistä sovintomenettelyssä ja 
korostaa, että Serbian olisi edelleen oltava 
aktiivinen ja rakentava toimija alueella; 
muistuttaa, että eri kansakuntien ja 
kansojen välinen todellinen sovinnonteko, 
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konfliktien rauhanomainen 
ratkaiseminen sekä hyvien 
naapuruussuhteiden luominen Euroopan 
valtioiden välille ovat erittäin tärkeitä 
kestävän rauhan ja vakauden kannalta ja 
voivat myötävaikuttaa olennaisesti 
todelliseen Euroopan yhdentymiseen ja 
ovat siksi ratkaisevia laajentumiselle;

Or. en

Tarkistus 149
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että yhdenkään 
valtionhallinnon virkamiehen ei pitäisi 
kieltää niitä sotarikoksia ja 
ihmisoikeusrikkomuksia, joihin 
syyllistyttiin 1990-luvulla entisen 
Jugoslavian konfliktien aikana;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 150
Kristian Vigenin

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että yhdenkään 
valtionhallinnon virkamiehen ei pitäisi 
kieltää niitä sotarikoksia ja 
ihmisoikeusrikkomuksia, joihin 
syyllistyttiin 1990-luvulla entisen 
Jugoslavian konfliktien aikana;

19. korostaa, että sovinnonteon ja hyvien 
naapuruussuhteiden näkökulmasta 
yhdenkään valtionhallinnon virkamiehen ei 
pitäisi kieltää niitä sotarikoksia ja 
ihmisoikeusrikkomuksia, joihin 
syyllistyttiin 1990-luvulla entisen 
Jugoslavian konfliktien aikana;
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Or. en

Tarkistus 151
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että yhdenkään 
valtionhallinnon virkamiehen ei pitäisi 
kieltää niitä sotarikoksia ja 
ihmisoikeusrikkomuksia, joihin 
syyllistyttiin 1990-luvulla entisen 
Jugoslavian konfliktien aikana;

19. korostaa, että yhdenkään 
valtionhallinnon virkamiehen ei pitäisi 
kieltää niitä sotarikoksia ja 
ihmisoikeusrikkomuksia, joihin 
syyllistyttiin 1990-luvulla entisen 
Jugoslavian konfliktien aikana; korostaa 
myös uhreille ja heidän perheilleen 
suoritettavien korvausten sekä todistajien 
suojelemisen merkitystä;

Or. en

Tarkistus 152
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että yhdenkään 
valtionhallinnon virkamiehen ei pitäisi 
kieltää niitä sotarikoksia ja 
ihmisoikeusrikkomuksia, joihin 
syyllistyttiin 1990-luvulla entisen 
Jugoslavian konfliktien aikana;

19. korostaa, että yhdenkään 
valtionhallinnon virkamiehen ei pitäisi 
kieltää niitä sotarikoksia ja 
ihmisoikeusrikkomuksia, joihin 
syyllistyttiin 1990-luvulla entisen 
Jugoslavian konfliktien aikana; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että presidentti 
Nikolić kiisti Srebrenican kansanmurhan 
heinäkuussa 2012 antamassa 
lausunnossaan, ja kehottaa tätä 
harkitsemaan uudelleen asennettaan ja 
retoriikkaansa, jotta aidon ja kestävän 
sovinnon tekeminen olisi mahdollista;
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Or. en

Tarkistus 153
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kannustaa tekemään rajatylittävää 
yhteistyötä naapureina olevien EU:n 
jäsenvaltioiden Bulgarian, Romanian ja 
Unkarin kanssa muun muassa EU:n 
Tonavan alueen strategian puitteissa;

Or. en

Tarkistus 154
György Schöpflin, Anna Ibrisagic

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. antaa Serbian hallitukselle 
tunnustusta pyrkimisestä aseiden 
tuhoamisohjelmaan; toteaa, että ohjelman 
onnistuminen on ratkaisevaa sen 
kannalta, voidaanko 1990-luvun 
sotatilasta juontuva Serbian yhteiskunnan 
väkivallan perinne katkaista;

