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Amendement 1
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Raad 
Algemene Zaken van 11 december 2012 
over de uitbreiding, stabilisatie en 
associatie,

Or. en

Amendement 2
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
Algemene Zaken van 28 februari 2012,

– gezien de conclusies van de Raad 
Algemene Zaken van 28 februari 2012 en 
de conclusies van de Europese Raad van 1 
maart 2012,

Or. en

Amendement 3
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Visum 5

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad van 25 
oktober 2010 waarin de Commissie 
verzocht wordt advies uit te brengen over 
het verzoek van Servië om toetreding tot de 

– gezien de conclusies van de Raad van 25 
oktober 2010 waarin de Commissie 
verzocht wordt advies uit te brengen over 
het verzoek van Servië om toetreding tot de 
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Europese Unie, de conclusies van de Raad 
van 5 december 2011 en de conclusies van 
de Europese Raad van 9 december 2011,

Europese Unie, de conclusies van de Raad 
van 5 december 2011 en de conclusies van 
de Europese Raad van 9 december 2011 
waarin de voorwaarden worden 
geformuleerd voor het openen van de 
toetredingsonderhandelingen met Servië, 
alsmede de conclusies van de Raad van 11 
december 2012, die zijn bekrachtigd door 
de Europese Raad van 13-14 december 
2012,

Or. en

Amendement 4
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de huidige grondwet van Servië, 
waarin uitdrukkelijk wordt verklaard dat 
Kosovo een organisch geheel vormt met 
het grondgebied van de Servische staat,

Or. en

Amendement 5
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Europese Raad van 
1 maart 2012 Servië de status van 
kandidaat-lidstaat heeft toegekend;

A. overwegende dat de Europese Raad van 
1 maart 2012 Servië de status van 
kandidaat-lidstaat heeft toegekend, en 
daarmee opnieuw zijn duidelijke 
Europese standpunt in overeenstemming 
met de EU-verbintenissen jegens de 
gehele westelijke Balkan heeft bevestigd,
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Or. en

Amendement 6
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat in de conclusies 
van het voorzitterschap van de Europese 
Raad van 19 en 20 juni 2003 in 
Thessaloniki ondubbelzinnig werd 
toegezegd dat alle westelijke 
Balkanlanden tot de Europese Unie 
kunnen toetreden zodra zij aan de daartoe 
vastgestelde criteria voldoen, en dat deze 
toezegging werd herhaald in de 
hernieuwde consensus over uitbreiding 
die op 14 en 15 december 2006 door de 
Europese Raad werd goedgekeurd, in de 
conclusies van de Raad over Servië van 25 
oktober 2010, alsmede op de ministeriële 
ontmoeting tussen de EU en de westelijke 
Balkan op 2 juni 2010;

Or. en

Amendement 7
Pino Arlacchi

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat Servië veel 
maatregelen heeft genomen om de 
betrekkingen met Kosovo te normaliseren 
en inspanningen heeft geleverd om in 
toereikende mate te voldoen aan de 
politieke criteria en voorwaarden van het 
stabilisatie- en associatieproces;
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Or. en

Amendement 8
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat Servië en elk land 
dat het EU-lidmaatschap nastreeft op zijn 
eigen merites beoordeeld moet worden wat 
betreft de uitvoering en naleving van 
dezelfde criteria; overwegende dat 
regionale samenwerking en een goede 
samenwerking met de buurlanden een 
cruciale rol spelen in het 
uitbreidingsproces;

Or. en

Amendement 9
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat Servië een 
belangrijke rol kan spelen in de regio en 
zich constructief moet blijven opstellen 
ten opzichte van regionale samenwerking 
en goede nabuurschapsbetrekkingen en 
deze hoofdelementen van het stabilisatie-
en associatieproces verder dient te 
versterken;

Or. en
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Amendement 10
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat regionale 
samenwerking en goede 
nabuurschapsbetrekkingen uiterst 
belangrijk zijn voor de Europese 
integratie en de veiligheid en de stabiliteit 
in de regio waarborgen;

Or. en

Amendement 11
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat bilaterale kwesties 
zo vroeg mogelijk in het toetredingsproces 
moeten worden aangepakt, in een 
constructieve sfeer van nabuurschap en 
bij voorkeur vóór de opening van de 
toetredingsonderhandelingen, zodat deze 
niet negatief worden beïnvloed;

Or. en

Amendement 12
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Servische regering C. overwegende dat de Servische regering 
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haar toezegging om Europese integratie te 
blijven nastreven, heeft bekrachtigd;

haar toezegging om Europese integratie te 
blijven nastreven, heeft bekrachtigd; 
overwegende dat het in dit verband 
noodzakelijk is bij de goedkeuring en 
uitvoering van hervormingen een goede 
staat van dienst op te bouwen;

Or. en

Amendement 13
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat bilaterale kwesties 
geen obstakel in het toetredingsproces 
mogen vormen en evenmin als zodanig 
mogen worden gebruikt, maar dat ze op 
constructieve wijze, zo snel mogelijk, 
moeten worden opgelost, rekening 
houdend met de algemene belangen en 
waarden van de EU;

Or. en

Amendement 14
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat Servië een 
belangrijke speler kan worden om de 
veiligheid en de stabiliteit in de regio te 
waarborgen;

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

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de rechtsstaat door 
de EU tot speerpunt van haar 
uitbreidingsproces is gemaakt;

Or. en

Amendement 16
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de manier waarop in 
mei 2012 de parlements-, gemeenteraads-
en vervroegde presidentiële verkiezingen 
zijn gehouden, die volgens de OVSE en het 
ODIHR werden gekenmerkt door 
eerbiediging van de grondrechten en 
fundamentele vrijheden; is verheugd dat de 
nieuwe regering zich inspant voor een 
voortzetting van de koers op weg naar EU-
integratie, en benadrukt dat er 
hervormingen moeten worden 
doorgevoerd;

1. is ingenomen met de manier waarop in 
mei 2012 de parlements-, gemeenteraads-
en vervroegde presidentiële verkiezingen 
zijn gehouden, die volgens de OVSE en het 
ODIHR werden gekenmerkt door 
eerbiediging van de grondrechten en 
fundamentele vrijheden; verzoekt de 
regering gevolg te geven aan de 
aanbevelingen in het eindverslag van de 
OVSE en het ODIHR teneinde de 
transparantie van het verkiezingsproces te 
vergroten; is verheugd dat de nieuwe 
regering zich inspant voor een voortzetting 
van de koers op weg naar EU-integratie, en 
benadrukt dat er hervormingen moeten 
worden doorgevoerd;

Or. en

Amendement 17
Maria Eleni Koppa
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de manier waarop in 
mei 2012 de parlements-, gemeenteraads-
en vervroegde presidentiële verkiezingen 
zijn gehouden, die volgens de OVSE en het 
ODIHR werden gekenmerkt door 
eerbiediging van de grondrechten en 
fundamentele vrijheden; is verheugd dat de 
nieuwe regering zich inspant voor een 
voortzetting van de koers op weg naar EU-
integratie, en benadrukt dat er 
hervormingen moeten worden 
doorgevoerd;

1. is ingenomen met de manier waarop in 
mei 2012 de parlements-, gemeenteraads-
en vervroegde presidentiële verkiezingen 
zijn gehouden, die volgens de OVSE en het 
ODIHR werden gekenmerkt door 
eerbiediging van de grondrechten en 
fundamentele vrijheden; is verheugd dat de 
nieuwe regering zich inspant voor een 
voortzetting van de koers op weg naar EU-
integratie; wijst er evenwel op dat de 
wetgevingswerkzaamheden als gevolg van 
de verkiezingen en de langdurige 
onderhandelingen over de 
regeringsformatie zijn vertraagd;
benadrukt derhalve dat er door de nieuwe 
Servische regering hervormingen moeten 
worden bespoedigd en doorgevoerd;

Or. en

Amendement 18
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de manier waarop in 
mei 2012 de parlements-, gemeenteraads-
en vervroegde presidentiële verkiezingen 
zijn gehouden, die volgens de OVSE en het 
ODIHR werden gekenmerkt door 
eerbiediging van de grondrechten en 
fundamentele vrijheden; is verheugd dat de 
nieuwe regering zich inspant voor een 
voortzetting van de koers op weg naar EU-
integratie, en benadrukt dat er 
hervormingen moeten worden 
doorgevoerd;

1. is ingenomen met de manier waarop in 
mei 2012 de parlements-, gemeenteraads-
en vervroegde presidentiële verkiezingen 
zijn gehouden, die volgens de OVSE en het 
ODIHR werden gekenmerkt door 
eerbiediging van de grondrechten en 
fundamentele vrijheden; is verheugd dat de 
nieuwe regering zich inspant voor een 
voortzetting van de koers op weg naar EU-
integratie, en benadrukt dat er 
hervormingen moeten worden 
doorgevoerd; is ingenomen met de 
toezegging van de nieuwe regering om 
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systemische corruptie en georganiseerde 
misdaad te bestrijden; onderstreept dat het 
belangrijk is bij de bestrijding van 
prominente corruptiezaken een 
geloofwaardige staat van dienst op te 
bouwen door definitieve veroordelingen 
uit te spreken;

Or. en

Amendement 19
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is ingenomen met het verzoek van 
de Raad aan de Commissie om een 
verslag te presenteren zodra Servië in 
toereikende mate aan de 
lidmaatschapscriteria en de belangrijkste 
prioriteiten voldoet, teneinde de 
toetredingsonderhandelingen onverwijld 
te openen; is ervan overtuigd dat de start 
van de onderhandelingen over toetreding 
tot de EU in juni 2013 een haalbare 
doelstelling is; dringt er bij het land op 
aan de democratische, systemische en 
sociaal-economische hervormingen voort 
te zetten die het in staat zullen stellen de 
verplichtingen van het lidmaatschap na te 
komen en effectief uit te voeren; 

Or. en

Amendement 20
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. onderstreept het belang van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
(SAO) tussen de EU en Servië waarin de 
wederzijdse rechten en plichten van beide 
partijen zijn omschreven tot op het 
ogenblik dat Servië tot de EU toetreedt; 
wijst erop dat Servië een goede staat van 
dienst heeft opgebouwd wat betreft de 
tenuitvoerlegging van de verplichtingen in 
het kader van de SAO en de 
Interimovereenkomst; verzoekt het enige 
EU-land dat dit nog niet heeft gedaan de 
SAO met Servië onverwijld te ratificeren;

Or. en

Amendement 21
Justas Vincas Paleckis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Raad zo snel mogelijk een 
datum vast te leggen voor de aanvang van 
de toetredingsonderhandelingen met 
Servië, mits het land naar tevredenheid 
voldaan heeft aan de belangrijkste 
prioriteiten en de hervormingsprocessen 
voortzet;

2. verzoekt de Raad een datum vast te 
leggen voor de aanvang van de 
toetredingsonderhandelingen met Servië, 
zodra het land volledig voldoet aan alle 
gestelde voorwaarden en solide prestaties 
bij de uitvoering van de 
hervormingsprocessen levert;

Or. en

Amendement 22
Bernd Posselt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Raad zo snel mogelijk een 
datum vast te leggen voor de aanvang van 
de toetredingsonderhandelingen met 
Servië, mits het land naar tevredenheid 
voldaan heeft aan de belangrijkste 
prioriteiten en de hervormingsprocessen 
voortzet;

2. onderstreept dat de aanvang van de 
toetredingsonderhandelingen met Servië
mogelijk is zodra het land naar 
tevredenheid voldaan heeft aan de 
belangrijkste prioriteiten en mits het de 
hervormingsprocessen voortzet;

Or. en

Amendement 23
Pino Arlacchi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Raad zo snel mogelijk een 
datum vast te leggen voor de aanvang van 
de toetredingsonderhandelingen met 
Servië, mits het land naar tevredenheid 
voldaan heeft aan de belangrijkste 
prioriteiten en de hervormingsprocessen 
voortzet;

2. verzoekt de Raad onverwijld een datum 
vast te leggen voor de aanvang van de 
toetredingsonderhandelingen met Servië, 
aangezien het land naar tevredenheid 
voldaan heeft aan de belangrijkste 
prioriteiten en de hervormingsprocessen 
voortzet;

Or. en

Amendement 24
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Raad zo snel mogelijk een 
datum vast te leggen voor de aanvang van 
de toetredingsonderhandelingen met 
Servië, mits het land naar tevredenheid 
voldaan heeft aan de belangrijkste 

2. verzoekt de Raad een datum vast te 
leggen voor de aanvang van de 
toetredingsonderhandelingen met Servië, 
mits het land naar tevredenheid voldaan 
heeft aan de belangrijkste prioriteiten en de 
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prioriteiten en de hervormingsprocessen 
voortzet;

hervormingsprocessen voortzet;

Or. en

Amendement 25
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Raad zo snel mogelijk een 
datum vast te leggen voor de aanvang van 
de toetredingsonderhandelingen met 
Servië, mits het land naar tevredenheid 
voldaan heeft aan de belangrijkste 
prioriteiten en de hervormingsprocessen 
voortzet;

2. verzoekt de Raad zo snel mogelijk een 
datum vast te leggen voor de aanvang van 
de toetredingsonderhandelingen met 
Servië, mits het land naar tevredenheid 
voldaan heeft aan de belangrijkste 
prioriteiten en de hervormingsprocessen 
met name met betrekking tot de 
rechtsstaat voortzet, waarmee blijk wordt 
gegeven van de inzet van de EU voor het 
uitbreidingsproces en van het Europese 
standpunt van de westelijke 
Balkanlanden; is ingenomen met de 
vooruitgang die Servië heeft geboekt bij 
de vervulling van de politieke criteria van 
Kopenhagen, zoals is erkend in het 
voortgangsverslag 2012 van de Europese 
Commissie, en herinnert eraan dat 
verdere vooruitgang in het Europese 
integratieproces afhangt van de 
voortzetting van het hervormingsproces, 
en in het bijzonder het waarborgen van de 
democratie en de werking van 
democratische instellingen, de 
handhaving van de rechtsstaat, de 
eerbiediging van de mensenrechten, de 
gelijke en actieve bescherming van alle 
minderheden in heel Servië 
overeenkomstig de Europese normen, het 
onderhouden van goede 
nabuurschapsbetrekkingen en regionale 
samenwerking, met inbegrip van de 
vreedzame beslechting van bilaterale 
kwesties, en de verbetering van de 
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werking van de markteconomie;

Or. en

Amendement 26
Pino Arlacchi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept dat de toetreding van 
Servië tot de EU van essentieel belang is 
voor de kwaliteit van de economische en 
sociale ontwikkeling in het land;

Or. en

Amendement 27
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt Litouwen om de ratificatie 
van de stabilisatie- en 
associatieovereenkomst zo spoedig 
mogelijk te voltooien teneinde de 
versterking van de betrekkingen tussen de 
EU en Servië mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 28
Justas Vincas Paleckis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met de vooruitgang die 
Servië heeft geboekt bij het behalen van de 
politieke criteria van Kopenhagen, zoals 
ook is onderkend in het voortgangsverslag 
2012 van de Europese Commissie; 
herinnert eraan dat verdere vooruitgang in 
het Europese integratieproces afhangt van 
of de hervormingen worden voortgezet; 
benadrukt dat de doorvoering daarvan 
cruciaal is;

3. is ingenomen met de vooruitgang die 
Servië heeft geboekt bij het behalen van de 
politieke criteria van Kopenhagen, zoals 
ook is onderkend in het voortgangsverslag 
2012 van de Europese Commissie; 
herinnert eraan dat verdere vooruitgang in 
het Europese integratieproces rechtstreeks
afhangt van of de hervormingen 
onomkeerbaar worden voortgezet en aan 
de door de Raad gestelde voorwaarden 
wordt voldaan; benadrukt dat de 
doorvoering daarvan cruciaal is;

Or. en

Amendement 29
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat de hervormingen, die 
goed op gang waren gekomen, vertraagd 
zijn door het verkiezingsproces; spoort de 
nieuwe regering aan onvoorwaardelijk te 
werken aan de uitvoering van 
hervormingen, met name de belangrijkste 
met betrekking tot de rechterlijke macht, 
corruptiebestrijding, de mediavrijheid, de 
bescherming van alle minderheden, een 
duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen, structurele economische 
hervormingen en de verbetering van het 
ondernemingsklimaat;

Or. en

Amendement 30
Pino Arlacchi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept het belang van de in 
december 2012 door de Europese 
Commissie via het EU-instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA) gereserveerde 
middelen voor ondersteuning van de 
inspanningen van Servië om de 
hervormingsagenda van de EU ten uitvoer 
te leggen; onderstreept dat de financiering 
zal worden aangewend om het 
gerechtelijk apparaat efficiënter te maken, 
de capaciteit op het gebied van asiel te 
ontwikkelen, en de georganiseerde 
misdaad, met inbegrip van mensenhandel 
en corruptie, te bestrijden;

Or. en

Amendement 31
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. stelt met tevredenheid vast dat de 
IPA-bijstand in Servië goed functioneert; 
spoort zowel de regering als de EU aan de 
administratieve procedures voor de IPA-
financiering te vereenvoudigen, teneinde 
IPA-middelen toegankelijker te maken 
voor kleinschaliger en niet-
gecentraliseerde begunstigden; benadrukt 
dat bij de komende herziening van het 
financieel kader van de EU een adequaat 
niveau van pretoetredingssteun moet 
worden gehandhaafd;

Or. en
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Amendement 32
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat het proces van de 
ratificatie van de stabilisatie- en 
associatieovereenkomst snel moet worden 
voltooid opdat deze zo spoedig mogelijk in 
werking kan treden;

Or. en

Amendement 33
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst met nadruk op de betekenis 
van de rechtsstaat en moedigt de 
autoriteiten, het maatschappelijk 
middenveld, de media en alle 
belanghebbenden aan zich af te vragen of 
en in hoeverre de preambule van de 
grondwet onverenigbaar is met het 
staatsbestel waarop de toekomst van 
Servië in Europa en het initiatief van het 
platform van Kosovo duiden;

Or. en

Amendement 34
Andrey Kovatchev, György Schöpflin, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Stanimir Ilchev, 
Franziska Katharina Brantner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herhaalt zijn oproep tot de 
autoriteiten om als stap in het Servische 
democratiseringsproces hun 
inspanningen voort te zetten met het oog 
op het ongedaan maken van de erfenis 
van de voormalige communistische 
geheime diensten; wijst op het belang van 
verdere hervorming van de 
veiligheidssector, versterking van het 
parlementaire toezicht en de controle op 
de veiligheidsdiensten en de opening van 
de nationale archieven, en met name de 
stukken van de voormalige 
inlichtingendienst UDBA; moedigt de 
autoriteiten aan de toegang tot de 
archieven met betrekking tot de 
voormalige republieken van Joegoslavië 
te vergemakkelijken en deze aan de 
respectieve regeringen te restitueren, als 
zij daarom verzoeken;

Or. en

Amendement 35
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. drukt haar bezorgdheid uit over de 
wijzigingen in de wet inzake de centrale 
bank, waardoor de onafhankelijkheid 
daarvan werd ondermijnd, en over het feit 
dat de algehele vrijheid van 
staatsinstellingen in het gedrang komt 
door overmatige invloed van de 
uitvoerende tak van de regering; 
onderstreept dat de politieke criteria van 
Kopenhagen ook de onafhankelijkheid 

Schrappen
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van staatsinstellingen behelzen;

Or. en

Amendement 36
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. drukt haar bezorgdheid uit over de 
wijzigingen in de wet inzake de centrale 
bank, waardoor de onafhankelijkheid 
daarvan werd ondermijnd, en over het feit 
dat de algehele vrijheid van 
staatsinstellingen in het gedrang komt 
door overmatige invloed van de 
uitvoerende tak van de regering; 
onderstreept dat de politieke criteria van 
Kopenhagen ook de onafhankelijkheid 
van staatsinstellingen behelzen;

Schrappen

Or. it

Amendement 37
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. drukt haar bezorgdheid uit over de 
wijzigingen in de wet inzake de centrale 
bank, waardoor de onafhankelijkheid 
daarvan werd ondermijnd, en over het feit 
dat de algehele vrijheid van 
staatsinstellingen in het gedrang komt 
door overmatige invloed van de 
uitvoerende tak van de regering; 
onderstreept dat de politieke criteria van 
Kopenhagen ook de onafhankelijkheid 

4. is ingenomen met de wijzigingen in de 
wet inzake de centrale bank naar 
aanleiding van de aanbevelingen van de 
Europese Commissie;
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van staatsinstellingen behelzen;

Or. en

Amendement 38
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. drukt haar bezorgdheid uit over de 
wijzigingen in de wet inzake de centrale 
bank, waardoor de onafhankelijkheid 
daarvan werd ondermijnd, en over het feit 
dat de algehele vrijheid van 
staatsinstellingen in het gedrang komt 
door overmatige invloed van de 
uitvoerende tak van de regering; 
onderstreept dat de politieke criteria van 
Kopenhagen ook de onafhankelijkheid van 
staatsinstellingen behelzen;

4. drukt zijn bezorgdheid uit over 
tegenstrijdige wetgevingsinitiatieven, zoals
de wijzigingen in de wet inzake de centrale 
bank in augustus 2012, waardoor de 
onafhankelijkheid en autonomie van deze 
instelling werd ondermijnd; onderstreept 
dat de politieke criteria van Kopenhagen 
ook de onafhankelijkheid van 
staatsinstellingen behelzen en is 
ingenomen met de latere goedkeuring van 
amendementen door het Servische 
parlement om de wet inzake de centrale 
bank dichter bij de Europese normen te 
doen aansluiten;

Or. en

Amendement 39
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. drukt haar bezorgdheid uit over de 
wijzigingen in de wet inzake de centrale 
bank, waardoor de onafhankelijkheid 
daarvan werd ondermijnd, en over het feit 
dat de algehele vrijheid van 
staatsinstellingen in het gedrang komt 
door overmatige invloed van de 

4. drukt zijn bezorgdheid uit over de 
wijzigingen in de wet inzake de centrale 
bank, waardoor diens onafhankelijkheid 
van overmatige invloed van de regering
werd ondermijnd; neemt nota van de 
daaropvolgende wijzigingen in de wet die 
deze meer in overeenstemming hebben 
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uitvoerende tak van de regering; 
onderstreept dat de politieke criteria van 
Kopenhagen ook de onafhankelijkheid van 
staatsinstellingen behelzen;

gebracht met de Europese normen;
onderstreept dat de politieke criteria van 
Kopenhagen ook de onafhankelijkheid van 
staatsinstellingen behelzen;

Or. en

Amendement 40
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. drukt haar bezorgdheid uit over de 
wijzigingen in de wet inzake de centrale 
bank, waardoor de onafhankelijkheid 
daarvan werd ondermijnd, en over het feit 
dat de algehele vrijheid van 
staatsinstellingen in het gedrang komt door 
overmatige invloed van de uitvoerende tak 
van de regering; onderstreept dat de 
politieke criteria van Kopenhagen ook de 
onafhankelijkheid van staatsinstellingen 
behelzen;

4. drukt zijn bezorgdheid uit over de 
wijzigingen in de wet inzake de nationale 
bank, waardoor de onafhankelijkheid 
daarvan werd ondermijnd, en over het feit 
dat de algehele vrijheid van 
staatsinstellingen in het gedrang komt door 
overmatige invloed van de uitvoerende tak 
van de regering; onderstreept dat de 
politieke criteria van Kopenhagen ook de 
onafhankelijkheid van staatsinstellingen 
behelzen;

Or. en

Amendement 41
György Schöpflin, Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. drukt haar bezorgdheid uit over de 
wijzigingen in de wet inzake de centrale 
bank, waardoor de onafhankelijkheid 
daarvan werd ondermijnd, en over het feit 
dat de algehele vrijheid van 
staatsinstellingen in het gedrang komt door 

4. drukt zijn bezorgdheid uit over de 
wijzigingen in de wet inzake de centrale 
bank, waardoor de onafhankelijkheid 
daarvan werd ondermijnd, en over het feit 
dat de algehele vrijheid van 
staatsinstellingen in het gedrang komt door 
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overmatige invloed van de uitvoerende tak 
van de regering; onderstreept dat de 
politieke criteria van Kopenhagen ook de 
onafhankelijkheid van staatsinstellingen 
behelzen;

overmatige invloed van de uitvoerende tak 
van de regering; onderstreept dat de 
politieke criteria van Kopenhagen ook de 
onafhankelijkheid van staatsinstellingen 
behelzen; is verheugd dat het Servische 
parlement onlangs ook belangrijke 
correcties heeft aangebracht in de wet 
inzake de centrale bank, naar aanleiding 
van de in augustus aangenomen 
problematische amendementen;

Or. en

Amendement 42
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is ingenomen met de in november 
2012 goedgekeurde amendementen op de 
wijzigingen in de wet inzake de centrale 
bank die in de richting van de EU-
aanbevelingen gaan teneinde te zorgen 
voor een grotere continuïteit van de 
centrale bank en de gevolgen van elke 
regeringswisseling voor de benoeming 
van haar president te beperken; 
beschouwt dit als een teken dat de 
regerende coalitie bereid is om naar 
opmerkingen van de EU en het IMF te 
luisteren;

Or. en

Amendement 43
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over de samenwerking van 
Servië met het ICTY en over het feit dat 
alle verdachten van oorlogsmisdaden 
inmiddels overgedragen zijn aan het 
tribunaal in Den Haag; is het eens met de 
herhaalde oproepen van de hoofdaanklager 
van het ICTY om grondig onderzoek te
doen naar en de vervolging te gelasten van 
personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken waardoor 
voortvluchtigen zo lang vrij konden 
rondlopen, vooral in de militaire en civiele 
veiligheidsdiensten;

5. is verheugd over de samenwerking van 
Servië met het ICTY die ertoe heeft geleid
dat alle verdachten van oorlogsmisdaden 
overgedragen zijn aan het tribunaal in Den 
Haag om te worden berecht; is het eens 
met de herhaalde oproepen van de 
hoofdaanklager van het ICTY om over te
gaan tot een diepgaand onderzoek naar en
de vervolging van de personen die 
betrokken zijn in ondersteunende 
netwerken waardoor voortvluchtigen zo 
lang vrij konden rondlopen, vooral in de 
militaire en civiele veiligheidsdiensten; 
dringt er voorts bij de autoriteiten op aan 
de geloofwaardigheid en het 
professionalisme van het programma ter 
bescherming van getuigen (WPP) te 
waarborgen en het van voldoende 
middelen te voorzien zodat de rechterlijke 
macht haar procedures met betrekking tot 
oorlogsmisdaden effectief kan voortzetten; 
wijst erop dat een aantal voormalige 
politieambtenaren het WPP vrijwillig de 
rug hebben toegekeerd wegens de 
aanzienlijke tekortkomingen daarvan; 

Or. en

Amendement 44
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over de samenwerking van 
Servië met het ICTY en over het feit dat 
alle verdachten van oorlogsmisdaden 
inmiddels overgedragen zijn aan het 
tribunaal in Den Haag; is het eens met de 
herhaalde oproepen van de hoofdaanklager 
van het ICTY om grondig onderzoek te 

5. is verheugd over de samenwerking van 
Servië met het ICTY en over het feit dat 
alle verdachten van oorlogsmisdaden 
inmiddels overgedragen zijn aan het 
tribunaal in Den Haag; moedigt verdere 
samenwerking met het tribunaal aan; is 
het eens met de herhaalde oproepen van de 
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doen naar en de vervolging te gelasten van 
personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken waardoor 
voortvluchtigen zo lang vrij konden 
rondlopen, vooral in de militaire en civiele 
veiligheidsdiensten;

hoofdaanklager van het ICTY om grondig 
onderzoek te doen naar en de vervolging te 
gelasten van personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken waardoor 
voortvluchtigen zo lang vrij konden 
rondlopen, vooral in de militaire en civiele 
veiligheidsdiensten; is ingenomen met de 
opstelling van het protocol inzake 
samenwerking bij de vervolging van 
plegers van oorlogsmisdaden, misdaden 
tegen de menselijkheid en genocide tussen 
Servië en Bosnië en Herzegovina;

Or. en

Amendement 45
Bernd Posselt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over de samenwerking van 
Servië met het ICTY en over het feit dat 
alle verdachten van oorlogsmisdaden 
inmiddels overgedragen zijn aan het 
tribunaal in Den Haag; is het eens met de 
herhaalde oproepen van de hoofdaanklager 
van het ICTY om grondig onderzoek te 
doen naar en de vervolging te gelasten van 
personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken waardoor 
voortvluchtigen zo lang vrij konden 
rondlopen, vooral in de militaire en civiele 
veiligheidsdiensten;

5. dringt er bij Servië op aan zijn 
samenwerking met het ICTY voort te 
zetten en is ingenomen met het feit dat alle 
aangevraagde verdachten van 
oorlogsmisdaden inmiddels overgedragen 
zijn aan het tribunaal in Den Haag; is het 
eens met de herhaalde oproepen van de 
hoofdaanklager van het ICTY om grondig 
onderzoek te doen naar en de vervolging te 
gelasten van personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken waardoor 
voortvluchtigen zo lang vrij konden 
rondlopen, vooral in de militaire en civiele 
veiligheidsdiensten;

Or. en

Amendement 46
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie
Andrey Kovatchev
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over de samenwerking van 
Servië met het ICTY en over het feit dat 
alle verdachten van oorlogsmisdaden 
inmiddels overgedragen zijn aan het 
tribunaal in Den Haag; is het eens met de 
herhaalde oproepen van de hoofdaanklager 
van het ICTY om grondig onderzoek te 
doen naar en de vervolging te gelasten van 
personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken waardoor 
voortvluchtigen zo lang vrij konden 
rondlopen, vooral in de militaire en civiele 
veiligheidsdiensten;

5. is verheugd over de samenwerking van 
Servië met het ICTY en over het feit dat 
alle verdachten van oorlogsmisdaden 
inmiddels overgedragen zijn aan het 
tribunaal in Den Haag; is het eens met de 
herhaalde oproepen van de hoofdaanklager 
van het ICTY om grondig onderzoek te 
doen naar en de vervolging te gelasten van 
personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken waardoor 
voortvluchtigen zo lang vrij konden 
rondlopen, vooral in de militaire en civiele 
veiligheidsdiensten; benadrukt dat het 
ICTY een belangrijke rol heeft gespeeld 
bij het regionale verzoeningsproces en 
verzoekt de Servische autoriteiten en 
politieke leiders zich te onthouden van 
uitspraken en acties die de autoriteit en 
integriteit van het strafhof ondermijnen;

Or. en

Amendement 47
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over de samenwerking van 
Servië met het ICTY en over het feit dat 
alle verdachten van oorlogsmisdaden 
inmiddels overgedragen zijn aan het 
tribunaal in Den Haag; is het eens met de 
herhaalde oproepen van de hoofdaanklager 
van het ICTY om grondig onderzoek te 
doen naar en de vervolging te gelasten van 
personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken waardoor 

5. is verheugd over de samenwerking van 
Servië met het ICTY en over het feit dat 
alle verdachten van oorlogsmisdaden 
inmiddels overgedragen zijn aan het 
tribunaal in Den Haag; is het eens met de 
herhaalde oproepen van de hoofdaanklager 
van het ICTY om grondig onderzoek te 
doen naar en de vervolging te gelasten van 
personen die betrokken zijn in 
ondersteunende netwerken waardoor 
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voortvluchtigen zo lang vrij konden 
rondlopen, vooral in de militaire en civiele 
veiligheidsdiensten;

voortvluchtigen zo lang vrij konden 
rondlopen, vooral in de militaire en civiele 
veiligheidsdiensten; verzoekt Servië om 
zijn belofte na te komen en zich 
consequent en met toewijding te blijven 
inzetten voor regionale samenwerking en 
verzoening in de westelijke Balkan, 
ondanks de teleurstelling die is geuit na 
de recente vrijspraak door het ICTY van 
Gotovina, Markac en Haradinaj;

Or. en

Amendement 48
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. neemt kennis van de teleurstelling 
bij de Servische publieke opinie over de 
vrijspraak van Ramush Haradinaj, Ante 
Gotovina and Mladen Markac; herinnert 
er echter aan dat het beginsel van het 
vermoeden van onschuld in het kader van 
een eerlijke rechtsbedeling van wezenlijk 
belang is; veroordeelt met klem alle 
oorlogsmisdaden en verwerpt de bewering 
als zouden de vonnissen van het ICTY 
welke oorlogsmisdaad dan ook 
"legitimeren"; doet een beroep op de 
plaatselijke rechtbanken om hun 
onderzoeken en vervolgingen met 
betrekking tot tijdens de Joegoslavische 
oorlogen begane oorlogsmisdaden voort te 
zetten; adviseert alle partijen zich te 
onthouden van nationalistisch 
triomfalisme en uitspraken en acties die 
de inspanningen ten behoeve van 
regionale verzoening in de weg kunnen 
staan; 

Or. en
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Amendement 49
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt Litouwen om de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst te 
ratificeren, zodat deze in werking kan 
treden, hetgeen op zijn beurt de 
betrekkingen tussen de EU en Servië zou 
versterken en verder zou stimuleren;

Or. en

Amendement 50
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie om de 
officiële erkenning van Kosovo als 
voorwaarde voor de integratie van Servië 
in de EU te stellen;

Or. en

Amendement 51
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept dat de autoriteiten 
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meer inspanningen moeten leveren om 
recht te verkrijgen voor de overlevenden 
van conflictgerelateerd seksueel geweld in 
Servië en elders in de westelijke Balkan;

Or. en

Amendement 52
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. merkt op dat de vervolging van 
binnenlandse oorlogsmisdaden in gestaag 
tempo voortgang heeft gevonden, maar 
wijst erop dat een krachtiger aanpak van 
de problematiek van vermiste personen, 
orgaanhandel en een programma voor de 
bescherming van getuigen noodzakelijk 
is;

Or. en

Amendement 53
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is verheugd over de hervatting van de 
dialoog tussen Belgrado en Pristina op 
hoog politiek niveau en het engagement 
waaraan de nieuwe Servische regering 
uitdrukking heeft gegeven; roept op tot de 
volledige uitvoering van de 
overeenkomsten die tot nu toe door beide 
partijen gesloten zijn; is van mening dat de 
kwestie van vermiste personen op het 
hoogste politieke niveau in de dialoog 

6. is verheugd over de hervatting van de 
dialoog tussen Belgrado en Pristina op 
hoog politiek niveau en feliciteert de 
premiers, Ivica Dačić and Hashim Thaçi, 
met hun verbintenis tot voortzetting van 
de besprekingen met het oog op de 
normalisatie van de betrekkingen, en met 
hun besluit om een verbindingsofficier bij 
de EU-bureaus van respectievelijk 
Pristina en Belgrado aan te stellen; 
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moet worden ingebed; onderstreept dat het belangrijk is te 
zorgen voor de volledige uitvoering van de 
overeenkomsten die tot nu toe door beide 
partijen gesloten zijn; is ingenomen met de 
aanvang van de tenuitvoerlegging van het 
akkoord over geïntegreerd grensbeheer bij 
de grensovergangen Jarinje en Merdare; 
ziet vorderingen op andere gebieden, zoals 
telecommunicatie en energie, tegemoet; is 
van mening dat de kwestie van vermiste 
personen op het hoogste politieke niveau in 
de dialoog moet worden ingebed;

Or. en

Amendement 54
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is verheugd over de hervatting van de 
dialoog tussen Belgrado en Pristina op 
hoog politiek niveau en het engagement 
waaraan de nieuwe Servische regering 
uitdrukking heeft gegeven; roept op tot de 
volledige uitvoering van de 
overeenkomsten die tot nu toe door beide 
partijen gesloten zijn; is van mening dat de 
kwestie van vermiste personen op het 
hoogste politieke niveau in de dialoog 
moet worden ingebed;

6. is verheugd over de hervatting van de 
dialoog tussen Belgrado en Pristina op het 
hoogste politieke niveau en het 
engagement waaraan de nieuwe Servische 
regering uitdrukking heeft gegeven; roept 
op tot de volledige uitvoering van de 
overeenkomsten die tot nu toe door beide 
partijen gesloten zijn; is ingenomen met de 
bijeenkomsten van de premiers van Servië 
en Kosovo, de heer Ivica Dačić en de heer 
Hashim Thaçi, als cruciale stappen in de 
richting van een daadwerkelijke 
verzoening tussen Serviërs en Kosovaren 
en de normalisatie van de betrekkingen 
tussen Servië en Kosovo; prijst de 
proactieve rol en het leiderschap van hoge 
vertegenwoordiger en vicevoorzitter 
Catherine Ashton bij het bevorderen van 
de dialoog tussen Servië en Kosovo; 
spreekt de hoop uit dat er te zijner tijd 
overeenstemming zal worden bereikt over 
de twee resterende kwesties, 
telecommunicatie en energie; dringt er 
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voorts bij beide partijen op aan actief deel 
te nemen aan inspanningen om de 
kwestie van vermiste personen op te 
lossen; is verheugd over de Servische 
instructie betreffende de tenuitvoerlegging 
van het akkoord inzake inclusieve 
regionale samenwerking, dat een eind 
heeft gemaakt aan de afwezigheid van 
Servië op regionale bijeenkomsten, is 
eveneens verheugd over de ondertekening 
van het akkoord inzake geïntegreerd 
grensbeheer en de eerste maatregelen 
voor de tenuitvoerlegging daarvan; is 
ingenomen met de goede vooruitgang bij 
de tenuitvoerlegging van de andere bij de 
technische dialoog tot dusver tot stand 
gekomen overeenkomsten, met name ten 
aanzien van registers van de burgerlijke 
stand, kadasterkwesties en vrij verkeer; 
verzoekt voort te gaan met de volledige en 
snelle tenuitvoerlegging van alle 
overeenkomsten; roept beide in de dialoog
betrokken partijen op om een 
evaluatiemechanisme op te zetten met 
betrekking tot de uitvoering van de in de 
dialoog tot stand gekomen 
overeenkomsten teneinde ervoor te zorgen 
dat de burgers van Servië en Kosovo van 
de resultaten van de dialoog profiteren; is 
ingenomen met de verbeterde Servische 
samenwerking met EULEX;

Or. en

Amendement 55
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is verheugd over de hervatting van de 
dialoog tussen Belgrado en Pristina op 
hoog politiek niveau en het engagement 
waaraan de nieuwe Servische regering 