Or. en

Tarkistus 155
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
20 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pitää myönteisenä pääministeri Ivica 
Dačićin virallista vierailua Bosnia ja 
Hertsegovinassa sekä sitä, että pääministeri 
Dačić on antanut virallisen tukensa Bosnia 
ja Hertsegovinan suvereniteetille ja 
alueelliselle koskemattomuudelle;

20. pitää myönteisenä pääministeri Ivica 
Dačićin virallista vierailua Bosnia ja 
Hertsegovinassa sekä sitä, että pääministeri 
Dačić on antanut virallisen tukensa Bosnia 
ja Hertsegovinan suvereniteetille ja 
alueelliselle koskemattomuudelle; katsoo, 
että Serbian ja Serbitasavallan 
viranomaisten suorien suhteiden on 
oltava tämän julkilausutun tuen mukaisia 
eikä niiden pitäisi heikentää Bosnia ja 
Hertsegovinan valtion instituutioiden 
koskemattomuutta, riippumattomuutta, 
valmiuksia eikä tehokasta toimintaa; 
kehottaa lisäksi Serbian viranomaisia 
tukemaan aktiivisesti kaikkia tarvittavia 
perustuslaillisia muutoksia, jotka 
mahdollistaisivat Bosnia ja Hertsegovinan 
valtiollisten elinten toteuttamat vaativat 
uudistukset sen yhdentymiseksi Euroopan 
unioniin; kehottaa Serbian hallitusta 
erityisesti tukemaan Bosnia ja 
Hertsegovinan valtiollisten elinten 
vakauttamista, vahvistamista ja 
modernisoimista;

Or. en

Tarkistus 156
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. pitää myönteisenä ajatusta 
käynnistää neuvottelut hyviä 
naapuruussuhteita koskevan sopimuksen 
allekirjoittamisesta Bulgarian kanssa ja 
toivoo, että tämä johtaa myönteisempään 
kehitykseen alueellisessa yhteydessä;

Or. en



AM\923580FI.doc 93/110 PE502.220v01-00

FI

Tarkistus 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää myönteisenä Kroatian ja Serbian 
välisten suhteiden parantumista; kehottaa 
kummankin maan viranomaisia jatkamaan 
pyrkimyksiään ratkaista kadonneiden 
henkilöiden ongelma;

21. kannustaa Kroatian ja Serbian 
poliittista johtoa pyrkimään keskinäisten 
suhteiden kohentamiseen ja kannattaa 
tässä yhteydessä kaikkia aloitteita, jotka 
johtavat maiden yhteistyön ja 
sovinnonteon tehostumiseen; korostaa 
hyvien naapuruussuhteiden merkitystä 
Euroopan yhdentymisprosessissa ja 
kehottaa kummankin maan viranomaisia 
jatkamaan pyrkimyksiään ratkaista 
kadonneiden henkilöiden ongelma; 

Or. en

Tarkistus 158
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää myönteisenä Kroatian ja Serbian 
välisten suhteiden parantumista; kehottaa 
kummankin maan viranomaisia jatkamaan 
pyrkimyksiään ratkaista kadonneiden 
henkilöiden ongelma;

21. pitää myönteisenä Kroatian ja Serbian 
välisten suhteiden parantumista ja pitää 
Haagin tuomioon liittyneiden äskettäisten 
tapahtumien perusteella tärkeänä, ettei 
yhteistyön tiivistämistä lopeteta; kehottaa 
kummankin maan viranomaisia jatkamaan 
pyrkimyksiään ratkaista kadonneiden 
henkilöiden ongelma;

Or. en
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Tarkistus 159
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää myönteisenä Kroatian ja Serbian 
välisten suhteiden parantumista; kehottaa 
kummankin maan viranomaisia jatkamaan 
pyrkimyksiään ratkaista kadonneiden 
henkilöiden ongelma;

21. pitää myönteisenä Kroatian ja Serbian 
välisten suhteiden parantumista; kehottaa 
kummankin maan viranomaisia jatkamaan 
pyrkimyksiään ratkaista kadonneiden 
henkilöiden ongelma ja katsoo, että tämän 
tuloksena kummankin hallituksen olisi 
luovuttava Kansainvälisessä 
tuomioistuimessa nostetuista 
kansanmurhaa koskevista syytteistä;
kehottaa kumpaakin hallitusta 
ratkaisemaan keskeneräiset 
rajakysymykset;

Or. en

Tarkistus 160
Kristian Vigenin

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää myönteisenä Kroatian ja Serbian 
välisten suhteiden parantumista; kehottaa 
kummankin maan viranomaisia jatkamaan 
pyrkimyksiään ratkaista kadonneiden 
henkilöiden ongelma;

21. pitää myönteisenä Kroatian ja Serbian 
välisten suhteiden parantumista; kehottaa 
kummankin maan viranomaisia jatkamaan 
pyrkimyksiään ratkaista kadonneiden 
henkilöiden ongelma; pitää siksi 24. 
huhtikuuta 2012 järjestetyn 
kansainvälisen avunantajien konferenssin 
tuloksia sekä sovittua alueellista 
asutusohjelmaa myönteisinä;

Or. en



AM\923580FI.doc 95/110 PE502.220v01-00

FI

Tarkistus 161
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää myönteisenä Kroatian ja Serbian 
välisten suhteiden parantumista; kehottaa 
kummankin maan viranomaisia jatkamaan 
pyrkimyksiään ratkaista kadonneiden 
henkilöiden ongelma;

21. pitää myönteisenä Kroatian ja Serbian 
välisten suhteiden parantumista; kehottaa 
kummankin maan viranomaisia jatkamaan 
pyrkimyksiään ratkaista kadonneiden 
henkilöiden ongelma; kehottaa kumpaakin 
hallitusta ratkaisemaan keskeneräiset 
rajakysymykset ja kannattamaan 
aktiivisesti pakolaisten paluuta;

Or. en

Tarkistus 162
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä Serbian ja 
Makedonian välistä sopimusta, joka koskee 
kansalaisten vapaata liikkuvuutta, sekä 
Serbian jo aikaisemmin allekirjoittamia 
sopimuksia;

23. pitää myönteisenä Serbian ja entisen 
Jugoslavian tasavallan Makedonian 
välistä sopimusta, joka koskee kansalaisten 
vapaata liikkuvuutta, sekä Serbian jo 
aikaisemmin allekirjoittamia sopimuksia; 
ottaa huomioon presidentti Nikolićin 
tarjouksen toimia sovittelijana kahden 
maan ortodoksikirkkojen pitkällisen 
kiistan ratkaisemiseksi ja pitää tarjousta 
myönteisenä, kun noudatetaan periaatetta 
kirkon ja valtion erottamisesta toisistaan;

Or. en

Tarkistus 163
Marietta Giannakou
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Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä Serbian ja 
Makedonian välistä sopimusta, joka koskee 
kansalaisten vapaata liikkuvuutta, sekä 
Serbian jo aikaisemmin allekirjoittamia 
sopimuksia;

23. pitää myönteisenä Serbian ja entisen 
Jugoslavian tasavallan Makedonian 
välistä sopimusta, joka koskee kansalaisten 
vapaata liikkuvuutta, sekä Serbian jo 
aikaisemmin allekirjoittamia sopimuksia;

Or. en

Tarkistus 164
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä Serbian ja 
Makedonian välistä sopimusta, joka 
koskee kansalaisten vapaata liikkuvuutta, 
sekä Serbian jo aikaisemmin 
allekirjoittamia sopimuksia;

23. pitää myönteisenä Serbian ja EJTM:n
välistä sopimusta, joka koskee kansalaisten 
vapaata liikkuvuutta, sekä Serbian jo 
aikaisemmin allekirjoittamia sopimuksia;

Or. en

Tarkistus 165
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä Serbian ja 
Makedonian välistä sopimusta, joka koskee 
kansalaisten vapaata liikkuvuutta, sekä 
Serbian jo aikaisemmin allekirjoittamia 
sopimuksia;