6. is verheugd over de hervatting van de 
dialoog tussen Belgrado en Pristina op 
hoog politiek niveau en het engagement 
waaraan de nieuwe Servische regering 
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uitdrukking heeft gegeven; roept op tot de 
volledige uitvoering van de 
overeenkomsten die tot nu toe door beide 
partijen gesloten zijn; is van mening dat de 
kwestie van vermiste personen op het 
hoogste politieke niveau in de dialoog 
moet worden ingebed;

uitdrukking heeft gegeven; roept op tot de 
volledige uitvoering van de 
overeenkomsten die tot nu toe door beide 
partijen gesloten zijn; benadrukt dat de 
resultaten van de dialoog beter onder de 
aandacht van het publiek en de 
overheidsinstellingen dienen te worden 
gebracht; roept op tot gemeenschappelijke 
mededelingen na het sluiten van 
overeenkomsten tussen Belgrado en 
Pristina; is van mening dat de kwestie van 
vermiste personen op het hoogste politieke 
niveau in de dialoog moet worden ingebed;

Or. en

Amendement 56
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat het waarborgen 
van de veiligheid en het welzijn in Noord-
Kosovo in het beste belang van Servië is; 
roept Belgrado op om de goede 
samenwerking met EULEX op het gebied 
van de rechtsstaat voort te zetten, 
gezamenlijke inspanningen bij de 
bestrijding van de georganiseerde 
misdaad op te voeren en parallelle 
structuren te integreren; onderstreept dat 
het belangrijk is te zorgen voor sociaal-
economische ontwikkeling in de regio; is 
evenwel van mening dat economische 
steun transparant dient te zijn; verzoekt 
Servië om te zorgen voor transparantie bij 
de financiële ondersteuning van het 
onderwijs en de gezondheidszorg;

Or. en
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Amendement 57
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herhaalt dat ideeën over het 
verdelen van Kosovo of een ander land in 
de westelijke Balkan op grond van
etnische of andere scheidslijnen indruist 
tegen de geest van de Europese integratie, 
regionale verzoening en Europese 
waarden; onderstreept dat zowel de 
Servische als de Kosovaarse autoriteiten 
eraan moeten blijven werken de 
bescherming van alle minderheden en 
hun integratie in de ruimere samenleving 
te waarborgen;

Or. en

Amendement 58
Anna Ibrisagic, György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. betreurt het feit dat de 
overeenstemming die de Servische 
president in staat zou hebben gesteld om 
Kosovo te bezoeken, niet is bereikt; roept 
beide partijen op om zich constructief op 
te stellen en een oplossing voor dit 
probleem te vinden en in de geest van 
samenwerking en dialoog onder auspiciën 
van de EU te werk te gaan; 

Or. en
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Amendement 59
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat de parlementen en 
het maatschappelijk middenveld van 
Servië en Kosovo bij de dialoog moeten 
worden betrokken; benadrukt dat de 
resultaten van de dialoog op een 
transparante en samenhangende manier 
onder de aandacht van het publiek in 
zowel Servië als Kosovo moeten worden 
gebracht teneinde de geloofwaardigheid 
van het proces en de publieke steun 
ervoor te versterken; roept op tot 
openbare raadplegingen over kwesties die, 
zo nodig, in de dialoog besproken moeten 
worden en dringt erop aan dat alle tot 
stand gekomen overeenkomsten niet 
alleen in het Engels, maar ook in het 
Servisch en Albanees worden 
gepubliceerd;

Or. en

Amendement 60
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. roept op tot de ontmanteling van 
parallelle instellingen die door de 
Servische staat in Noord-Kosovo in stand 
worden gehouden, met name voor het 
terugtrekken van veiligheidsdiensten en 
gerechtelijke instanties; herhaalt dat de 
Servische autoriteiten de financiering van 
scholen en ziekenhuizen in Noord-Kosovo 
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volledig transparant moeten maken; 
spoort de Kosovaarse autoriteiten aan de 
hand uit te steken naar de Servische 
gemeenschap in Noord-Kosovo;

Or. en

Amendement 61
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. steunt de speciale 
onderzoekstaskforce (SITF) van EULEX 
en spoort Servië aan tot volledige 
samenwerking met en ondersteuning van 
de SITF bij zijn werkzaamheden;

Or. en

Amendement 62
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. betreurt de weigering van de 
Servische autoriteiten om de Kosovaarse 
vicepremier Mimoza Kusari-Lila toe te 
staan de grens te overschrijden en de 
Presevo-vallei te bezoeken; betreurt het 
dat de burgers van Kosovo urenlang 
moeten wachten om naar Servië over te 
steken; betreurt tegelijkertijd de weigering 
van de Kosovaarse autoriteiten om de 
Servische president Tomislav Nikolić toe 
te staan Kosovo te bezoeken en de 
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orthodoxe kerstviering in Gracanica bij te 
wonen; dringt er niettemin bij de 
Servische president Nikolić op aan diens 
weigering om de Kosovaarse president 
Jahjaga te ontmoeten, iets wat al eind 
vorig jaar werd overwogen, te herzien;

Or. en

Amendement 63
Bernd Posselt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om tekortkomingen in de 
hervorming van de rechterlijke macht aan 
te pakken, waarbij er met name op wordt 
toegezien dat het wettelijk kader geen 
ruimte biedt voor overmatige politieke 
invloed en de bevoegdheid van het 
parlement om rechters en aanklagers te 
benoemen en de rechtstreekse participatie 
van politiek functionarissen aan het werk 
van de Hoge Raad voor Justitie en de Raad 
voor het openbaar ministerie aan de kaak 
wordt gesteld; onderstreept dat er 
duidelijke en transparante evaluatiecriteria 
moeten worden vastgesteld voor de 
benoemde rechters en aanklagers om hun 
onafhankelijkheid en professionaliteit te 
waarborgen;

7. onderstreept dat bijzondere aandacht 
moet worden geschonken aan de door de 
regering aangegane verbintenissen om 
tekortkomingen in de hervorming van de 
rechterlijke macht aan te pakken, waarbij 
er met name op wordt toegezien dat het 
wettelijk kader geen ruimte biedt voor 
overmatige politieke invloed en de 
bevoegdheid van het parlement om rechters 
en aanklagers te benoemen en de 
rechtstreekse participatie van politiek 
functionarissen aan het werk van de Hoge 
Raad voor Justitie en de Raad voor het 
openbaar ministerie aan de kaak wordt 
gesteld; onderstreept dat er duidelijke en 
transparante evaluatiecriteria moeten 
worden vastgesteld voor de benoemde 
rechters en aanklagers om hun 
onafhankelijkheid en professionaliteit te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 64
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om tekortkomingen in de 
hervorming van de rechterlijke macht aan 
te pakken, waarbij er met name op wordt 
toegezien dat het wettelijk kader geen 
ruimte biedt voor overmatige politieke 
invloed en de bevoegdheid van het 
parlement om rechters en aanklagers te 
benoemen en de rechtstreekse participatie 
van politiek functionarissen aan het werk 
van de Hoge Raad voor Justitie en de Raad 
voor het openbaar ministerie aan de kaak 
wordt gesteld; onderstreept dat er 
duidelijke en transparante evaluatiecriteria 
moeten worden vastgesteld voor de 
benoemde rechters en aanklagers om hun 
onafhankelijkheid en professionaliteit te 
waarborgen;

7. spoort de regering aan om het 
gerechtelijk apparaat efficiënter te maken 
en de onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 
bevoegdheid en verantwoordingsplicht 
ervan te versterken; is ingenomen met de 
toezegging van de regering om 
tekortkomingen in de hervorming van de 
rechterlijke macht aan te pakken, waarbij 
er met name op wordt toegezien dat het 
wettelijk kader geen ruimte biedt voor 
overmatige politieke invloed en de 
bevoegdheid van het parlement om rechters 
en aanklagers te benoemen en de 
rechtstreekse participatie van politiek 
functionarissen aan het werk van de Hoge 
Raad voor Justitie en de Raad voor het 
openbaar ministerie aan de kaak wordt 
gesteld; onderstreept dat er duidelijke en 
transparante evaluatiecriteria moeten 
worden vastgesteld voor de benoemde 
rechters en aanklagers om hun 
onafhankelijkheid en professionaliteit te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 65
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om tekortkomingen in de 
hervorming van de rechterlijke macht aan 
te pakken, waarbij er met name op wordt 
toegezien dat het wettelijk kader geen 
ruimte biedt voor overmatige politieke 
invloed en de bevoegdheid van het 

7. constateert met voldoening dat Servië 
bezig is met de ontwikkeling van een 
nieuwe strategie voor justitiële 
hervorming en steunt de inspanningen 
voor de uitwerking van een nieuw 
rechtbankenstelsel teneinde de efficiëntie 
en onafhankelijkheid van het gehele 
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parlement om rechters en aanklagers te 
benoemen en de rechtstreekse participatie 
van politiek functionarissen aan het werk 
van de Hoge Raad voor Justitie en de Raad 
voor het openbaar ministerie aan de kaak 
wordt gesteld; onderstreept dat er 
duidelijke en transparante evaluatiecriteria 
moeten worden vastgesteld voor de 
benoemde rechters en aanklagers om hun 
onafhankelijkheid en professionaliteit te 
waarborgen;

gerechtelijke apparaat te verbeteren; is 
ingenomen met de toezegging van de 
regering om tekortkomingen in de 
hervorming van de rechterlijke macht aan 
te pakken, waarbij er met name op wordt 
toegezien dat het wettelijk kader geen 
ruimte biedt voor overmatige politieke 
invloed en de bevoegdheid van het 
parlement om rechters en aanklagers te 
benoemen en de rechtstreekse participatie 
van politiek functionarissen aan het werk 
van de Hoge Raad voor Justitie en de Raad 
voor het openbaar ministerie aan de kaak 
wordt gesteld; onderstreept dat er 
duidelijke en transparante evaluatiecriteria 
moeten worden vastgesteld voor de 
benoemde rechters en aanklagers om hun 
onafhankelijkheid en professionaliteit te 
waarborgen; 

Or. en

Amendement 66
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om tekortkomingen in de 
hervorming van de rechterlijke macht aan 
te pakken, waarbij er met name op wordt 
toegezien dat het wettelijk kader geen 
ruimte biedt voor overmatige politieke 
invloed en de bevoegdheid van het 
parlement om rechters en aanklagers te 
benoemen en de rechtstreekse participatie 
van politiek functionarissen aan het werk 
van de Hoge Raad voor Justitie en de Raad 
voor het openbaar ministerie aan de kaak 
wordt gesteld; onderstreept dat er 
duidelijke en transparante evaluatiecriteria 
moeten worden vastgesteld voor de 
benoemde rechters en aanklagers om hun 

7. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om tekortkomingen in de 
hervorming van de rechterlijke macht aan 
te pakken, waarbij er met name op wordt 
toegezien dat het wettelijk kader geen 
ruimte biedt voor overmatige politieke 
invloed en de bevoegdheid van het 
parlement om rechters en aanklagers te 
benoemen en de rechtstreekse participatie 
van politiek functionarissen aan het werk 
van de Hoge Raad voor Justitie en de Raad 
voor het openbaar ministerie aan de kaak 
wordt gesteld; onderstreept dat er 
duidelijke en transparante evaluatiecriteria 
moeten worden vastgesteld voor de 
benoemde rechters en aanklagers om hun 
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onafhankelijkheid en professionaliteit te 
waarborgen;

onafhankelijkheid en professionaliteit te 
waarborgen; benadrukt de noodzaak om 
maatregelen in overeenstemming met de 
aanbevelingen van de Commissie van 
Venetië ten uitvoer te leggen om de 
toenemende achterstand van zaken aan te 
pakken; merkt op dat het ministerie van 
Justitie verantwoordelijk blijft voor 
kapitaaluitgaven, wat de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht verder zou kunnen beperken; roept 
de autoriteiten op een nieuwe strategie 
voor de rechterlijke macht vast te stellen 
in combinatie met een bijbehorend 
actieplan, gebaseerd op een functionele 
evaluatie van het gerechtelijk apparaat;

Or. en

Amendement 67
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om tekortkomingen in de 
hervorming van de rechterlijke macht aan 
te pakken, waarbij er met name op wordt 
toegezien dat het wettelijk kader geen 
ruimte biedt voor overmatige politieke 
invloed en de bevoegdheid van het 
parlement om rechters en aanklagers te 
benoemen en de rechtstreekse participatie 
van politiek functionarissen aan het werk 
van de Hoge Raad voor Justitie en de Raad 
voor het openbaar ministerie aan de kaak 
wordt gesteld; onderstreept dat er 
duidelijke en transparante evaluatiecriteria 
moeten worden vastgesteld voor de 
benoemde rechters en aanklagers om hun 
onafhankelijkheid en professionaliteit te 
waarborgen;

7. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om tekortkomingen in de 
hervorming van de rechterlijke macht aan 
te pakken, waarbij er met name op wordt 
toegezien dat het wettelijk kader geen 
ruimte biedt voor overmatige politieke 
invloed en de bevoegdheid van het 
parlement om rechters en aanklagers te 
benoemen en de rechtstreekse participatie 
van politiek functionarissen aan het werk 
van de Hoge Raad voor Justitie en de Raad 
voor het openbaar ministerie aan de kaak 
wordt gesteld; onderstreept dat er 
duidelijke en transparante evaluatiecriteria 
moeten worden vastgesteld voor de 
benoemde rechters en aanklagers om hun 
onafhankelijkheid en professionaliteit te 
waarborgen; benadrukt dat het nodig is 
alle noodzakelijke maatregelen te nemen 
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om het vertrouwen van zowel de burgers 
als de rechters zelf in het gerechtelijk 
apparaat en de rechtsstaat te herstellen; 
onderstreept dat de beëindiging van de 
ambtstermijn van rechters en de 
tekortkomingen van de beroepsprocedures 
de grondslagen van de rechtsstaat hebben 
ondermijnd en de positie van rechters en 
aanklagers op losse schroeven hebben 
gezet; benadrukt tevens de noodzaak van 
initiële en voortgezette beroepsopleidingen 
voor rechters en aanklagers vanwege de 
ingrijpende veranderingen in de Servische 
wetgeving;

Or. en

Amendement 68
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om tekortkomingen in de 
hervorming van de rechterlijke macht aan 
te pakken, waarbij er met name op wordt 
toegezien dat het wettelijk kader geen 
ruimte biedt voor overmatige politieke 
invloed en de bevoegdheid van het 
parlement om rechters en aanklagers te 
benoemen en de rechtstreekse participatie 
van politiek functionarissen aan het werk 
van de Hoge Raad voor Justitie en de Raad 
voor het openbaar ministerie aan de kaak 
wordt gesteld; onderstreept dat er 
duidelijke en transparante evaluatiecriteria 
moeten worden vastgesteld voor de 
benoemde rechters en aanklagers om hun 
onafhankelijkheid en professionaliteit te 
waarborgen;

7. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om tekortkomingen in de 
hervorming van de rechterlijke macht aan 
te pakken, waarbij er met name op wordt 
toegezien dat het wettelijk kader geen 
ruimte biedt voor overmatige politieke 
invloed en de bevoegdheid van het 
parlement om rechters en aanklagers te 
benoemen en de rechtstreekse participatie 
van politiek functionarissen aan het werk 
van de Hoge Raad voor Justitie en de Raad 
voor het openbaar ministerie aan de kaak 
wordt gesteld; onderstreept dat er 
duidelijke en transparante evaluatiecriteria 
moeten worden vastgesteld voor de 
benoemde rechters en aanklagers om hun 
onafhankelijkheid en professionaliteit te 
waarborgen; verzoekt de regering zich 
eerder op de kwaliteit van de 
hervormingen dan op snelheid te 



AM\923580NL.doc 41/112 PE502.220v01-00

NL

concentreren en daarbij gebruik te maken 
van de beschikbare technische expertise 
uit het buitenland;

Or. en

Amendement 69
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. roept op tot een krachtiger politieke 
inzet bij de hervorming van het openbaar 
bestuur, met name door te zorgen voor de 
voltooiing van het wetgevingskader en de 
volledige overeenstemming daarvan met 
de internationale normen;

Or. en

Amendement 70
György Schöpflin, Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. betreurt de rechtsonzekerheid ten 
aanzien van de autonomie van Vojvodina 
en dringt er bij de Servische regering op 
aan de status quo ante te herstellen en af 
te zien van centraliserende maatregelen;

Or. en

Amendement 71
Anna Ibrisagic, Doris Pack, Eduard Kukan, György Schöpflin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. neemt kennis van de inspanningen van 
de nieuwe regering om werk te maken van 
de bezwaren die zijn geuit door het 
Europees Parlement met betrekking tot de 
roep om onmiddellijke herziening van 
artikel 359 van het Wetboek van 
Strafrecht; benadrukt dat het probleem van
bevriezing van tegoeden waarmee de 
detentie van personen krachtens artikel
359 gepaard ging en waardoor de toestand 
van de Servische economie verder is 
verslechterd, moet worden aangepakt;

8. neemt kennis van de inspanningen van 
de nieuwe regering om werk te maken van 
de bezwaren die zijn geuit door het 
Europees Parlement met betrekking tot de 
roep om onmiddellijke herziening van 
artikel 359 van het Wetboek van Strafrecht, 
maar acht het zorgwekkend dat dezelfde 
bepalingen zijn opgenomen in artikel 234 
van het Wetboek van Strafrecht; 
benadrukt dat de bepalingen van het 
nieuwe artikel 234 van het Wetboek van 
Strafrecht niet mogen worden toegepast 
op de verantwoordelijken in buitenlandse 
bedrijven buiten Servië en roept de 
autoriteiten op alle strafprocedures tegen 
deze personen stop te zetten;

Or. en

Amendement 72
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. neemt kennis van de inspanningen van 
de nieuwe regering om werk te maken van 
de bezwaren die zijn geuit door het 
Europees Parlement met betrekking tot de 
roep om onmiddellijke herziening van 
artikel 359 van het Wetboek van 
Strafrecht; benadrukt dat het probleem van 
bevriezing van tegoeden waarmee de 
detentie van personen krachtens artikel 
359 gepaard ging en waardoor de toestand 
van de Servische economie verder is 
verslechterd, moet worden aangepakt;

8. neemt kennis van de inspanningen van 
de nieuwe regering om werk te maken van 
de bezwaren die zijn geuit door het 
Europees Parlement met betrekking tot de 
roep om onmiddellijke herziening van 
artikel 359 van het Wetboek van 
Strafrecht; merkt evenwel op dat er nu een 
soortgelijke bepaling in artikel 234 is 
opgenomen en dat er een nieuwe 
specifieke bepaling inzake openbare 
aanbestedingen in artikel 234 bis van het 
Wetboek van Strafrecht is vervat; roept de 
autoriteiten nogmaals op het Wetboek van 
Strafrecht snel te herzien om een einde te 
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maken aan de vervolging op 
beschuldiging van misbruik van een 
openbaar ambt in particuliere 
ondernemingen en in ondernemingen met 
in meerderheid particulier kapitaal, en de 
desbetreffende lopende strafprocedures 
die met name gebaseerd zijn op het artikel 
van het Wetboek van Strafrecht inzake 
misbruik van een openbaar ambt, te 
beëindigen; benadrukt dat het probleem 
van bevriezing van tegoeden waarmee de 
detentie van zakenlui krachtens artikel 359 
van het Wetboek van Strafrecht gepaard 
ging en waardoor de toestand van de 
Servische economie verder is verslechterd, 
moet worden aangepakt;