23. pitää myönteisenä Serbian ja 
Makedonian välistä sopimusta, joka koskee 
kansalaisten vapaata liikkuvuutta, sekä 
Serbian yhdessä Montenegron sekä 
Bosnia ja Hertsegovinan kanssa jo 
aikaisemmin allekirjoittamia sopimuksia, 
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ja toivoo, että tällaiset sopimukset, jotka 
parantavat kahdenvälisiä suhteita ja 
lisäävät asianomaisille kansalaisille 
tarjoutuvia mahdollisuuksia, voidaan 
ulottaa koskemaan kaikkia alueen maita;
pitää myönteisenä presidentti Nikolićin 
aloitetta, jonka mukaan Serbian ja 
Makedonian hallitukset voisivat auttaa 
ratkaisemaan Serbian ja Makedonian 
ortodoksikirkkojen välisen kiistan;

Or. en

Tarkistus 166
Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä Serbian ja 
Makedonian välistä sopimusta, joka koskee 
kansalaisten vapaata liikkuvuutta, sekä 
Serbian jo aikaisemmin allekirjoittamia 
sopimuksia;

23. pitää myönteisenä Serbian ja 
Makedonian välistä sopimusta, joka koskee 
kansalaisten vapaata liikkuvuutta, sekä 
Serbian jo aikaisemmin allekirjoittamia 
sopimuksia; pyytää kumpaakin hallitusta 
avaamaan lisää rajanylityspaikkoja, jotta 
rajaseudun paikallisväestö voisi ylittää 
rajat nopeasti;

Or. en

Tarkistus 167
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. pitää myönteisenä, että Serbia 
edistää aktiivisesti pakolaisia koskevaa 
Sarajevon prosessia; pitää myönteisenä, 
että Sarajevossa 24. huhtikuuta 2012 
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järjestetyssä kansainvälisessä 
avunantajien konferenssissa hyväksyttiin 
yhteinen alueellinen asutusohjelma; 
kehottaa kaikkia osapuolia panemaan 
ohjelman täytäntöön ilman turhia 
viivytyksiä; muistuttaa, että Serbiassa on 
yksi Euroopan suurimmista pakolaisten ja 
maan sisäisten pakolaisten 
muodostamista väestöistä;

Or. en

Tarkistus 168
Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa Serbiaa kunnioittamaan 
Kosovon alueellista koskemattomuutta ja 
ratkaisemaan kaikki kahdenväliset 
kysymykset Kosovon kanssa hyvän 
eurooppalaisen naapuruuden ja 
keskinäisen ymmärryksen hengessä 
käytävässä vuoropuhelussa;

Or. en

Tarkistus 169
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. pitää Sarajevon prosessissa 
saavutettua edistystä myönteisenä; pitää 
Sarajevossa huhtikuussa 2012 järjestetyn 
kansainvälisen avunantajien konferenssin 
tuloksia myönteisinä Bosnia ja 
Hertsegovinan, Kroatian, Montenegron ja 
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Serbian päästyä sopimukseen yhteisestä 
alueellisesta asutusohjelmasta; kannattaa 
lujasti tätä ohjelmaa ja maiden yhteistyötä 
ratkaisujen löytämiseksi alueen pakolaisia 
ja maan sisäisiä pakolaisia varten;

Or. en

Tarkistus 170
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. toteaa, että talouspolitiikassa on 
suuria haasteita, joihin on vastattava; 
korostaa, että liiketoimintaympäristöä on 
parannettava, millä reagoidaan suureen 
työttömyyteen ja inflaation 
uusiutumiseen; katsoo, että pelkät uudet 
säästötoimet eivät riitä, vaan niitä on 
täydennettävä kasvua edistävällä 
politiikalla;

Or. en

Tarkistus 171
Kinga Gál, György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. toistaa, että vuosien 1944–1945 
verilöylyjen suhteen olisi päästävä 
sovintoon, ja korostaa sen merkitystä, että 
niin Unkarin kuin Serbiankin presidentit 
pyrkivät edistämään sovinnontekoa; 

Or. en
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Tarkistus 172
György Schöpflin, Anna Ibrisagic, Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. pitää Serbian ja Unkarin 
historioitsijoiden yhteisen komitean 
kaksivuotista toimintaa myönteisenä 
tekijänä historiallisia traumoja koskevaan 
yhteisymmärrykseen ja sovinnontekoon 
tähtäävässä prosessissa, ja kehottaa 
viranomaisia harkitsemaan kyseisen 
mallin laajentamista Serbian kaikkiin 
naapureihin; 

Or. en

Tarkistus 173
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. kehottaa tammikuussa 2013 
energiayhteisön puheenjohtajaksi tulevaa 
Serbian hallitusta toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
energiayhteisön ministerineuvoston 
Budvassa 18. lokakuuta 2012 hyväksymä 
energiastrategia voidaan saattaa EU:n 
ympäristönormien ja ilmastotavoitteiden 
mukaiseksi samalla kun varmistetaan, 
että kaikki asianomaiset sidosryhmät, 
myös kansalaisjärjestöt, osallistuvat 
kuulemisprosessiin; 

Or. en
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Tarkistus 174
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
23 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 c. pyytää komissiota laajentamaan 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
soveltamisalaa niin, että se koskee myös 
energiayhteisön valtioita, koska kyseiset 
valtiot ja EU pyrkivät toteuttamaan 
sähkön ja kaasun täysin yhdennetyt 
sisämarkkinat ja soveltamaan EU:n 
energia-alan säännöstöä;

Or. en

Tarkistus 175
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa Serbian viranomaisia 
ryhtymään toimiin, jotka tähtäävät täysin 
toimivan markkinatalouden luomiseen; 
muistuttaa, että valtion monopolit ja 
yksityiset monopolit vaikeuttavat vakavasti 
siirtymistä kohti avointa markkinataloutta 
ja kehottaa Serbian hallitusta ryhtymään 
toimiin mainittujen monopolien 
purkamiseksi; korostaa byrokratian 
keventämisen merkitystä;

24. kehottaa Serbian viranomaisia 
ryhtymään toimiin edistääkseen 
talouspolitiikkaa, jolla varmistetaan 
kestävä talouskasvu, ympäristönsuojelu ja 
työpaikkojen luominen; edellyttää 
lisätoimia pk-yritysten toiminnan 
helpottamiseksi, millä voidaan lisätä 
tuloja ja vähentää korkeaa työttömyyttä ja 
etenkin nuorisotyöttömyyttä;

Or. en

Tarkistus 176
Jelko Kacin
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Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa Serbian viranomaisia 
ryhtymään toimiin, jotka tähtäävät täysin 
toimivan markkinatalouden luomiseen; 
muistuttaa, että valtion monopolit ja 
yksityiset monopolit vaikeuttavat vakavasti 
siirtymistä kohti avointa markkinataloutta 
ja kehottaa Serbian hallitusta ryhtymään 
toimiin mainittujen monopolien 
purkamiseksi; korostaa byrokratian 
keventämisen merkitystä;

24. kehottaa Serbian viranomaisia 
ryhtymään toimiin, jotka tähtäävät täysin 
toimivan markkinatalouden luomiseen; 
muistuttaa, että valtion monopolit ja 
yksityiset monopolit vaikeuttavat vakavasti 
siirtymistä kohti avointa markkinataloutta 
ja kehottaa Serbian hallitusta ryhtymään 
toimiin mainittujen monopolien 
purkamiseksi; muistuttaa, että 
valtionyhtiöillä on edelleen käytännössä 
monopoli energia-alalla ja liikenteen 
alalla ja että nämä yhtiöt saavat vuosittain 
merkittävästi tukea valtion talousarviosta; 
pitää myönteisenä, että korkeat 
virkamiehet ovat ilmoittaneet näiden 
kahden alan vapauttamisesta; korostaa 
byrokratian keventämisen merkitystä ja 
kehottaa viranomaisia huolehtimaan, että 
kilpailun suojelemista käsittelevällä 
komitealla on kaikki tarvittavat 
taloudelliset ja hallinnolliset resurssit;
pitää valitettavana, että kilpailua 
koskevassa laissa on edelleen 
huomattavia puutteita, joita hallituksen 
harjoittama hintasääntely korostaa 
entisestään; tähdentää, että Serbian on 
pyrittävä toteuttamaan rakenteellisia 
uudistuksia parantaakseen talouden 
tuotantokapasiteettia; kannustaa 
hallitusta vauhdittamaan toimenpiteitä, 
joilla vähennetään budjettivajetta;