Or. en

Amendement 73
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. neemt kennis van de inspanningen van 
de nieuwe regering om werk te maken van 
de bezwaren die zijn geuit door het 
Europees Parlement met betrekking tot de 
roep om onmiddellijke herziening van 
artikel 359 van het Wetboek van 
Strafrecht; benadrukt dat het probleem van 
bevriezing van tegoeden waarmee de 
detentie van personen krachtens artikel 359 
gepaard ging en waardoor de toestand van 
de Servische economie verder is 
verslechterd, moet worden aangepakt;

8. neemt kennis van de inspanningen van 
de nieuwe regering om werk te maken van 
de bezwaren die zijn geuit door het 
Europees Parlement met betrekking tot de 
roep om onmiddellijke herziening van 
artikel 359 van het Wetboek van 
Strafrecht; roept nogmaals op tot een 
snelle herziening van het Wetboek van 
Strafrecht om een einde te maken aan de 
beschuldigingen van misbruik van een 
openbaar ambt in particuliere 
ondernemingen en in ondernemingen met 
in meerderheid particulier kapitaal, en tot 
beëindiging van desbetreffende lopende 
strafprocedures; benadrukt dat het 
probleem van bevriezing van tegoeden 
waarmee de detentie van zakenmensen 
krachtens artikel 359 van het Wetboek van 
Strafrecht gepaard ging en waardoor de 
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toestand van de Servische economie verder 
is verslechterd, moet worden aangepakt;

Or. en

Amendement 74
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is ingenomen met de geleidelijke 
toename van het civiele toezicht op de 
veiligheidsdiensten; merkt evenwel op dat 
het algemene wetgevingskader niet 
coherent is en nader op de Europese 
normen moet worden afgestemd; maakt 
zich zorgen over de trend van een 
toenemend aantal gevallen van 
ongeoorloofd toezicht; verzoekt de 
autoriteiten om uitgebreide en moderne 
wetgeving vast te stellen met het oog op 
een duidelijke afbakening van het civiele 
toezicht op, zowel civiele als militaire, 
veiligheidsdiensten; merkt op dat het 
huidige gebrek aan duidelijkheid in het 
rechtskader waarin het gezag van de 
veiligheidsdiensten is vastgelegd ruimte 
laat voor ongepaste politieke beïnvloeding 
en de algemene inspanningen om een 
daadwerkelijke rechtsstaat in het land te 
vestigen ondermijnt;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. spreekt eens te meer de wens uit dat 
de gevallen van ongerechtvaardigde 
bevriezing van tegoeden en van ten 
onrechte verhoogde en retroactief 
toegepaste belastingen op personen en 
hun particuliere ondernemingen opnieuw 
worden onderzocht; roept het ministerie 
van Justitie en het Grondwettelijk Hof op 
de selectieve toepassing van "de wet op 
eenmalige belasting op extra winst en 
extra vermogen vergaard door exploitatie 
van bijzondere voordelen" onmiddellijk af 
te schaffen, evenals alle bepalingen van 
de andere belastingwetten die het mogelijk 
maken onnodig hoge boetes op te leggen 
die tot faillissement leiden voordat het 
arrest waarmee een belastingzaak wordt 
afgesloten is gewezen; roept de Servische 
autoriteiten op de getroffen particulieren 
en bedrijven een billijke compensatie te 
verlenen;

Or. en

Amendement 76
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. maakt zich zorgen over herhaalde 
aantijgingen van politiegeweld en 
machtsmisbruik, met name in de steden 
Kragujevac, Vranje en Leskovac; 
herinnert eraan dat de onafhankelijkheid 
en het professionalisme van 
staatsinstellingen tot de criteria van 
Kopenhagen behoren; roept de 
autoriteiten daarom op alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het publiek in de politie te herstellen 
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en alle plegers van vermeende incidenten 
te vervolgen;

Or. en

Amendement 77
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om corruptie en georganiseerde 
misdaad te bestrijden; benadrukt dat 
politieke wil cruciaal is voor het welslagen 
van onderzoeken naar prominente 
corruptiezaken, met inbegrip van 24 
controversiële privatiseringen, en hoopt dat 
de speciale en proactieve rol van de eerste 
vicepremier zijn vruchten zal afwerpen op 
dit vlak; roept de autoriteiten op de wet 
inzake de financiering van politieke 
partijen volledig ten uitvoer te leggen om 
erop toe te zien dat die financiering 
transparant is en afgestemd is op de EU-
normen;

9. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om corruptie en georganiseerde 
misdaad te bestrijden; beklemtoont dat de 
bestrijding van corruptie en 
georganiseerde misdaad cruciaal is voor 
het EU-integratieproces van Servië; roept 
de autoriteiten op de nationale strategie 
voor corruptiebestrijding voor de periode 
2012-2016 en het bijbehorende actieplan 
te voltooien; benadrukt dat politieke wil 
cruciaal is voor het welslagen van 
onderzoeken naar prominente 
corruptiezaken, met inbegrip van 24 
controversiële privatiseringen, en hoopt dat 
de speciale en proactieve rol van de eerste 
vicepremier zijn vruchten zal afwerpen op 
dit vlak; benadrukt nogmaals de noodzaak 
van voortgezette en uitgebreide opleiding 
van aanklagers en politie voor 
ingewikkelde en met name financiële 
onderzoeken en wijst erop dat de sleutel 
tot de bestrijding van systemische 
corruptie bestaat in het verbreken van de 
banden tussen politieke partijen, 
particuliere belangen en 
overheidsbedrijven; wijst met nadruk op 
de noodzaak de financiering van politieke 
partijen transparant te maken en op de 
EU-normen af te stemmen; roept de 
autoriteiten op de wet inzake de 
financiering van politieke partijen volledig 
ten uitvoer te leggen; betoogt dat het 
beginsel van het vermoeden van onschuld 
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niet in gevaar mag worden gebracht bij de 
bestrijding van corruptie; beklemtoont dat 
klokkenluiden van essentieel belang is 
voor de opsporing van corruptie; roept de 
regering daarom op regels ter 
bescherming van klokkenluiders vast te 
stellen en in te voeren en mensen actief 
aan te moedigen corruptie op alle niveaus 
aan de kaak te stellen; wijst erop dat 
zowel de autoriteiten als de media de 
verantwoordelijkheid hebben het publiek 
op geloofwaardige wijze over lopende 
onderzoeken naar corruptie te 
informeren, als noodzakelijke voorwaarde 
voor het succesvol en professioneel 
opereren van het gerechtelijk apparaat en 
de politie;

Or. en

Amendement 78
Bernd Posselt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om corruptie en georganiseerde 
misdaad te bestrijden; benadrukt dat 
politieke wil cruciaal is voor het welslagen 
van onderzoeken naar prominente 
corruptiezaken, met inbegrip van 24 
controversiële privatiseringen, en hoopt dat 
de speciale en proactieve rol van de eerste 
vicepremier zijn vruchten zal afwerpen op 
dit vlak; roept de autoriteiten op de wet 
inzake de financiering van politieke 
partijen volledig ten uitvoer te leggen om 
erop toe te zien dat die financiering 
transparant is en afgestemd is op de EU-
normen;

9. dringt er bij de Servische regering op 
aan de strijd tegen corruptie en 
georganiseerde misdaad op te voeren; 
benadrukt dat politieke wil cruciaal is voor 
het welslagen van onderzoeken naar 
prominente corruptiezaken, met inbegrip 
van 24 controversiële privatiseringen, en 
hoopt dat de speciale en proactieve rol van 
de eerste vicepremier zijn vruchten zal 
afwerpen op dit vlak; roept de autoriteiten 
op de wet inzake de financiering van 
politieke partijen volledig ten uitvoer te 
leggen om erop toe te zien dat die 
financiering transparant is en afgestemd is 
op de EU-normen;

Or. en
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Amendement 79
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om corruptie en georganiseerde 
misdaad te bestrijden; benadrukt dat 
politieke wil cruciaal is voor het welslagen 
van onderzoeken naar prominente 
corruptiezaken, met inbegrip van 24 
controversiële privatiseringen, en hoopt dat 
de speciale en proactieve rol van de eerste 
vicepremier zijn vruchten zal afwerpen op 
dit vlak; roept de autoriteiten op de wet 
inzake de financiering van politieke 
partijen volledig ten uitvoer te leggen om 
erop toe te zien dat die financiering 
transparant is en afgestemd is op de EU-
normen;

9. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om corruptie en georganiseerde 
misdaad te bestrijden; wijst op het belang 
van het aanscherpen van juridische 
waarborgen in dit verband; benadrukt dat 
politieke wil cruciaal is voor het welslagen 
van onderzoeken naar prominente 
corruptiezaken, met inbegrip van 24 
controversiële privatiseringen, en hoopt dat 
de speciale en proactieve rol van de eerste 
vicepremier zijn vruchten zal afwerpen op 
dit vlak; roept de autoriteiten op de wet 
inzake de financiering van politieke 
partijen volledig ten uitvoer te leggen om 
erop toe te zien dat die financiering 
transparant is en afgestemd is op de EU-
normen;

Or. en

Amendement 80
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om corruptie en georganiseerde 
misdaad te bestrijden; benadrukt dat 
politieke wil cruciaal is voor het welslagen 
van onderzoeken naar prominente 
corruptiezaken, met inbegrip van 24 
controversiële privatiseringen, en hoopt dat 
de speciale en proactieve rol van de eerste 

9. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om corruptie en georganiseerde 
misdaad te bestrijden; benadrukt dat 
politieke wil cruciaal is voor het welslagen 
van onderzoeken naar prominente 
corruptiezaken, met inbegrip van 24 
controversiële privatiseringen, en 
onderstreept dat een efficiëntere 
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vicepremier zijn vruchten zal afwerpen op 
dit vlak; roept de autoriteiten op de wet 
inzake de financiering van politieke 
partijen volledig ten uitvoer te leggen om 
erop toe te zien dat die financiering 
transparant is en afgestemd is op de EU-
normen;

coördinatie tussen de diverse organisaties 
de prestaties inzake corruptiebestrijding 
aanzienlijk zou kunnen verbeteren; en 
hoopt dat de speciale en proactieve rol van 
de eerste vicepremier zijn vruchten zal 
afwerpen op dit vlak; roept de autoriteiten 
op de wet inzake de financiering van 
politieke partijen volledig ten uitvoer te 
leggen om erop toe te zien dat die 
financiering transparant is en afgestemd is 
op de EU-normen;

Or. en

Amendement 81
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om corruptie en georganiseerde 
misdaad te bestrijden; benadrukt dat 
politieke wil cruciaal is voor het welslagen 
van onderzoeken naar prominente 
corruptiezaken, met inbegrip van 24 
controversiële privatiseringen, en hoopt dat 
de speciale en proactieve rol van de eerste 
vicepremier zijn vruchten zal afwerpen op 
dit vlak; roept de autoriteiten op de wet 
inzake de financiering van politieke 
partijen volledig ten uitvoer te leggen om 
erop toe te zien dat die financiering 
transparant is en afgestemd is op de EU-
normen;

9. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om corruptie en georganiseerde 
misdaad te bestrijden; benadrukt dat 
politieke wil cruciaal is voor het welslagen 
van onderzoeken naar prominente 
corruptiezaken, met inbegrip van 24 
controversiële privatiseringen, en hoopt dat 
de speciale en proactieve rol van de eerste 
vicepremier zijn vruchten zal afwerpen op 
dit vlak; benadrukt het belang van 
onafhankelijke instellingen bij de 
bestrijding van corruptie, met name het 
corruptiebestrijdingsagentschap en het 
anticorruptiebureau van de openbare 
aanklager; roept de autoriteiten op de 
nationale strategie voor 
corruptiebestrijding voor de periode 2012-
2016 en het bijbehorende actieplan te 
voltooien en ervoor te zorgen dat het 
corruptiebestrijdingsagentschap als 
onafhankelijk orgaan een belangrijke rol 
bij de tenuitvoerlegging daarvan speelt;
roept de autoriteiten op de wet inzake de 
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financiering van politieke partijen volledig 
ten uitvoer te leggen om erop toe te zien 
dat die financiering transparant is en 
afgestemd is op de EU-normen;

Or. en

Amendement 82
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om corruptie en georganiseerde 
misdaad te bestrijden; benadrukt dat 
politieke wil cruciaal is voor het welslagen 
van onderzoeken naar prominente 
corruptiezaken, met inbegrip van 24 
controversiële privatiseringen, en hoopt dat 
de speciale en proactieve rol van de eerste 
vicepremier zijn vruchten zal afwerpen op 
dit vlak; roept de autoriteiten op de wet 
inzake de financiering van politieke 
partijen volledig ten uitvoer te leggen om 
erop toe te zien dat die financiering
transparant is en afgestemd is op de EU-
normen;

9. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om corruptie en georganiseerde 
misdaad te bestrijden; benadrukt dat 
politieke wil cruciaal is voor het welslagen 
van onderzoeken naar prominente 
corruptiezaken, met inbegrip van 24 
controversiële privatiseringen, en hoopt dat 
de speciale en proactieve rol van de eerste 
vicepremier zijn vruchten zal afwerpen op 
dit vlak; beklemtoont dat er resultaten 
moeten worden geboekt op het vlak van de 
uitvoering van anti-corruptiewetgeving; 
dringt er hiertoe bij de regering op aan de 
nationale strategie voor 
corruptiebestrijding voor de periode 2012-
2016 en het bijbehorende actieplan te 
voltooien, als blijk van haar politieke wil 
om corruptie daadwerkelijk te bestrijden;
roept de autoriteiten op de wet inzake de 
financiering van politieke partijen volledig 
ten uitvoer te leggen om erop toe te zien 
dat die financiering transparant is en 
afgestemd is op de EU-normen;

Or. en

Amendement 83
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om corruptie en georganiseerde 
misdaad te bestrijden; benadrukt dat 
politieke wil cruciaal is voor het welslagen 
van onderzoeken naar prominente 
corruptiezaken, met inbegrip van 24 
controversiële privatiseringen, en hoopt dat 
de speciale en proactieve rol van de eerste 
vicepremier zijn vruchten zal afwerpen op 
dit vlak; roept de autoriteiten op de wet 
inzake de financiering van politieke 
partijen volledig ten uitvoer te leggen om 
erop toe te zien dat die financiering 
transparant is en afgestemd is op de EU-
normen;

9. is ingenomen met de toezegging van de 
regering om corruptie en georganiseerde 
misdaad te bestrijden; benadrukt dat 
politieke wil cruciaal is voor het welslagen 
van onderzoeken naar prominente 
corruptiezaken, met inbegrip van 24 
controversiële privatiseringen, en hoopt dat 
de speciale en proactieve rol van de eerste 
vicepremier zijn vruchten zal afwerpen op 
dit vlak; roept de autoriteiten op de wet 
inzake de financiering van politieke 
partijen volledig ten uitvoer te leggen om 
erop toe te zien dat die financiering 
transparant is en afgestemd is op de EU-
normen; roept ertoe op de coördinatie 
tussen de diverse organisaties en de 
regionale en internationale samenwerking 
te verbeteren; onderstreept dat het van 
groot belang is een solide staat van dienst 
voor onderzoeken en veroordelingen te 
bereiken;

Or. en

Amendement 84
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat het nodig is 
onafhankelijk toezicht en capaciteit te 
ontwikkelen voor de snelle opsporing van 
wanpraktijken en belangenconflicten met 
betrekking tot openbare aanbestedingen, 
het beheer van overheidsbedrijven, 
privatiseringsprocedures en 
overheidsuitgave - gebieden die 
momenteel bijzonder kwetsbaar zijn voor 
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corruptie; spreekt zijn bezorgdheid uit 
over procedurele tekortkomingen bij de 
samenstelling van de Commissie 
Bescherming van de rechten van 
inschrijvers; onderstreept dat de hoogste 
integriteitsnormen moeten worden gesteld 
voor onafhankelijke regulerende 
instanties die aanbestedingskwesties 
behandelen, aangezien dit gebied is 
aangemerkt als een van de voornaamste 
oorzaken van corruptie in het land;

Or. en

Amendement 85
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is ingenomen met de inspanningen 
van Servië in zijn strijd tegen 
wedstrijdvervalsing in de sport en met zijn 
plannen om wedstrijdvervalsing door een 
wijziging van het Wetboek van Strafrecht 
strafbaar te stellen met zware straffen;

Or. en

Amendement 86
Kinga Gál, György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. beveelt aan om door wijziging van 
de wet inzake restitutie alle procedurele 
obstakels en juridische belemmeringen 
voor restitutie in natura weg te nemen;
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Or. en

Amendement 87
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat corruptie en 
georganiseerde misdaad wijdverspreid zijn 
in de regio en vraagt om een regionale 
strategie en meer samenwerking tussen 
alle landen om deze ernstige problemen 
effectiever te bestrijden;

Or. en

Amendement 88
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. is van mening dat een snelle start 
van de toetredingsonderhandelingen over 
de hoofdstukken 23 en 24 het proces van 
de bestrijding van corruptie en 
georganiseerde misdaad en van de 
consolidatie van de rechtsstaat ten goede 
zou komen; moedigt de autoriteiten in dit 
verband aan om, samen met de bestrijding 
van corruptie en georganiseerde misdaad, 
concrete resultaten te laten zien op het 
gebied van justitie en een geloofwaardige 
staat van dienst op te bouwen met 
betrekking tot prominente corruptiezaken, 
hetgeen een vlotte opening van de 
hoofdstukken 23 en 24 zou waarborgen;
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Or. en

Amendement 89
Kinga Gál, György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. roept de Servische regering op de 
wet op de rehabilitatie volledig en op een 
niet-discriminerende manier uit te voeren; 
merkt op dat de tenuitvoerlegging ervan 
moet plaatsvinden in overeenstemming 
met de grondbeginselen van het 
strafrecht, zoals de eerbiediging van het 
vermoeden van onschuld;

Or. en

Amendement 90
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. brengt in herinnering dat krachtige, 
professionele en onafhankelijke media een 
essentieel onderdeel vormen van een 
democratisch systeem; roept de autoriteiten 
op de vrijheid van de media zeker te 
stellen, onder andere door het 
voortdurende geweld tegen en de 
bedreigingen van journalisten aan te 
pakken, de zaken van vermoorde 
journalisten uit de jaren 1990 en 2000 op te 
lossen, ervoor te zorgen dat de media 
onafhankelijk kunnen opereren van 
politieke druk en de media een veilige 
omgeving te bieden om hun werk uit te 
voeren, door het probleem van de 

10. brengt in herinnering dat krachtige, 
professionele en onafhankelijke media een 
essentieel onderdeel vormen van een 
democratisch systeem; roept de autoriteiten 
op tot de versnelde tenuitvoerlegging van 
de in oktober 2011 aangenomen 
mediastrategie en de bijbehorende 
actieplannen; is ernstig bezorgd over het 
voortdurende geweld tegen en de 
bedreigingen van journalisten, met name 
diegenen die corruptie en georganiseerde 
misdaad onderzoeken; onderstreept dat 
het van het grootste belang is de zaken 
van vermoorde journalisten uit de jaren 
1990 en 2000 op te lossen als bewijs van 
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concentratie van media-eigendom aan te 
pakken; dringt aan op de versnelde 
tenuitvoerlegging van de in oktober 2011 
aangenomen mediastrategie en de 
bijbehorende actieplannen; dringt aan op 
eerbiediging van de gedragscode door de 
journalisten;

de verbintenis van de nieuwe regering om 
de rechtsstaat en de vrijheid van de media 
te waarborgen; uit zijn bezorgdheid over 
pogingen om controle uit te oefenen over 
en zich te mengen in de mediasector en 
verzoekt de autoriteiten om ervoor te 
zorgen dat deze onafhankelijk is van 
politieke druk teneinde de journalisten
een veilige omgeving te bieden om hun 
werk effectief en zonder zelfcensuur uit te 
voeren; onderstreept dat het nodig is 
maatregelen te nemen tegen de 
concentratie van media-eigendom en het 
gebrek aan transparantie in de media, en 
te zorgen voor gelijke toegang tot de 
reclamemarkt, die lange tijd gedomineerd 
is geweest door een paar economische en 
politieke actoren, met inbegrip van de 
uitbetaling van overheidsmiddelen voor 
reclame en promotie; dringt aan op 
eerbiediging van de gedragscode door de 
journalisten; constateert dat het aantal 
internetaansluitingen nog steeds laag is, 
erkent het belang van het internet in het 
kader van de mediavrijheid en dringt er 
bij de autoriteiten op aan om zich op dit 
gebied tot het uiterste in te spannen; 
merkt op dat bij de verslaggeving van de 
media tijdens de verkiezingscampagne de 
nodige analyses ontbraken, waaruit blijkt 
dat het vraagstuk van de media-eigendom 
moet worden opgehelderd;

Or. en

Amendement 91
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. brengt in herinnering dat krachtige, 
professionele en onafhankelijke media een 
essentieel onderdeel vormen van een 

10. brengt in herinnering dat krachtige, 
professionele en onafhankelijke media een 
essentieel onderdeel vormen van een 
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democratisch systeem; roept de autoriteiten 
op de vrijheid van de media zeker te 
stellen, onder andere door het voortdurende 
geweld tegen en de bedreigingen van 
journalisten aan te pakken, de zaken van 
vermoorde journalisten uit de jaren 1990 
en 2000 op te lossen, ervoor te zorgen dat 
de media onafhankelijk kunnen opereren 
van politieke druk en de media een veilige 
omgeving te bieden om hun werk uit te 
voeren, door het probleem van de 
concentratie van media-eigendom aan te 
pakken; dringt aan op de versnelde 
tenuitvoerlegging van de in oktober 2011 
aangenomen mediastrategie en de 
bijbehorende actieplannen; dringt aan op 
eerbiediging van de gedragscode door de 
journalisten;

democratisch systeem; roept de autoriteiten 
op de vrijheid van de media zeker te 
stellen, onder andere door het voortdurende 
geweld tegen en de bedreigingen van 
journalisten aan te pakken, de zaken van 
vermoorde journalisten uit de jaren 1990 
en 2000 op te lossen, ervoor te zorgen dat 
de media onafhankelijk kunnen opereren 
van politieke druk en de media een veilige 
omgeving te bieden om hun werk uit te 
voeren; merkt op dat het van het grootste 
belang is het probleem van de concentratie 
van media-eigendom aan te pakken, 
aangezien het merendeel van de 
belangrijkste Servische gedrukte en 
elektronische media zich in de handen 
van onbekenden bevindt of de eigenaars 
ervan zich achter stromannen en 
offshorebedrijven verbergen; dringt aan op 
de versnelde tenuitvoerlegging van de in 
oktober 2011 aangenomen mediastrategie 
en de bijbehorende actieplannen; dringt aan 
op eerbiediging van de gedragscode door 
de journalisten;

Or. en

Amendement 92
Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. brengt in herinnering dat krachtige, 
professionele en onafhankelijke media een 
essentieel onderdeel vormen van een 
democratisch systeem; roept de autoriteiten 
op de vrijheid van de media zeker te 
stellen, onder andere door het voortdurende 
geweld tegen en de bedreigingen van 
journalisten aan te pakken, de zaken van 
vermoorde journalisten uit de jaren 1990 
en 2000 op te lossen, ervoor te zorgen dat 
de media onafhankelijk kunnen opereren 

10. brengt in herinnering dat krachtige, 
professionele en onafhankelijke media een 
essentieel onderdeel vormen van een 
democratisch systeem; roept de autoriteiten 
op de vrijheid van de media zeker te 
stellen, onder andere door het voortdurende 
geweld tegen en de bedreigingen van 
journalisten aan te pakken, de zaken van 
vermoorde journalisten uit de jaren 1990 
en 2000 op te lossen, ervoor te zorgen dat 
de media onafhankelijk kunnen opereren 
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van politieke druk en de media een veilige 
omgeving te bieden om hun werk uit te 
voeren, door het probleem van de 
concentratie van media-eigendom aan te 
pakken; dringt aan op de versnelde 
tenuitvoerlegging van de in oktober 2011 
aangenomen mediastrategie en de 
bijbehorende actieplannen; dringt aan op 
eerbiediging van de gedragscode door de 
journalisten;

van politieke druk en de media een veilige 
omgeving te bieden om hun werk uit te 
voeren, door het probleem van de 
concentratie van media-eigendom aan te 
pakken; dringt aan op de versnelde 
tenuitvoerlegging van de in oktober 2011 
aangenomen mediastrategie en de 
bijbehorende actieplannen; dringt aan op 
eerbiediging van de gedragscode door de 
journalisten; is verheugd dat de strategie 
de grondwettelijke rechten met betrekking 
tot media in minderheidstalen eerbiedigt, 
en benadrukt dat het recht van een 
openbare omroepdienst op regionaal 
niveau ook in Vojvodina moet gelden;

Or. en

Amendement 93
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is ingenomen met de rol die 
onafhankelijke regelgevende instanties 
vervullen bij het verbeteren van de 
efficiëntie en transparantie van de 
instellingen van het land; prijst in het 
bijzonder de werkzaamheden die de 
ombudsman en de commissaris voor 
Informatie van openbaar belang en 
bescherming van persoonsgegevens 
hebben verricht; dringt er bij de 
autoriteiten op aan de nationale 
rekenkamer, de Mededingingsautoriteit, 
het Bureau overheidsopdrachten en de 
Commissie Bescherming van de rechten 
van inschrijvers te voorzien van voldoende 
financiële, administratieve en ruimtelijke 
capaciteit voor het uitvoeren van hun 
taken; verzoekt de autoriteiten gevolg te 
geven aan de bevindingen van de Raad
voor corruptiebestrijding, die ertoe 
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hebben bijgedragen dat prominente 
corruptiezaken onder de aandacht van het 
publiek zijn gebracht; dringt er bij de 
autoriteiten op aan naleving van de 
aanbevelingen van onafhankelijke 
regelgevende instanties te stimuleren en 
de onafhankelijkheid en het seculaire 
karakter van het Omroepagentschap van 
de Republiek te waarborgen; herhaalt dat 
onafhankelijke regelgevende instanties 
essentieel zijn voor de succesvolle 
bestrijding van systemische corruptie en 
een centraal onderdeel vormen van het 
checks-and-balancesmechanisme voor 
een efficiënt toezicht op de regering;

Or. en

Amendement 94
Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. uit zijn bezorgdheid over de 
situatie die voortvloeit uit het besluit van 
het Constitutioneel Hof waarbij de 22 
gegarandeerde bevoegdheden van de 
autonome provincie Vojvodina worden 
ingetrokken; roept de Servische regering 
op onmiddellijk onderhandelingen met de 
regering van de autonome provincie op te 
starten met het oog op oplossingen die de 
beginselen van de rechtsstaat en het 
subsidiariteitsbeginsel eerbiedigen; 
herinnert de partijen eraan dat de wet op 
de financiering van de autonome 
provincie volgens de grondwet eind 2008 
aangenomen had moeten worden; spoort 
de regering daarom aan onverwijld een 
wetsontwerp op te stellen en bij het 
parlement in te dienen, aangezien dit 
onontbeerlijk is voor de werking van de 
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democratie en de rechtsstaat in Servië;

Or. en

Amendement 95
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt het belang van de strijd 
tegen alle vormen van discriminatie, 
gericht tegen alle kwetsbare groepen; roept 
de autoriteiten op de 
antidiscriminatiewetgeving snel op één lijn 
te brengen met het acquis en de staat van 
dienst op het gebied van vervolgingen en 
veroordelingen voor aanverwante strafbare 
feiten bij te houden;

11. benadrukt het belang van de strijd 
tegen alle vormen van discriminatie, 
gericht tegen alle kwetsbare groepen; roept 
de autoriteiten op de 
antidiscriminatiewetgeving snel op één lijn 
te brengen met het acquis, met name met 
betrekking tot de voor religieuze 
instellingen geldende afwijkingen, de 
verplichting om te zorgen voor redelijke 
aanpassingen voor werknemers met een 
handicap, de definitie van indirecte 
discriminatie en opdracht tot 
discrimineren, en de rol van ngo's bij 
gerechtelijke procedures; heeft er tot zijn 
spijt nota van genomen dat er geen staat 
van dienst op het gebied van vervolgingen 
en veroordelingen voor strafbare feiten 
inzake discriminatie is bijgehouden; 
verzoekt de politieke leiders om actief deel 
te nemen aan campagnes ter bevordering 
van tolerantie, vooral ten aanzien van 
Roma, vrouwen, personen met een 
handicap en LHBT-ers; is verheugd over 
het positieve optreden van de ombudsman 
en de commissaris voor gelijke kansen om 
deze waarden in de Servische samenleving 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 96
Andrey Kovatchev, György Schöpflin, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Stanimir Ilchev
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt het belang van de strijd 
tegen alle vormen van discriminatie, 
gericht tegen alle kwetsbare groepen; roept 
de autoriteiten op de 
antidiscriminatiewetgeving snel op één lijn 
te brengen met het acquis en de staat van 
dienst op het gebied van vervolgingen en 
veroordelingen voor aanverwante strafbare 
feiten bij te houden;

11. benadrukt het belang van de strijd 
tegen alle vormen van discriminatie, 
gericht tegen alle kwetsbare groepen, met 
name op etnische gronden gebaseerde 
discriminatie; roept de autoriteiten op de 
antidiscriminatiewetgeving snel op één lijn 
te brengen met het acquis en een 
consequente uitvoering van goedgekeurde 
wetgeving op het gebied van de 
bescherming van nationale minderheden 
op het hele grondgebied en voor alle 
nationale minderheden te waarborgen, en 
de staat van dienst op het gebied van 
vervolgingen en veroordelingen voor 
aanverwante strafbare feiten bij te houden;

Or. en

Amendement 97
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt het belang van de strijd 
tegen alle vormen van discriminatie, 
gericht tegen alle kwetsbare groepen; roept 
de autoriteiten op de 
antidiscriminatiewetgeving snel op één lijn 
te brengen met het acquis en de staat van 
dienst op het gebied van vervolgingen en 
veroordelingen voor aanverwante strafbare 
feiten bij te houden;

11. benadrukt het belang van de strijd 
tegen alle vormen van discriminatie, 
gericht tegen alle kwetsbare groepen, met 
name Roma, LHBT-ers en personen met 
een handicap; roept de autoriteiten op de 
antidiscriminatiewetgeving snel op één lijn 
te brengen met het acquis en de staat van 
dienst op het gebied van vervolgingen en 
veroordelingen voor aanverwante strafbare 
feiten bij te houden; wijst op de noodzaak 
politieonderzoeken en gerechtelijke 
procedures in gevallen van discriminatie 
vlot en efficiënt te laten verlopen;
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Or. en

Amendement 98
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt het belang van de strijd 
tegen alle vormen van discriminatie, 
gericht tegen alle kwetsbare groepen; roept 
de autoriteiten op de 
antidiscriminatiewetgeving snel op één lijn 
te brengen met het acquis en de staat van 
dienst op het gebied van vervolgingen en 
veroordelingen voor aanverwante strafbare 
feiten bij te houden;

11. benadrukt het belang van de strijd 
tegen alle vormen van discriminatie, 
gericht tegen alle kwetsbare groepen, met 
name Roma, vrouwen, personen met een 
handicap en LHBT-ers aangezien zij het 
meest aan discriminatie zijn blootgesteld;
roept de autoriteiten op de 
antidiscriminatiewetgeving snel op één lijn 
te brengen met het acquis en de staat van 
dienst op het gebied van vervolgingen en 
veroordelingen voor aanverwante strafbare 
feiten bij te houden;

Or. en

Amendement 99
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. erkent dat vrouwen belangrijke 
actoren voor verandering in de Servische 
samenleving zijn; neemt er nota van dat 
de vertegenwoordiging van vrouwen in 
het parlement na de verkiezingen van 
2012 verbeterd is; is verheugd dat 84 van 
de 250 parlementszetels naar vrouwen zijn 
gegaan; moedigt de Servische autoriteiten 
evenwel aan zich te blijven inspannen om 
een gelijke vertegenwoordiging te 
garanderen; onderstreept dat vrouwen 
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nog steeds gediscrimineerd worden op de 
arbeidsmarkt en in andere 
maatschappelijke sectoren en dat zij nog 
niet volledig vertegenwoordigd worden in 
het politieke leven van het land, ook in 
bestuurlijke posities; constateert bezorgd 
dat ondanks het bestaan van wetgevende 
en uitvoerende instanties voor 
discriminatiebestrijding en 
gendergelijkheid geen vooruitgang kon 
worden gemeld ten aanzien van gelijke 
kansen voor vrouwen en mannen; 
constateert dat de doeltreffende uitvoering 
van de bestaande wetgeving en verdere 
versterking van de bestuurlijke capaciteit 
grote uitdagingen blijven en dringt er bij 
de Servische autoriteiten op aan hun 
inspanningen hiervoor op te voeren;

Or. en

Amendement 100
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. roept de autoriteiten op 
beleidsmaatregelen te ontwikkelen om de 
werkloosheid en de armoede en 
discriminatie van personen met een 
handicap te verminderen;

Or. en

Amendement 101
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is verontrust over de bedreiging die 
gewelddadige groepen vandalen vormen 
voor de rechtsstaat en openbare veiligheid 
in Servië, met name nadat de regering 
bekendmaakte niet bij machte te zijn om 
deze groepen in toom te houden toen ze de 
Belgrade Pride in oktober 2012 
annuleerde; roept de Servische regering 
op alle relevante overheids- en 
veiligheidsinstanties onmiddellijk 
gecoördineerde actie te laten ondernemen 
om ervoor te zorgen dat deze groepen 
geen bedreiging meer vormen en dat alle 
door leden van deze groepen gepleegde 
vormen van geweld of criminele 
activiteiten worden vervolgd;

Or. en

Amendement 102
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. moedigt de Servische autoriteiten 
aan de veiligheid van vrouwelijke 
mensenrechtenactivisten te garanderen, 
en stelt met verontrusting vast dat 
haatzaaiende uitingen, bedreigingen en 
fysieke aanvallen, niet in het minst gericht 
tegen LHBT-rechtenactivisten en 
activisten die nadruk leggen op het belang 
het verleden onder ogen te zien, in 2012 
nog altijd voorkomen;

Or. en
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Amendement 103
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. benadrukt de noodzaak om 
haatzaaiende uitingen stelselmatig te 
bestraffen en acht het van belang dat de 
regering haatzaaiende uitingen 
veroordeelt wanneer ambtenaren zich 
daar schuldig aan maken;

Or. en

Amendement 104
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. is verheugd dat Servië het 
Verdrag van de Raad van Europa inzake 
de voorkoming en bestrijding van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld heeft 
ondertekend; beklemtoont het belang van 
een snelle uitvoering en adequate 
handhaving van het verdrag, aangezien 
het geweld tegen vrouwen nog steeds 
zorgwekkend is;

Or. en

Amendement 105
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. veroordeelt het regeringsbesluit om de 
Gay Pride-parade te verbieden, die plaats 
had moeten vinden op 6 oktober 2012;

12. neemt nota van het regeringsbesluit om 
de Gay Pride-parade te verbieden, die 
plaats had moeten vinden op 6 oktober 
2012;

Or. it

Amendement 106
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. veroordeelt het regeringsbesluit om de 
Gay Pride-parade te verbieden, die plaats 
had moeten vinden op 6 oktober 2012;

12. veroordeelt het regeringsbesluit om de 
Belgrade Pride-parade te verbieden, die 
plaats had moeten vinden op 6 oktober 
2012 en roept de Servische autoriteiten op 
een actieplan voor de bestrijding van 
homofobie en de verbetering van de 
veiligheid op te stellen en uit te voeren om 
ervoor te zorgen dat een Pride-parade of 
een ander soortgelijk initiatief in 2013 en 
de daaropvolgende jaren vrijelijk, met 
succes en veilig kan plaatsvinden;

Or. en

Amendement 107
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. veroordeelt het regeringsbesluit om de 
Gay Pride-parade te verbieden, die plaats 
had moeten vinden op 6 oktober 2012;

12. veroordeelt het regeringsbesluit om de 
Gay Pride-parade te verbieden, die plaats 
had moeten vinden op 6 oktober 2012; 
roept de autoriteiten op hun engagement 
voor de vrijheid van vergadering te 
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versterken, met name door extreemrechtse 
organisaties en informele organisaties 
van sportfans met nauwe banden met de 
georganiseerde misdaad te verbieden; is 
in dit verband ingenomen met de 
uitspraken van het Constitutioneel Hof op 
grond waarvan twee van zulke 
organisaties zijn verboden;

Or. en

Amendement 108
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. veroordeelt het regeringsbesluit om de 
Gay Pride-parade te verbieden, die plaats 
had moeten vinden op 6 oktober 2012;

12. veroordeelt het regeringsbesluit om de 
Gay Pride-parade te verbieden, die plaats 
had moeten vinden op 6 oktober 2012; 
roept de autoriteiten op de kennis en het 
begrip van LHBT-rechten bij 
wetshandhavingsambtenaren te 
vergroten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met de over het 
algemeen goede status van nationale, 
etnische en culturele minderheden in
Servië; roept de autoriteiten op de
uitvoering van de wetgeving inzake de 
bescherming van minderheden te 
verbeteren, vooral met betrekking tot de 

13. benadrukt dat er aanvullende 
maatregelen nodig zijn voor een 
doeltreffende tenuitvoerlegging van de 
minderheidswetgeving op het gehele 
grondgebied van Servië; roept de 
autoriteiten op de vastgestelde 
tekortkomingen weg te werken, vooral met 
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eerlijke vertegenwoordiging van 
minderheden in overheidsfuncties en bij 
justitie en de politie, en met betrekking tot 
informatie en onderwijs in 
minderheidstalen, waaronder het 
verschaffen van alle nodige tekstboeken;

betrekking tot de eerlijke 
vertegenwoordiging van minderheden in 
overheidsfuncties en bij justitie en de 
politie, en met betrekking tot informatie en 
onderwijs in minderheidstalen, waaronder 
het verschaffen van alle nodige 
tekstboeken; roept de Commissie op de 
inspanningen van Servië op dit gebied 
nauwlettend te blijven volgen;