Or. en

Tarkistus 177
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa Serbian viranomaisia 
ryhtymään toimiin, jotka tähtäävät täysin 
toimivan markkinatalouden luomiseen; 
muistuttaa, että valtion monopolit ja 
yksityiset monopolit vaikeuttavat vakavasti 
siirtymistä kohti avointa markkinataloutta 
ja kehottaa Serbian hallitusta ryhtymään 
toimiin mainittujen monopolien 
purkamiseksi; korostaa byrokratian 
keventämisen merkitystä;

24. kehottaa Serbian viranomaisia 
ryhtymään toimiin, jotka tähtäävät täysin 
toimivan markkinatalouden luomiseen; 
muistuttaa, että valtion monopolit ja 
yksityiset monopolit vaikeuttavat vakavasti 
siirtymistä kohti avointa markkinataloutta 
ja kehottaa Serbian hallitusta ryhtymään 
toimiin mainittujen monopolien 
purkamiseksi; korostaa byrokratian 
keventämisen ja rahoituksen saatavuuden 
parantamisen merkitystä;

Or. en

Tarkistus 178
György Schöpflin, Anna Ibrisagic

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa Serbian viranomaisia 
ryhtymään toimiin, jotka tähtäävät täysin 
toimivan markkinatalouden luomiseen; 
muistuttaa, että valtion monopolit ja 
yksityiset monopolit vaikeuttavat vakavasti 
siirtymistä kohti avointa markkinataloutta 
ja kehottaa Serbian hallitusta ryhtymään 
toimiin mainittujen monopolien 
purkamiseksi; korostaa byrokratian 
keventämisen merkitystä;

24. kehottaa Serbian viranomaisia 
ryhtymään toimiin, jotka tähtäävät täysin 
toimivan markkinatalouden luomiseen; 
muistuttaa, että valtion monopolit ja 
yksityiset monopolit vaikeuttavat vakavasti 
siirtymistä kohti avointa markkinataloutta 
ja kehottaa Serbian hallitusta ryhtymään 
toimiin mainittujen monopolien 
purkamiseksi; korostaa byrokratian 
keventämisen merkitystä; panee merkille 
erittäin korkean työttömyyden ja kehottaa 
hallitusta laatimaan työllisyysstrategian, 
jossa keskitytään yhteiskuntaluokkiin, 
joihin työttömyys vaikuttaa eniten;

Or. en

Tarkistus 179
Maria Eleni Koppa
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Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kiinnittää huomiota siihen, että 
valtionvelka on kasvanut merkittävästi ja 
että se oli marraskuussa 2012 jo 60,5 
prosenttia bkt:stä ja että työttömyysaste on 
korkea ja se on jo yli 23 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 180
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. tähdentää, että maailmanlaajuinen 
finanssikriisi vaikuttaa kielteisesti koko 
yhteiskuntaan ja erityisesti haavoittuvassa 
asemassa oleviin ryhmiin; kehottaa näin 
ollen viranomaisia pyrkimään kaikin 
tavoin minimoimaan kielteiset vaikutukset 
– köyhyyden, työttömyyden, sosiaalisen 
syrjäytymisen – mutta myös puuttumaan 
niiden perimmäisiin syihin ja pyrkimään 
näiden syiden poistamiseen;

Or. en

Tarkistus 181
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. tähdentää, että Serbia on ratifioinut 
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Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
tärkeimmät työntekijöiden oikeuksia 
koskevat yleissopimukset sekä uudistetun 
Euroopan sosiaalisen peruskirjan; 
kiinnittää huomiota siihen, että 
työntekijöiden ja ammattiliittojen oikeudet 
ovat edelleen rajalliset huolimatta 
perustuslaillisista takeista, ja kehottaa 
Serbiaa vielä lisäämään näitä oikeuksia; 
on huolestunut siitä, että 
työmarkkinaosapuolten välinen 
vuoropuhelu pysyy vähäisenä ja että 
työmarkkinaosapuolia ei kuulla 
säännöllisesti; pyytää toteuttamaan 
lisätoimia taloudellisen ja sosiaalisen 
neuvoston vahvistamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se voi ottaa 
aktiivisen roolin työmarkkinaosapuolten 
välisen vuoropuhelun lisäämisessä ja että 
se voi aktiivisemmin olla neuvonantajana 
lainsäädännässä;