Or. en

Amendement 110
Bernd Posselt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met de over het 
algemeen goede status van nationale, 
etnische en culturele minderheden in 
Servië; roept de autoriteiten op de 
uitvoering van de wetgeving inzake de 
bescherming van minderheden te 
verbeteren, vooral met betrekking tot de 
eerlijke vertegenwoordiging van 
minderheden in overheidsfuncties en bij 
justitie en de politie, en met betrekking tot 
informatie en onderwijs in 
minderheidstalen, waaronder het 
verschaffen van alle nodige tekstboeken;

13. herinnert Servië eraan dat de 
bescherming van minderheden een van de 
essentiële politieke criteria van 
Kopenhagen is; neemt nota van de 
rechtspositie van nationale, etnische en 
culturele minderheden in Servië; dringt er 
bij de autoriteiten op aan de uitvoering van 
de wetgeving inzake de bescherming van 
minderheden te verbeteren, vooral met 
betrekking tot de eerlijke 
vertegenwoordiging van minderheden in 
overheidsfuncties en bij justitie en de 
politie, en met betrekking tot informatie en 
onderwijs in minderheidstalen, waaronder 
het verschaffen van alle nodige 
tekstboeken;

Or. en

Amendement 111
Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13



PE502.220v01-00 68/112 AM\923580NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met de over het algemeen 
goede status van nationale, etnische en 
culturele minderheden in Servië; roept de 
autoriteiten op de uitvoering van de 
wetgeving inzake de bescherming van 
minderheden te verbeteren, vooral met 
betrekking tot de eerlijke 
vertegenwoordiging van minderheden in 
overheidsfuncties en bij justitie en de 
politie, en met betrekking tot informatie en 
onderwijs in minderheidstalen, waaronder 
het verschaffen van alle nodige 
tekstboeken;

13. is ingenomen met de over het algemeen 
goede status van nationale, etnische en 
culturele minderheden in Servië; roept de 
autoriteiten op de uitvoering van de 
wetgeving inzake de bescherming van 
minderheden te verbeteren, met name de 
wet op de nationale minderheidsraden, en 
het ongehinderde gebruik van alle 
bevoegdheden van deze raden en de 
noodzakelijke begrotingssubsidies voor 
deze doeleinden te garanderen; roept op 
tot de eerlijke vertegenwoordiging van 
minderheden in overheidsfuncties en bij 
justitie en de politie, en met betrekking tot 
informatie en onderwijs in 
minderheidstalen, waaronder het 
verschaffen van alle nodige tekstboeken; 
overweegt ter verbetering van de 
talenkennis van minderheden 
gekwalificeerde leerkrachten met behulp 
van deugdelijke leermiddelen de officiële 
taal als vreemde taal te laten onderwijzen 
aan leerlingen die tot een minderheid 
behoren;

Or. en

Amendement 112
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Franziska Katharina Brantner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met de over het algemeen 
goede status van nationale, etnische en 
culturele minderheden in Servië; roept de 
autoriteiten op de uitvoering van de 
wetgeving inzake de bescherming van 
minderheden te verbeteren, vooral met 
betrekking tot de eerlijke 
vertegenwoordiging van minderheden in 

13. is ingenomen met de over het algemeen 
goede status van het wetgevingskader met 
betrekking tot nationale, etnische en 
culturele minderheden in Servië; roept de 
autoriteiten op de uitvoering van de 
wetgeving inzake de bescherming van 
minderheden te verbeteren, vooral met 
betrekking tot de eerlijke 
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overheidsfuncties en bij justitie en de 
politie, en met betrekking tot informatie en 
onderwijs in minderheidstalen, waaronder 
het verschaffen van alle nodige 
tekstboeken;

vertegenwoordiging van minderheden in 
overheidsfuncties en bij justitie en de 
politie, en met betrekking tot informatie en 
onderwijs in minderheidstalen, waaronder 
het verschaffen van alle nodige 
tekstboeken, en te streven naar hun 
sociaal-economische integratie;

Or. en

Amendement 113
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met de over het algemeen 
goede status van nationale, etnische en 
culturele minderheden in Servië; roept de 
autoriteiten op de uitvoering van de 
wetgeving inzake de bescherming van 
minderheden te verbeteren, vooral met 
betrekking tot de eerlijke 
vertegenwoordiging van minderheden in 
overheidsfuncties en bij justitie en de 
politie, en met betrekking tot informatie en 
onderwijs in minderheidstalen, waaronder 
het verschaffen van alle nodige 
tekstboeken;

13. is ingenomen met de over het algemeen 
goede status van nationale, etnische en 
culturele minderheden in het land; roept de 
autoriteiten op de uitvoering van de 
wetgeving inzake de bescherming van 
minderheden te verbeteren, vooral met 
betrekking tot de eerlijke 
vertegenwoordiging van minderheden in 
overheidsfuncties en bij justitie en de 
politie, en met betrekking tot informatie en 
onderwijs in minderheidstalen, waaronder 
het verschaffen van alle nodige 
tekstboeken; moet helaas opmerken dat de 
Republikeinse Raad voor nationale 
minderheden sinds 2009 niet actief is 
geweest; roept de autoriteiten op de 
oprichting van de Bosnische nationale 
raad alsmede de integratie van de twee 
islamitische gemeenschappen in het land 
te goeder trouw te bevorderen; wijst erop 
dat de Sandžak en Zuid- en Zuidoost-
Servië, waar een groot aantal 
minderheden wonen, economische 
achterstandsregio's zijn, wat verdere 
inspanningen van de autoriteiten vergt om 
de hoge werkloosheid en sociale 
uitsluiting te bestrijden; wijst nogmaals op 
het belang van de uitvoering van het 
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protocol betreffende nationale 
minderheden dat op 1 maart 2012 in 
Brussel door de Roemeense en de 
Servische regering is ondertekend; roept 
de Servische autoriteiten op de situatie te 
verbeteren van alle minderheden, 
waaronder Roma, Bosnische, Albanese en 
Bulgaarse minderheden, die onevenredig 
hard door de economische neergang 
worden getroffen;

Or. en

Amendement 114
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met de over het algemeen 
goede status van nationale, etnische en 
culturele minderheden in Servië; roept de 
autoriteiten op de uitvoering van de 
wetgeving inzake de bescherming van 
minderheden te verbeteren, vooral met 
betrekking tot de eerlijke 
vertegenwoordiging van minderheden in 
overheidsfuncties en bij justitie en de 
politie, en met betrekking tot informatie en 
onderwijs in minderheidstalen, waaronder 
het verschaffen van alle nodige 
tekstboeken;

13. is ingenomen met de over het algemeen 
goede status van nationale, etnische en 
culturele minderheden in Servië; roept de 
autoriteiten op de uitvoering van de 
wetgeving inzake de bescherming van 
minderheden te verbeteren, vooral met 
betrekking tot de eerlijke 
vertegenwoordiging van minderheden in 
overheidsfuncties en bij justitie en de 
politie, en met betrekking tot informatie en 
onderwijs in minderheidstalen, waaronder 
het verschaffen van alle nodige 
tekstboeken en de ongehinderde toename 
van het aantal culturele centra en 
elektronische en gedrukte media; dringt 
er bij de regering op aan gelijke aandacht 
te schenken aan alle minderheidsgroepen 
in het land, waaronder mensen met een 
Bulgaars bewustzijn of de Bulgaarse 
nationaliteit;

Or. en
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Amendement 115
Bernd Posselt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. dringt er bij Servië op aan de 
situatie van minderheden in regio's zoals 
de Presevo-vallei, de Sandžak van Novi 
Pazar en Vojvodina te verbeteren;

Or. en

Amendement 116
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de regering nogmaals een 
hogere politieke prioriteit toe te kennen 
aan een betere eerbiediging van de 
grondrechten van alle minderheden, 
inclusief hun toegang tot onderwijs in 
hun eigen taal, gelijke toegang tot de 
arbeidsmarkt en billijke 
vertegenwoordiging in instellingen, en 
strategieën te ontwikkelen om de 
werkloosheid onder minderheden te 
verlagen; roept de regering op de 
economische en sociale ontwikkeling van 
de Sandžak en de zuidoostelijke regio te 
ondersteunen; herinnert eraan dat het 
belangrijk is de accreditatiekwestie van de 
Internationale Universiteit van Novi 
Pazar in de Sandžak op te lossen;

Or. en
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Amendement 117
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. maakt zich zorgen over bepaald 
wangedrag tegenover burgers van de 
Bulgaarse minderheid en ten aanzien van 
activiteiten van de Democratische Unie 
van Bulgaren;

Or. en

Amendement 118
György Schöpflin, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. merkt op dat de volkstelling van 
2011 met aanzienlijke vertraging is 
gepubliceerd en merkt verder op dat de 
telling grotendeels is geboycot door de 
Albaneestalige bevolking van Zuid-Servië 
en verzoekt de Servische autoriteiten, in 
het bijzonder op plaatselijk niveau, 
voornoemde boycot niet te gebruiken als 
excuus voor de discriminatie van 
Albaneessprekenden;

Or. en

Amendement 119
Andrey Kovatchev, György Schöpflin, Elisabeth Jeggle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. dringt erop aan dat coherentere en 
onmiddellijke maatregelen moeten 
worden genomen om onbeperkte toegang 
tot kwaliteitsonderwijs in 
minderheidstalen op nationaal en 
provinciaal niveau te verzekeren, hetgeen 
noodzakelijk is voor de bescherming van 
de etnische en culturele identiteit, een 
recht dat reeds gewaarborgd is via 
grondwettelijke middelen alsook door de 
federale wet van 2002 inzake de 
bescherming van rechten en vrijheden 
van nationale minderheden, en 
overeenstemt met de richtsnoeren in de 
kaderovereenkomst voor de bescherming 
van nationale minderheden, en met name 
om alle noodzakelijke tekstboeken en 
andere leermiddelen te verschaffen;

Or. en

Amendement 120
Bernd Posselt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van een lichte
verbetering in de positie van de Roma-
bevolking, en de maatregelen die getroffen 
zijn om hun sociale integratie te 
verbeteren; geeft uiting aan haar
bezorgdheid over de voortdurende 
discriminatie, sociale uitsluiting en hoge 
werkloosheid, met name onder Roma-
vrouwen;

14. onderstreept de noodzaak van een
verbetering in de positie van de Roma-
bevolking, en van het treffen van 
maatregelen om hun sociale integratie te 
verbeteren; geeft uiting aan zijn
bezorgdheid over de voortdurende 
discriminatie, sociale uitsluiting en hoge 
werkloosheid, met name onder Roma-
vrouwen;

Or. en
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Amendement 121
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van een lichte verbetering 
in de positie van de Roma-bevolking, en de 
maatregelen die getroffen zijn om hun 
sociale integratie te verbeteren; geeft uiting 
aan haar bezorgdheid over de 
voortdurende discriminatie, sociale 
uitsluiting en hoge werkloosheid, met 
name onder Roma-vrouwen;

14. neemt kennis van een lichte verbetering 
in de positie van de Roma-bevolking, zoals 
een stijging van de inschrijvingsgraad van 
Roma-kinderen in het onderwijsstelsel, en 
de maatregelen die getroffen zijn om hun 
sociale integratie te verbeteren, zoals steun 
voor de registratie van juridisch 
onzichtbare personen; onderstreept 
evenwel dat meer geconcentreerde en 
gerichte inspanningen nodig zijn om de 
sociaal-economische situatie van de Roma 
te verbeteren; geeft uiting aan zijn
bezorgdheid over de voortdurende 
discriminatie, sociale uitsluiting en hoge 
werkloosheid, met name onder Roma-
vrouwen; wijst verder op de noodzaak de 
antidiscriminatiewetgeving volledig te 
harmoniseren met het EU-beleid;

Or. en

Amendement 122
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van een lichte verbetering 
in de positie van de Roma-bevolking, en de 
maatregelen die getroffen zijn om hun 
sociale integratie te verbeteren; geeft uiting 
aan haar bezorgdheid over de 
voortdurende discriminatie, sociale 
uitsluiting en hoge werkloosheid, met 
name onder Roma-vrouwen;

14. neemt kennis van een lichte verbetering 
in de positie van de Roma-bevolking, en de 
maatregelen die getroffen zijn om hun 
sociale integratie te verbeteren; geeft uiting 
aan zijn bezorgdheid over de voortdurende 
ernstige discriminatie, het gebrek aan 
persoonlijke documenten, de sociale 
uitsluiting, bezitsontzetting en hoge 
werkloosheid, met name onder Roma-
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vrouwen;

Or. en

Amendement 123
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van een lichte verbetering 
in de positie van de Roma-bevolking, en de 
maatregelen die getroffen zijn om hun 
sociale integratie te verbeteren; geeft uiting 
aan haar bezorgdheid over de 
voortdurende discriminatie, sociale 
uitsluiting en hoge werkloosheid, met 
name onder Roma-vrouwen;

14. neemt kennis van een lichte verbetering 
in de positie van de Roma-bevolking, en de 
maatregelen die getroffen zijn om hun 
sociale integratie te verbeteren; geeft uiting 
aan zijn bezorgdheid over de voortdurende 
discriminatie, sociale uitsluiting en hoge 
werkloosheid, met name onder Roma-
vrouwen; wijst de Servische autoriteiten 
erop dat het van groot belang is de 
werkzaamheden ter verbetering van de 
sociale en economische inclusie van 
kwetsbare groepen, waaronder de Roma, 
voort te zetten, met name via het EU-
kader voor de nationale strategieën voor 
integratie van de Roma;

Or. en

Amendement 124
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is verheugd over de vooruitgang in 
de hervormingen van het 
jeugdzorgsysteem, die geleid hebben tot 
een algehele vermindering van het aantal 
kinderen en jongeren in instellingen en 
tot een toename van het aantal kinderen 
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in de pleegzorg; constateert een forse 
daling van het aantal kinderen van 0 tot 3 
jaar dat in instellingen verblijft in 
overeenstemming met de bepalingen van 
de wet op de sociale zekerheid uit 2011; is 
echter verontrust over het feit dat het 
totaal aantal kinderen en jongeren in de 
zorg blijft toenemen; is met name 
verontrust over de gestage afname van het 
aantal kinderen met een handicap in 
instellingen; roept in dit verband op meer 
inspanningen te leveren om 
gezinsscheiding te voorkomen, wanneer 
dit in het belang van het kind is, en 
gemeenschapsdiensten te versterken om 
risicogezinnen en kinderen met een 
handicap te ondersteunen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. uit zijn bezorgdheid over de 
situatie van de Bulgaarse minderheid, in 
het bijzonder met betrekking tot 
onderwijs, cultuur en het officiële gebruik 
van de moedertaal, alsmede over de 
weigering om de Democratische Unie van 
Bulgaren bij de verkiezingen van 2012 de 
status van minderheidspartij te verlenen, 
en over de druk die de autoriteiten op 
haar activisten, evenementen en politieke 
en civiele organisaties uitoefenen;

Or. en

Amendement 126
Jelko Kacin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. is ingenomen met de belangrijke 
stappen die zijn genomen om 
integratiegericht onderwijs ten uitvoer te 
leggen, wat geleid heeft tot een duidelijke 
toename van het aantal Roma-kinderen 
dat bij de basisschool is ingeschreven, 
waarbij twee van de drie de basisschool 
nu afmaken in vergelijking met één van 
de vier tot voor enige jaren; blijft bezorgd 
over het doorgaans lage aantal Roma-
kinderen dat naar de middelbare school 
gaat en over het feit dat 70 procent van de 
Roma helemaal niet naar school gaat; 
roept de Servische regering op ervoor te 
zorgen dat alle Roma-kinderen en -
jongeren een gelijke en tweede kans 
krijgen om terug naar school te gaan; 
beklemtoont dat gelijke toegang tot 
kwalitatief hoogwaardige voor- en 
vroegschoolse educatie van bijzonder 
belang is voor kinderen uit sociaal 
achtergestelde milieus en essentieel is 
voor het doorbreken van de 
intergenerationele cyclus van armoede en 
sociale uitsluiting; stelt met bezorgdheid 
vast dat jonge kinderen onevenredig hard 
getroffen worden door de economische 
crisis, zoals blijkt uit de opvallende 
toename tussen 2008 en 2010 van het 
aantal kinderen dat in absolute armoede 
leeft; herinnert eraan dat armoede in de 
kinderjaren nauw samenhangt met een 
zwakkere lichamelijke gezondheid, een 
verminderde cognitieve ontwikkeling, 
slechte prestaties op school en sociale 
risico's, waaronder hogere kosten voor 
rechtszekerheids- en 
socialezekerheidsstelsels; roept de 
Servische regering op maatregelen te 
nemen voor de aanpak van 
kinderarmoede en sociale uitsluiting;
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Or. en

Amendement 127
Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. roept de Servische autoriteiten 
nogmaals op verdere maatregelen te 
nemen met het oog op de 
grensoverschrijdende samenwerking met 
de aangrenzende EU-lidstaten Bulgarije, 
Hongarije en Roemenië, ook in het kader 
van de EU-strategie voor de Donau-regio, 
teneinde onder andere de economische 
ontwikkeling van grensregio's en door 
minderheden bewoonde gebieden te 
stimuleren; onderstreept in dit verband 
het belang van de opening van een 
terminal voor vrachtwagens en 
handelsgoederen aan de grensovergang 
bij Ribarci-Oltomantsi;

Or. en

Amendement 128
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is verheugd over de vooruitgang in de 
hervormingen van het jeugdzorgsysteem 
en de verdere tenuitvoerlegging van de 
wet op de sociale zekerheid uit 2011; 
maakt zich zorgen over het stijgende 
aantal kinderen in de zorg, en met name 
over de gestage afname van het aantal 
gehandicapte kinderen in instellingen;

Schrappen
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Or. en

Amendement 129
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is verheugd over de vooruitgang in de 
hervormingen van het jeugdzorgsysteem en 
de verdere tenuitvoerlegging van de wet op 
de sociale zekerheid uit 2011; maakt zich 
zorgen over het stijgende aantal kinderen 
in de zorg, en met name over de gestage 
afname van het aantal gehandicapte 
kinderen in instellingen;

15. is verheugd over de vooruitgang in de 
hervormingen van het jeugdzorgsysteem en 
de verdere tenuitvoerlegging van de wet op 
de sociale zekerheid uit 2011; maakt zich 
zorgen over het stijgende aantal kinderen 
in de zorg, en met name over de gestage 
afname van het aantal gehandicapte 
kinderen in instellingen en van Roma-
kinderen op speciale scholen; geeft verder 
uiting aan zijn bezorgdheid over de 
toename van door jongeren gepleegd 
geweld en geweld tegen kinderen en 
verzoekt de autoriteiten de rechten van 
kwetsbare kinderen, zoals Roma-
kinderen, straatkinderen en kinderen in 
armoede, in gelijke mate te beschermen;

Or. en

Amendement 130
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. herhaalt dat regionale 
samenwerking van cruciaal belang is voor 
het welslagen van het Europese 
integratieproces van de landen in de 
westelijke Balkan; is ingenomen met het 
werk dat verzet is op het gebied van 
verzoening en benadrukt dat Servië een 
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actieve en constructieve rol moet blijven 
spelen in de regio; herinnert eraan dat 
goede nabuurschapsbetrekkingen en 
regionale samenwerking essentieel zijn 
voor het uitbreidingsproces; spoort de 
Servische autoriteiten aan nauw samen te 
werken met de landen van ex-Joegoslavië 
om alle nog onopgeloste problemen met 
betrekking tot rechtsopvolging op te 
lossen;

Or. en

Amendement 131
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. betreurt ten zeerste de uitspraken 
van president Nikolić waarin hij in juli 
2011 ontkende dat er in Srebrenica een 
genocide heeft plaatsgevonden; herhaalt 
dat alle oorlogsmisdaden en schendingen 
van de mensenrechten tijdens de 
conflicten in de jaren 1990 in voormalig 
Joegoslavië niet mogen worden ontkend, 
met inbegrip van de genocide van 
Srebrenica die in bevindingen en 
uitspraken van het ICTY en het 
Internationaal Gerechtshof als zodanig is 
erkend;

Or. en

Amendement 132
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. spoort Servië aan meer 
aandacht te besteden aan verdere 
verbetering van het ondernemingsklimaat, 
met name met betrekking tot procedures 
voor privatisering en openbare 
aanbestedingen;

Or. en

Amendement 133
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herbevestigt haar loyale steun aan
visumliberalisering voor de landen op de 
Westelijke Balkan; roept Servië en de EU-
lidstaten die er het meest mee te maken 
hebben op om samen het probleem van 
fictieve asielzoekers aan te pakken;

16. verwerpt de visumliberalisering voor 
de landen op de Westelijke Balkan; roept 
Servië en de EU-lidstaten die er het meest 
mee te maken hebben op om samen het 
probleem van fictieve asielzoekers aan te 
pakken;

Or. nl

Amendement 134
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herbevestigt haar loyale steun aan 
visumliberalisering voor de landen op de 
Westelijke Balkan; roept Servië en de EU-
lidstaten die er het meest mee te maken 
hebben op om samen het probleem van 
fictieve asielzoekers aan te pakken;

16. herbevestigt zijn loyale steun aan 
visumliberalisering voor de landen op de 
westelijke Balkan; roept Servië en de EU-
lidstaten die er het meest mee te maken 
hebben op om samen het probleem van 
fictieve asielzoekers aan te pakken, het 
meest zichtbare en concrete succes van 
het Europese integratieproces in de regio; 
onderstreept dat het toetredingsproces 
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voor de westelijke Balkanlanden die voor 
de visumvrije regeling in aanmerking 
komen een aanzienlijke achterstand zou 
oplopen bij opschorting daarvan; merkt 
op dat Servië bij de aanpak van fictieve 
asielzoekers nader overleg moet plegen 
met de autoriteiten van de EU-lidstaten, 
ook door het goedkeuren en uitvoeren van 
hervormingen ter verbetering van de 
situatie van minderheden die het meest 
misbruik hebben gemaakt van de 
visumvrije regeling en het asielbeleid van 
sommige lidstaten; verzoekt de lidstaten 
die het meest door de instroom van valse 
asielzoekers worden getroffen passende 
mechanismen voor de aanpak van deze 
gevallen in te voeren, vooral door 
westelijke Balkanlanden als "veilige 
landen van oorsprong" te vermelden; 
roept de lidstaten op Servië bij te staan in 
zijn inspanningen om de georganiseerde 
misdaad met betrekking tot de 
mensenhandel in valse asielzoekers te 
bestrijden; merkt bovendien op dat Servië 
steeds meer een ontvangend land voor 
asielzoekers wordt en daarom een 
efficiënter beheer van asielaanvragen 
nodig heeft;

Or. en

Amendement 135
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herbevestigt haar loyale steun aan 
visumliberalisering voor de landen op de 
Westelijke Balkan; roept Servië en de EU-
lidstaten die er het meest mee te maken 
hebben op om samen het probleem van 
fictieve asielzoekers aan te pakken;

16. herbevestigt zijn loyale steun aan 
visumliberalisering voor de landen op de 
westelijke Balkan; roept Servië en de EU-
lidstaten die er het meest mee te maken 
hebben op om samen het probleem van 
fictieve asielzoekers aan te pakken en alles 
in het werk te stellen om alle 
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noodzakelijke criteria en maatregelen 
voor visumvrij reizen naar de 
Schengenlanden strikt toe te passen; 
benadrukt dat de burgers naar behoren 
moeten worden geïnformeerd over de 
beperkingen in de regeling inzake 
visumvrij verkeer om allerlei soorten 
misbruik van de vrijheid om te reizen en 
van het visumliberalisingsbeleid te 
voorkomen; merkt op dat dit een van de 
grootste successen is in de recente 
evolutie van het land in de richting van de 
EU en dat een mogelijke opschorting 
ongetwijfeld negatieve sociale, 
economische en politieke gevolgen zou 
hebben;

Or. en

Amendement 136
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is ingenomen met de presentatie 
van het actieplan voor energie uit 
hernieuwbare bronnen dat concrete 
maatregelen voorstelt die Servië kan 
uitvoeren om tegen 2020 in totaal 27 % 
van zijn energie uit duurzame bronnen te 
halen, een verbintenis die het land in het 
kader van het Verdrag tot oprichting van 
de energiegemeenschap is aangegaan;

Or. en

Amendement 137
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie
Andrey Kovatchev
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. beklemtoont de centrale rol van het 
maatschappelijk middenveld voor het 
versterken en bestendigen van 
democratische politieke processen in het 
land;

17. beklemtoont de centrale rol van het 
maatschappelijk middenveld en het 
Servische parlement voor het versterken 
en bestendigen van het democratische 
politieke proces in het land; onderstreept 
met name de cruciale rol die het 
maatschappelijk middenveld en het 
parlement kunnen spelen om het 
toetredingsproces van Servië beter 
controleerbaar, transparanter en 
inclusiever te maken; 

Or. en

Amendement 138
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. beklemtoont de centrale rol van het 
maatschappelijk middenveld voor het 
versterken en bestendigen van 
democratische politieke processen in het 
land;

17. beklemtoont de centrale rol van actieve 
en onafhankelijke organisaties van het 
maatschappelijk middenveld voor het 
versterken en bestendigen van 
democratische politieke processen in het 
land; erkent het belangrijke werk dat door 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld en vrouwenorganisaties wordt 
verzet met betrekking tot de bevordering 
van LHBT-rechten, geweld tegen 
vrouwen, de toenemende deelname van 
vrouwen aan de politiek, inspanningen 
gericht op vredesopbouw, en de 
waakhondrol van het maatschappelijk 
middenveld; onderstreept het belang van 
een dialoog met de organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en 
beklemtoont de cruciale rol van die 
organisaties voor het verbeteren van de 
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regionale samenwerking op sociaal en 
politiek gebied; verwelkomt de verbeterde 
samenwerking van de regering met ngo's, 
maar dringt erop aan hen meer te 
raadplegen bij de beleidsvorming, ook bij 
de vaststelling van beleidsmaatregelen en 
wetgeving en bij het toezicht op 
activiteiten van de overheid;

Or. en

Amendement 139
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. beklemtoont de centrale rol van het 
maatschappelijk middenveld voor het 
versterken en bestendigen van 
democratische politieke processen in het 
land;

17. beklemtoont de centrale rol van het 
maatschappelijk middenveld voor het 
versterken en bestendigen van 
democratische politieke processen in het 
land, alsmede voor controle op het 
toetredingsproces; roept de Servische 
regering op gedurende het hele 
toetredingsproces contacten te 
onderhouden met organisaties van het 
maatschappelijk middenveld, niet-
overheidsactoren en sociale partners, en 
de nodige informatie te verstrekken voor 
een constructief debat over het 
lidmaatschap en de werking van de EU in 
het land;

Or. en

Amendement 140
Knut Fleckenstein

Ontwerpresolutie
Lid 17
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 Ontwerpresolutie Amendement

17. beklemtoont de centrale rol van het 
maatschappelijk middenveld voor het 
versterken en bestendigen van 
democratische politieke processen in het 
land;

17. beklemtoont de centrale rol van het 
maatschappelijk middenveld voor het 
versterken en bestendigen van 
democratische politieke processen in het 
land omdat het maatschappelijk 
middenveld belangrijke functies vervult 
binnen de samenleving die de politiek 
alleen niet kan vervullen; herinnert eraan 
dat het maatschappelijk middenveld 
eveneens een belangrijke rol speelt bij het 
kritisch begeleiden van de toepassing van 
de Europese hervormingsagenda en bij 
het bevorderen van dialoog en goede 
nabuurschapsbetrekkingen in de regio;

Or. de

Amendement 141
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. beklemtoont de centrale rol van het 
maatschappelijk middenveld voor het 
versterken en bestendigen van 
democratische politieke processen in het 
land;

17. beklemtoont de centrale rol van het 
maatschappelijk middenveld voor het 
versterken en bestendigen van 
democratische politieke processen in het 
land; merkt op dat, wanneer het 
maatschappelijk middenveld bij het 
onderhandelingsproces wordt betrokken, 
dit zou aantonen dat belang wordt 
gehecht aan het beginsel van inclusiviteit 
van het maatschappelijk middenveld bij de 
beleidsvorming en dat de betrokkenheid 
van het maatschappelijk middenveld van 
essentieel belang is om de transparantie 
en openheid van het proces van de 
toetredingsonderhandelingen te 
waarborgen en dat dichter bij de burgers 
te brengen;
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Or. en

Amendement 142
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. beklemtoont de centrale rol van het 
maatschappelijk middenveld voor het
versterken en bestendigen van 
democratische politieke processen in het 
land;

17. beklemtoont de centrale rol van het 
maatschappelijk middenveld voor het 
versterken en bestendigen van 
democratische politieke processen in het 
land; spreekt zijn voldoening uit over de 
activiteiten van het overheidsbureau voor 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld;

Or. en

Amendement 143
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt het cruciale belang van 
regionale samenwerking en goede 
nabuurschapsbetrekkingen voor het 
welslagen van het Europese 
integratieproces van de landen op de 
Westelijke Balkan; is ingenomen met het 
werk dat verzet is op het gebied van 
verzoening en benadrukt dat Servië een 
actieve en constructieve rol moet blijven 
spelen in de regio;

Schrappen

Or. en
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Amendement 144
Bernd Posselt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt het cruciale belang van 
regionale samenwerking en goede 
nabuurschapsbetrekkingen voor het 
welslagen van het Europese 
integratieproces van de landen op de 
Westelijke Balkan; is ingenomen met het 
werk dat verzet is op het gebied van 
verzoening en benadrukt dat Servië een 
actieve en constructieve rol moet blijven
spelen in de regio;

18. herhaalt het cruciale belang van 
regionale samenwerking en goede 
nabuurschapsbetrekkingen voor het 
welslagen van het Europese 
integratieproces van de landen op de 
westelijke Balkan; benadrukt het belang 
van het verzoeningsproces onder de 
landen op de westelijke Balkan en dringt 
er bij Servië op aan een actieve en 
constructieve rol te spelen in de regio;

Or. en

Amendement 145
Knut Fleckenstein

Ontwerpresolutie
Lid 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt het cruciale belang van 
regionale samenwerking en goede 
nabuurschapsbetrekkingen voor het 
welslagen van het Europese 
integratieproces van de landen op de 
Westelijke Balkan; is ingenomen met het 
werk dat verzet is op het gebied van 
verzoening en benadrukt dat Servië een 
actieve en constructieve rol moet blijven 
spelen in de regio;

18. herhaalt het cruciale belang van 
regionale samenwerking en goede 
nabuurschapsbetrekkingen voor het 
welslagen van het Europese 
integratieproces van de landen op de 
Westelijke Balkan omdat de kandidaat-
lidstaten daarmee blijk kunnen geven van 
hun bereidheid en vermogen om de 
verplichtingen van een EU-lidstaat na te 
komen en constructief mee te werken aan 
de verdere ontwikkeling van de Europese 
integratie in de Europese instellingen; is 
ingenomen met het werk dat verzet is op 
het gebied van verzoening en benadrukt dat 
Servië een actieve en constructieve rol 
moet blijven spelen in de regio;
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Or. de

Amendement 146
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt het cruciale belang van 
regionale samenwerking en goede 
nabuurschapsbetrekkingen voor het 
welslagen van het Europese 
integratieproces van de landen op de 
Westelijke Balkan; is ingenomen met het 
werk dat verzet is op het gebied van 
verzoening en benadrukt dat Servië een 
actieve en constructieve rol moet blijven 
spelen in de regio;

18. herhaalt het cruciale belang van 
regionale samenwerking en goede 
nabuurschapsbetrekkingen voor het 
welslagen van het Europese 
integratieproces van de landen op de 
westelijke Balkan; is ingenomen met het 
werk dat verzet is op het gebied van 
verzoening en benadrukt dat Servië een 
actieve en constructieve rol moet blijven 
spelen in de regio en moet blijven zoeken 
naar manieren om het leed van alle 
slachtoffers van oorlogsmisdaden te 
erkennen en hun recht op waarheid en 
gerechtigheid te eerbiedigen, met inbegrip 
van steun voor de totstandbrenging van 
RECOM;

Or. en

Amendement 147
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt het cruciale belang van 
regionale samenwerking en goede 
nabuurschapsbetrekkingen voor het 
welslagen van het Europese 
integratieproces van de landen op de 
Westelijke Balkan; is ingenomen met het 
werk dat verzet is op het gebied van 
verzoening en benadrukt dat Servië een 
actieve en constructieve rol moet blijven 

18. herhaalt het cruciale belang van 
regionale samenwerking en goede 
nabuurschapsbetrekkingen voor het 
welslagen van het Europese 
integratieproces van de landen op de 
westelijke Balkan; is ingenomen met het 
werk dat verzet is op het gebied van 
verzoening en benadrukt dat Servië een 
actieve en constructieve rol moet blijven 
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spelen in de regio; spelen in de regio; roept in dit verband op 
tot meer grensoverschrijdende 
samenwerking met de buurlanden, vooral 
op het gebied van energie en 
vervoersnetten en voor de bestrijding van 
de georganiseerde misdaad;

Or. en

Amendement 148
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt het cruciale belang van 
regionale samenwerking en goede 
nabuurschapsbetrekkingen voor het 
welslagen van het Europese 
integratieproces van de landen op de 
Westelijke Balkan; is ingenomen met het 
werk dat verzet is op het gebied van 
verzoening en benadrukt dat Servië een 
actieve en constructieve rol moet blijven 
spelen in de regio;

18. herhaalt het cruciale belang van 
regionale samenwerking en goede 
nabuurschapsbetrekkingen voor het 
welslagen van het Europese 
integratieproces van de landen op de 
westelijke Balkan; is ingenomen met het 
werk dat verzet is op het gebied van 
verzoening en benadrukt dat Servië een 
actieve en constructieve rol moet blijven 
spelen in de regio; herinnert eraan dat 
oprechte verzoening tussen verschillende 
naties en volkeren, de vreedzame 
oplossing van conflicten en het 
aanknopen van goede 
nabuurschapsbetrekkingen tussen 
Europese landen van wezenlijk belang 
zijn voor duurzame vrede en stabiliteit, 
een substantiële bijdrage vormen tot een 
waarachtig Europees integratieproces en 
daarom van cruciaal belang zijn voor het 
uitbreidingsproces;

Or. en

Amendement 149
Jelko Kacin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. beklemtoont dat alle oorlogsmisdaden 
en schendingen van de mensenrechten 
tijdens de conflicten in de jaren 1990 in 
voormalig Joegoslavië niet mogen worden 
ontkend door ambtenaren;

Schrappen

Or. en

Amendement 150
Kristian Vigenin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. beklemtoont dat alle oorlogsmisdaden 
en schendingen van de mensenrechten 
tijdens de conflicten in de jaren 1990 in 
voormalig Joegoslavië niet mogen worden 
ontkend door ambtenaren;

19. beklemtoont dat alle oorlogsmisdaden 
en schendingen van de mensenrechten
tijdens de conflicten in de jaren 1990 in 
voormalig Joegoslavië in het belang van 
verzoening en goede 
nabuurschapsbetrekkingen niet mogen 
worden ontkend door ambtenaren;

Or. en

Amendement 151
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. beklemtoont dat alle oorlogsmisdaden 
en schendingen van de mensenrechten 
tijdens de conflicten in de jaren 1990 in 
voormalig Joegoslavië niet mogen worden 
ontkend door ambtenaren;

19. beklemtoont dat alle oorlogsmisdaden 
en schendingen van de mensenrechten 
tijdens de conflicten in de jaren 1990 in 
voormalig Joegoslavië niet mogen worden 
ontkend door ambtenaren; benadrukt 
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tevens het belang van genoegdoening voor 
slachtoffers en hun gezin en van de 
bescherming van getuigen;

Or. en

Amendement 152
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. beklemtoont dat alle oorlogsmisdaden 
en schendingen van de mensenrechten 
tijdens de conflicten in de jaren 1990 in 
voormalig Joegoslavië niet mogen worden 
ontkend door ambtenaren;

19. beklemtoont dat alle oorlogsmisdaden 
en schendingen van de mensenrechten 
tijdens de conflicten in de jaren 1990 in 
voormalig Joegoslavië niet mogen worden 
ontkend door ambtenaren; betreurt in dit 
verband de uitspraak van president 
Nikolić van juli 2012 waarin hij de 
genocide van Srebrenica ontkende, en 
dringt er bij hem op aan zijn standpunt en 
retoriek te herzien om een waarachtige en 
duurzame verzoening mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 153
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. moedigt de grensoverschrijdende 
samenwerking aan met de aangrenzende 
EU-lidstaten Bulgarije, Hongarije en 
Roemenië, ook in het kader van de EU-
strategie voor de Donau-regio;

Or. en
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Amendement 154
György Schöpflin, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. feliciteert de Servische regering 
met de voortzetting van het programma 
voor de vernietiging van wapens; merkt 
op dat het succes van dit programma van 
belang is om het geweld in de Servische 
samenleving als erfenis van de 
oorlogszucht uit de jaren 1990 te boven te 
komen;

Or. en

Amendement 155
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is ingenomen met het officiële bezoek 
van premier Ivica Dačić aan Bosnië en 
Herzegovina en met de officiële steun aan 
de territoriale onschendbaarheid en 
soevereiniteit van het land;

20. is ingenomen met het officiële bezoek 
van premier Ivica Dačić aan Bosnië en 
Herzegovina en met de officiële steun aan 
de territoriale onschendbaarheid en 
soevereiniteit van het land; is van mening 
dat de rechtstreekse betrekkingen van 
Servië met de autoriteiten van de 
Republika Srpska moeten 
overeenstemmen met de verklaarde steun, 
en de onschendbaarheid, soevereiniteit en 
bevoegdheden en de doeltreffende 
werking van de instellingen van de staat 
Bosnië en Herzegovina niet mogen 
ondermijnen; dringt er verder bij de 
Servische autoriteiten op aan actief steun 
te verlenen aan alle noodzakelijke 
grondwetswijzigingen die de 
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overheidsinstellingen van Bosnië-
Herzegovina in staat zouden stellen 
ambitieuze hervormingen in het Europese 
integratieproces door te voeren; verzoekt 
Belgrado met name steun te verlenen aan 
de consolidatie, stroomlijning en 
versterking van de overheidsinstellingen 
van Bosnië-Herzegovina;

Or. en

Amendement 156
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verwelkomt het idee om 
onderhandelingen te beginnen voor de 
ondertekening van een verdrag van goede 
nabuurschapsbetrekkingen met Bulgarije 
en hoopt dat dit zal leiden tot een 
positievere regionale ontwikkeling;

Or. en

Amendement 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de verbetering in de
betrekkingen tussen Kroatië en Servië; 
dringt er bij de autoriteiten van beide 
landen op aan zich te blijven inspannen om
het probleem van vermiste personen op te 
lossen;