Or. en

Tarkistus 182
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. antaa tunnustusta omaisuuden 
palauttamista käsittelevälle virastolle sen 
tähänastisesta työstä; kehottaa 
viranomaisia varmistamaan, että 
virastolla on kaikki tarvittavat 
hallinnolliset ja taloudelliset resurssit, 
jotta se voi hoitaa tehtäviään 
riippumattomasti; kannustaa omaisuuden 
palauttamiseen aina kun se katsotaan 
mahdolliseksi; korostaa, että julkisen 
omaisuuden järjestelmälliseen 
yksityistarkoituksiin hankkimiseen on 
reagoitava laatimalla luettelo julkisesta 
omaisuudesta ja valtion omaisuudesta ja 
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saattamalla maanomistusta ja 
rakentamista koskeva laki 
eurooppalaisten normien mukaiseksi; 
toteaa, että etenkin kaupunkimaata on 
hankittu epäasianmukaisten 
oikeudellisten menettelyjen avulla ja 
järjestäytynyt rikollisuus ja yksityiset ovat 
käyttäneet sitä rahanpesuun;   

Or. en

Tarkistus 183
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. pitää myönteisenä, että Euroopan 
kulttuuripääkaupunkihankkeita koskevia 
määräyksiä on muutettu, mikä 
mahdollistaa EU:n ehdokasmaiden 
osallistumisen vuosina 2020–2030; 
kannattaa Belgradin kaupunginhallinnon 
päätöstä käynnistää kampanja, jonka 
tavoitteena on Belgradin hyväksyminen
vuoden Euroopan 2020 
kulttuuripääkaupungiksi, ja kannattaa 
siihen liittyviä hankkeita, joiden 
tavoitteena on tuoda Belgrad ja Serbia 
kulttuurisesti lähemmäksi EU:ta 
erityisesti etnisten ryhmien 
rinnakkaiselon, monikulttuurisen 
ymmärryksen ja uskontojen välisen 
vuoropuhelun osalta;

Or. en

Tarkistus 184
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
25 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa Serbian viranomaisia luomaan 
nopeasti aidon sosiaalisen vuoropuhelun 
mahdollistavat olosuhteet; kiinnittää 
huomiota työlainsäädännön 
puutteellisuuteen, mikä johtuu siitä, että 
työlainsäädäntöä ei ole saatettu EU:n 
säännöstön mukaiseksi;

25. pitää valitettavana, että työntekijöiden 
ja ammattiliittojen oikeuksien suhteen ei 
ole edistytty; kehottaa Serbian 
viranomaisia luomaan nopeasti aidon 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
mahdollistavat olosuhteet, 
yksinkertaistamaan ammattiliittojen 
rekisteröitymismenettelyjä sekä 
edistämään jo rekisteröityneiden liittojen 
tunnustamista; kiinnittää huomiota 
työlainsäädännön puutteellisuuteen, mikä 
johtuu siitä, että työlainsäädäntöä ei ole 
saatettu EU:n säännöstön mukaiseksi, sekä 
lakkoja koskevaan lakiin, joka ei ole 
EU:n eikä ILO:n normien mukainen; 
tähdentää lisäksi, että suosiminen ja 
nepotismi ovat edelleen merkittäviä 
ongelmia Serbiassa; korostaa ansioihin 
perustuvan palvelukseen ottamisen ja 
urakehityksen merkitystä erityisesti 
julkisella sektorilla ja korostaa, että 
työntekijöiden irtisanomista näiden 
poliittisten näkemysten tai ammattiliittoon 
kuulumisen perusteella ei voida hyväksyä; 

Or. en

Tarkistus 185
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa Serbian viranomaisia luomaan 
nopeasti aidon sosiaalisen vuoropuhelun 
mahdollistavat olosuhteet; kiinnittää 
huomiota työlainsäädännön 
puutteellisuuteen, mikä johtuu siitä, että 
työlainsäädäntöä ei ole saatettu EU:n 
säännöstön mukaiseksi;

25. kehottaa Serbian viranomaisia luomaan 
nopeasti aidon työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelun mahdollistavat olosuhteet; 
kiinnittää huomiota työlainsäädännön ja 
työsuojelua koskevan lainsäädännön 
puutteellisuuteen, mikä johtuu siitä, että 
niitä ei ole saatettu EU:n säännöstön 
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mukaisiksi, ja kehottaa viranomaisia 
huolehtimaan tarvittavista mukautuksista 
ja nopeuttamaan toimia, joilla 
varmistetaan muutettujen säädösten 
täytäntöönpano; edellyttää, että erillisen 
työsuojelutarkastuksia koskevan lain on 
perustuttava ILO:n yleissopimuksiin nro 
81 ja 129;

Or. en

Tarkistus 186
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa Serbian viranomaisia luomaan 
nopeasti aidon sosiaalisen vuoropuhelun 
mahdollistavat olosuhteet; kiinnittää 
huomiota työlainsäädännön 
puutteellisuuteen, mikä johtuu siitä, että 
työlainsäädäntöä ei ole saatettu EU:n 
säännöstön mukaiseksi;

25. kehottaa Serbian viranomaisia luomaan 
nopeasti aidon työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelun mahdollistavat olosuhteet, 
koska tällaista vuoropuhelua ei ole vielä 
käyty; kiinnittää huomiota 
työlainsäädännön puutteellisuuteen, mikä 
johtuu siitä, että työlainsäädäntöä ei ole 
saatettu EU:n säännöstön mukaiseksi;

Or. en

Tarkistus 187
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa Serbian viranomaisia luomaan 
nopeasti aidon sosiaalisen vuoropuhelun 
mahdollistavat olosuhteet; kiinnittää 
huomiota työlainsäädännön 
puutteellisuuteen, mikä johtuu siitä, että 
työlainsäädäntöä ei ole saatettu EU:n 

25. kehottaa Serbian viranomaisia luomaan 
nopeasti aidon sosiaalisen vuoropuhelun 
mahdollistavat olosuhteet; kiinnittää 
huomiota työlainsäädännön 
puutteellisuuteen, mikä johtuu siitä, että 
työlainsäädäntöä ei ole saatettu EU:n 
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säännöstön mukaiseksi; säännöstön mukaiseksi; painottaa 
erityisesti tarvetta saattaa työntekijöiden 
ja ammattiliittojen oikeuksia koskeva 
oikeudellinen kehys ILO:n 
yleissopimusten mukaiseksi, parantaa 
työntekijöiden henkilökohtaisia ja 
kollektiivisia oikeuksia ja edistää 
työehtosopimuksia;

Or. en

Tarkistus 188
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa julkisen liikenteen 
kehittämisen merkitystä ja etenkin 
rautatieyhteyksien parantamisen ja 
uusien rautatieyhteyksien rakentamisen 
merkitystä kestävän liikennejärjestelmän 
puitteissa; pitää valitettavana, että tällä 
alalla ja yhdistettyjen kuljetusten alalla ei 
ole juuri edistytty;

Or. en

Tarkistus 189
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 b. kehottaa Serbiaa kehittämään ja 
hyväksymään uskottavan ja tehokkaan 
uusiutuvia enerhgialähteitä ja 
energiatehokkuutta koskevan 
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suunnitelman, jolla pyritään 
energialähteiden monipuolistamiseen ja 
joka on EU:n ilmastonmuutospolitiikan ja 
sen tavoitteiden mukainen; kehottaa 
Serbian viranomaisia erityisesti 
yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
hankkeiden rakennuslupia, lisensointia ja 
verkkoon liittämistä koskevia 
hallinnollisia menettelyjä;

Or. en

Tarkistus 190
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
25 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 c. korostaa, että ympäristöalalla ja 
etenkin vesivarojen hoidon, 
luonnonsuojelun ja ilmanlaadun alalla 
on toteutettava merkittäviä toimia; 
tähdentää, että konkreettinen edistyminen 
edellyttää hallintokapasiteetin 
asianmukaista vahvistamista, ja kehottaa 
Serbian hallitusta toteuttamaan asiaa 
koskevat tarvittavat toimenpiteet;

Or. en