21. moedigt de politieke leiders in Kroatië 
en Servië aan zich in te spannen voor een
verbetering in hun onderlinge
betrekkingen en steunt in dit verband alle 
initiatieven die leiden tot een betere 
samenwerking en grotere verzoening 
tussen de landen; benadrukt het belang 
van goede nabuurschapsbetrekkingen in 
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het Europese integratieproces en dringt er 
bij de autoriteiten van beide landen op aan 
zich te blijven inspannen om het probleem 
van vermiste personen op te lossen;

Or. en

Amendement 158
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de verbetering in de 
betrekkingen tussen Kroatië en Servië; 
dringt er bij de autoriteiten van beide 
landen op aan zich te blijven inspannen om 
het probleem van vermiste personen op te 
lossen;

21. is verheugd over de verbetering in de 
betrekkingen tussen Kroatië en Servië in 
het licht van de recente gebeurtenissen 
met betrekking tot het in Den Haag 
uitgesproken vonnis; het is belangrijk dat 
de bruggen van samenwerking niet 
worden gesloopt; dringt er bij de 
autoriteiten van beide landen op aan zich te 
blijven inspannen om het probleem van 
vermiste personen op te lossen;

Or. en

Amendement 159
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de verbetering in de 
betrekkingen tussen Kroatië en Servië; 
dringt er bij de autoriteiten van beide 
landen op aan zich te blijven inspannen om 
het probleem van vermiste personen op te 
lossen;

21. is verheugd over de verbetering in de 
betrekkingen tussen Kroatië en Servië; 
dringt er bij de autoriteiten van beide 
landen op aan zich te blijven inspannen om 
het probleem van vermiste personen op te 
lossen, wat moet resulteren in het besluit 
van de respectieve regeringen om 
aanklachten van genocide die bij het 
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Internationaal Gerechtshof zijn ingediend 
te laten vallen; roept beide regeringen op 
nog hangende grensgeschillen bij te 
leggen;

Or. en

Amendement 160
Kristian Vigenin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de verbetering in de 
betrekkingen tussen Kroatië en Servië; 
dringt er bij de autoriteiten van beide 
landen op aan zich te blijven inspannen om 
het probleem van vermiste personen op te 
lossen;

21. is verheugd over de verbetering in de 
betrekkingen tussen Kroatië en Servië; 
dringt er bij de autoriteiten van beide 
landen op aan zich te blijven inspannen om 
het probleem van vermiste personen op te 
lossen; verwelkomt in dit verband de 
resultaten van de Internationale 
donorconferentie van 24 april 2012 en het 
overeengekomen Regionaal 
huisvestingsprogramma;

Or. en

Amendement 161
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de verbetering in de 
betrekkingen tussen Kroatië en Servië; 
dringt er bij de autoriteiten van beide 
landen op aan zich te blijven inspannen om 
het probleem van vermiste personen op te 
lossen;

21. is verheugd over de verbetering in de 
betrekkingen tussen Kroatië en Servië; 
dringt er bij de autoriteiten van beide 
landen op aan zich te blijven inspannen om 
het probleem van vermiste personen op te 
lossen; roept beide regeringen op 
resterende grensgeschillen bij te leggen en 
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de terugkeer van vluchtelingen actief te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 162
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de bereikte 
overeenkomst tussen Servië en Macedonië 
over het vrije verkeer van burgers, naast de 
overeenkomsten die al door Servië 
ondertekend zijn;

23. is ingenomen met de bereikte 
overeenkomst tussen Servië en de 
voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië over het vrije verkeer van 
burgers, naast de overeenkomsten die al 
door Servië ondertekend zijn; neemt 
kennis van en verwelkomt het aanbod van 
president Nikolić om te bemiddelen bij 
een oplossing voor het aanslepende 
geschil tussen de orthodoxe kerken in de 
twee landen, met volledige inachtneming 
van het beginsel van scheiding van kerk 
en staat;

Or. en

Amendement 163
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de bereikte 
overeenkomst tussen Servië en Macedonië 
over het vrije verkeer van burgers, naast de 
overeenkomsten die al door Servië 
ondertekend zijn;

23. is ingenomen met de bereikte 
overeenkomst tussen Servië en de 
voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië over het vrije verkeer van 
burgers, naast de overeenkomsten die al 
door Servië ondertekend zijn;
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Or. en

Amendement 164
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de bereikte 
overeenkomst tussen Servië en Macedonië
over het vrije verkeer van burgers, naast de 
overeenkomsten die al door Servië 
ondertekend zijn;

23. is ingenomen met de bereikte 
overeenkomst tussen Servië en de 
voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië over het vrije verkeer van 
burgers, naast de overeenkomsten die al 
door Servië ondertekend zijn;

Or. en

Amendement 165
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de bereikte 
overeenkomst tussen Servië en Macedonië 
over het vrije verkeer van burgers, naast de 
overeenkomsten die al door Servië 
ondertekend zijn;

23. is ingenomen met de bereikte 
overeenkomst tussen Servië en Macedonië 
over het vrije verkeer van burgers, naast de 
overeenkomsten die al door Servië 
ondertekend zijn met Montenegro en 
Bosnië en Herzegovina, en hoopt dat dit 
soort overeenkomsten, die de bilaterale 
betrekkingen verbeteren en de 
mogelijkheden voor de betrokken 
bevolking verruimen, tot alle landen van 
de regio kan worden uitgebreid; is 
ingenomen met het initiatief van president 
Nikolić dat de Servische en Macedonische 
regering kunnen helpen bij de oplossing 
van het geschil tussen de Servische en de 
Macedonische orthodoxe kerk;
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Or. en

Amendement 166
Bernd Posselt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de bereikte 
overeenkomst tussen Servië en Macedonië 
over het vrije verkeer van burgers, naast de 
overeenkomsten die al door Servië 
ondertekend zijn;

23. is ingenomen met de bereikte 
overeenkomst tussen Servië en Macedonië 
over het vrije verkeer van burgers, naast de 
overeenkomsten die al door Servië 
ondertekend zijn; verzoekt beide 
regeringen meer controlepunten te 
openen om een snelle grensovergang voor 
de plaatselijke bevolking in de 
grensgebieden te bevorderen;

Or. en

Amendement 167
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is ingenomen met de actieve 
deelname van Servië bij het bevorderen 
van het Sarajevo-proces voor de terugkeer 
van vluchtelingen; is ingenomen met de 
goedkeuring van het Gezamenlijk 
regionaal huisvestingsprogramma tijdens 
de Regionale donorconferentie die op 24 
april 2012 in Sarajevo is gehouden; roept 
alle partijen op het programma onverwijld 
uit te voeren; wijst erop dat Servië een van 
de grootste populaties van vluchtelingen 
en binnenlandse ontheemden in Europa 
herbergt;
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Or. en

Amendement 168
Bernd Posselt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. dringt er bij Servië op aan de 
territoriale onschendbaarheid van Kosovo 
te respecteren en alle bilaterale kwesties 
op te lossen, in overleg met Pristina en in 
een goede Europese geest van 
nabuurschap en wederzijds begrip;

Or. en

Amendement 169
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is ingenomen met de vooruitgang 
die is geboekt met betrekking tot het 
Sarajevo-proces; is ingenomen met het 
resultaat van de Internationale 
donorconferentie die in april 2012 in 
Sarajevo is gehouden, waar Bosnië en 
Herzegovina, Kroatië, Montenegro en 
Servië een Gezamenlijk regionaal 
huisvestingsprogramma zijn 
overeengekomen; is sterk voorstander van 
dit programma en van samenwerking 
tussen de landen bij het zoeken naar 
oplossingen voor vluchtelingen en 
ontheemden in de regio;

Or. en
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Amendement 170
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. neemt kennis van de zware 
uitdagingen voor het economisch beleid 
die het hoofd moet worden geboden; 
onderstreept dat het ondernemingsklimaat 
moet worden verbeterd als antwoord op de 
hoge werkloosheid en stijging van de 
inflatie; merkt op dat nieuwe 
bezuinigingsmaatregelen op zich niet 
efficiënt zijn, maar gecombineerd moeten 
worden met een beleid inzake groei;

Or. en

Amendement 171
Kinga Gál, György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst nogmaals op het belang van 
historische verzoening met betrekking tot 
de moordpartijen van 1944-1945, en 
onderstreept het belang van het 
engagement van zowel de Hongaarse als 
de Servische president om met het oog 
hierop eerbetoon te betuigen;

Or. en

Amendement 172
György Schöpflin, Anna Ibrisagic, Kinga Gál
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. beschouwt de tweejarige werking 
van het gemengd comité van Servische en 
Hongaarse historici als een positieve stap 
naar wederzijds begrip en verzoening in 
de context van historische trauma's en 
dringt er bij de autoriteiten op aan te 
overwegen om het model naar alle buren 
van Servië uit te breiden;

Or. en

Amendement 173
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. verzoekt de Servische regering, die 
in januari 2013 het voorzitterschap van de 
Energiegemeenschap overneemt, om alle 
nodige maatregelen te nemen om de 
energiestrategie, die op 18 oktober 2012 in 
Budva door de ministerraad van de 
Energiegemeenschap is aangenomen, in 
overeenstemming te brengen met de 
milieunormen en klimaatdoelstellingen 
van de EU en er tegelijkertijd voor te 
zorgen dat alle relevante 
belanghebbenden, waaronder organisaties 
van het maatschappelijk middenveld, ook 
worden geraadpleegd;

Or. en

Amendement 174
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan



AM\923580NL.doc 103/112 PE502.220v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 quater. vraagt de Commissie het 
Stappenplan Energie 2050 uit te breiden 
met de opneming van de landen van de 
Energiegemeenschap, aangezien deze 
landen en de EU streven naar een volledig 
geïntegreerde interne markt voor 
elektriciteit en gas en het acquis van de 
EU op energiegebied toepassen;

Or. en

Amendement 175
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. moedigt de autoriteiten aan stappen te 
ondernemen op weg naar een volledig 
functionerende markteconomie; herinnert 
eraan dat overheids- en particuliere 
monopolies een grote belemmering 
vormen voor de overgang naar een open 
markteconomie, en roept de regering op 
maatregelen te treffen om deze af te 
schaffen; onderstreept dat er een eind 
moet worden gemaakt aan bureaucratie;

24. moedigt de autoriteiten aan stappen te 
ondernemen voor het bevorderen van 
economische maatregelen die zorgen voor 
duurzame economische groei, 
bescherming van het milieu en nieuwe 
banen; roept op tot verdere inspanningen 
om de bedrijfsvoering van kleine en 
middelgrote ondernemingen te 
vergemakkelijken, als middel om enerzijds 
de inkomsten te verhogen en anderzijds de 
hoge werkloosheid, met name onder 
jongeren, te verlagen;

Or. en

Amendement 176
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. moedigt de autoriteiten aan stappen te 
ondernemen op weg naar een volledig 
functionerende markteconomie; herinnert 
eraan dat overheids- en particuliere 
monopolies een grote belemmering vormen 
voor de overgang naar een open 
markteconomie, en roept de regering op 
maatregelen te treffen om deze af te 
schaffen; onderstreept dat er een eind moet 
worden gemaakt aan bureaucratie;

24. moedigt de autoriteiten aan stappen te 
ondernemen op weg naar een volledig 
functionerende markteconomie; herinnert 
eraan dat overheids- en particuliere 
monopolies een grote belemmering vormen 
voor de overgang naar een open 
markteconomie, en roept de regering op 
maatregelen te treffen om deze af te 
schaffen; wijst erop dat 
staatsondernemingen in feite nog steeds 
een monopolie in de energie- en de 
vervoerssector hebben en aanzienlijke 
jaarlijkse subsidies uit de staatsbegroting 
ontvangen; is ingenomen met de 
verklaring van hoge ambtenaren dat deze 
twee sectoren geliberaliseerd zullen 
worden; onderstreept dat er een eind moet 
worden gemaakt aan bureaucratie en 
verzoekt de autoriteiten alle noodzakelijke 
financiële en administratieve middelen 
voor de Mededingingsautoriteit 
beschikbaar te stellen; betreurt dat er nog 
altijd grote tekortkomingen zijn in de 
mededingingswet die verergerd worden 
door de prijsregulering van de regering; 
onderstreept dat Servië structurele 
hervormingen moet blijven doorvoeren 
om de productiecapaciteit van de 
economie te verhogen; moedigt de 
regering aan over te gaan tot maatregelen 
die tot doel hebben het begrotingstekort in 
te dammen;

Or. en

Amendement 177
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. moedigt de autoriteiten aan stappen te 
ondernemen op weg naar een volledig 
functionerende markteconomie; herinnert 
eraan dat overheids- en particuliere 
monopolies een grote belemmering vormen 
voor de overgang naar een open 
markteconomie, en roept de regering op 
maatregelen te treffen om deze af te 
schaffen; onderstreept dat er een eind moet 
worden gemaakt aan bureaucratie;

24. moedigt de autoriteiten aan stappen te 
ondernemen op weg naar een volledig 
functionerende markteconomie; herinnert 
eraan dat overheids- en particuliere 
monopolies een grote belemmering vormen 
voor de overgang naar een open 
markteconomie, en roept de regering op 
maatregelen te treffen om deze af te 
schaffen; onderstreept dat er een eind moet 
worden gemaakt aan bureaucratie en dat de 
toegang tot financiering verbeterd moet 
worden;

Or. en

Amendement 178
György Schöpflin, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. moedigt de autoriteiten aan stappen te 
ondernemen op weg naar een volledig 
functionerende markteconomie; herinnert 
eraan dat overheids- en particuliere 
monopolies een grote belemmering vormen 
voor de overgang naar een open 
markteconomie, en roept de regering op 
maatregelen te treffen om deze af te 
schaffen; onderstreept dat er een eind moet 
worden gemaakt aan bureaucratie;

24. moedigt de autoriteiten aan stappen te 
ondernemen op weg naar een volledig 
functionerende markteconomie; herinnert 
eraan dat overheids- en particuliere 
monopolies een grote belemmering vormen 
voor de overgang naar een open 
markteconomie, en roept de regering op 
maatregelen te treffen om deze af te 
schaffen; onderstreept dat er een eind moet 
worden gemaakt aan bureaucratie; neemt 
kennis van de zeer hoge 
jongerenwerkloosheid en dringt er bij de 
regering op aan een 
werkgelegenheidsstrategie voor de meest 
getroffen sociale categorieën uit te 
werken;

Or. en
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Amendement 179
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. wijst op een forse toename van de 
overheidsschuld, die in november 2012 al 
op 60,5 % van het bbp uitkwam, en op een 
hoge werkloosheid van meer dan 23 %;

Or. en

Amendement 180
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. onderstreept dat de wereldwijde 
financiële crisis negatieve gevolgen voor 
de samenleving heeft, met name voor 
kwetsbare groepen; roept derhalve de 
autoriteiten op alles in het werk te stellen 
om de negatieve effecten - armoede, 
werkloosheid, sociale uitsluiting - zo 
gering mogelijk te maken en tegelijk de 
dieper liggende oorzaken hiervan aan te 
pakken en te bestrijden;

Or. en

Amendement 181
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. onderstreept dat Servië de 
belangrijkste overeenkomsten inzake 
arbeidsrechten van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en het herzien 
Europees Sociaal Handvest heeft 
geratificeerd; onderstreept dat de arbeids-
en vakbondsrechten ondanks de 
constitutionele waarborgen nog steeds 
beperkt zijn en dringt er bij Servië op aan 
deze rechten verder te versterken; is 
bezorgd over het feit dat de sociale dialoog 
nog steeds zwak is en dat de sociale 
partners niet op regelmatige basis worden 
geraadpleegd; dringt aan op verdere 
maatregelen ter versterking van de 
Economische en Sociale Raad om ervoor 
te zorgen dat deze een actieve functie kan
vervullen bij de bevordering van de 
sociale dialoog en een actievere 
adviserende rol kan spelen in het 
wetgevingsproces;

Or. en

Amendement 182
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. spreekt zijn voldoening uit over het 
werk dat tot dusver is verricht door het 
Bureau voor restitutie; roept de 
autoriteiten op ervoor te zorgen dat alle 
noodzakelijke administratieve en 
financiële middelen ter beschikking van 
het bureau worden gesteld zodat het zijn 
werk onafhankelijk kan uitvoeren; 
moedigt restitutie in natura aan wanneer 
zulks mogelijk wordt geacht; onderstreept 
dat het noodzakelijk is de systematische 
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verwerving van publieke eigendommen 
door particuliere belangen aan te pakken 
door een complete lijst met publieke en 
staatseigendommen samen te stellen en de 
wet inzake grond en bouw in 
overeenstemming te brengen met de 
Europese normen; wijst erop dat met 
name stedelijke grond door middel van 
inadequate juridische procedures is 
verworven en dat de georganiseerde 
misdaad en particuliere belangen deze 
voor witwasdoeleinden hebben misbruikt;

Or. en

Amendement 183
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. is ingenomen met de goedkeuring 
van de nieuwe verordening betreffende 
het project Culturele Hoofdstad van 
Europa dat de deelname van Europese 
kandidaat-lidstaten in de periode 2020-
2030 mogelijk maakt; steunt het initiatief 
van het stadsbestuur van Belgrado om een 
campagne voor Belgrado Culturele 
Hoofdstad van Europa 2020 te lanceren 
en moedigt gerelateerde projecten aan, die 
Belgrado en Servië dichter bij de culturele 
ruimte van de EU brengen, in het 
bijzonder met betrekking tot het 
interetnisch samenleven, multicultureel 
begrip en de dialoog tussen de religies;

Or. en

Amendement 184
Maria Eleni Koppa
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de autoriteiten op snel aan de slag 
te gaan met het scheppen van de 
voorwaarden voor een echte sociale 
dialoog; vestigt de aandacht op de hiaten in 
de wet op arbeid, die niet is afgestemd op 
het acquis;

25. betreurt het gebrek aan vooruitgang 
met betrekking tot de rechten van 
werknemers en vakbonden; roept de 
autoriteiten op snel aan de slag te gaan met 
het scheppen van de voorwaarden voor een 
echte sociale dialoog, de procedures voor 
de registratie van vakbonden te 
vereenvoudigen en de erkenning van 
reeds geregistreerde vakbonden te 
bevorderen; vestigt de aandacht op de 
hiaten in de wet op arbeid, die niet is 
afgestemd op het acquis, alsmede op de 
stakingswetgeving die niet voldoet aan de 
EU- en IAO-normen; wijst er verder op 
dat vriendjespolitiek en nepotisme in 
Servië nog altijd ernstige problemen zijn; 
onderstreept het belang van aanwerving 
en bevordering op basis van verdienste, 
vooral in de overheidssector, en 
benadrukt dat het ontslag van 
werknemers op grond van hun politieke 
mening of overtuiging onaanvaardbaar is;

Or. en

Amendement 185
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de autoriteiten op snel aan de slag 
te gaan met het scheppen van de 
voorwaarden voor een echte sociale 
dialoog; vestigt de aandacht op de hiaten in 
de wet op arbeid, die niet is afgestemd op 
het acquis;

25. roept de autoriteiten op snel aan de slag 
te gaan met het scheppen van de 
voorwaarden voor een echte sociale 
dialoog; vestigt de aandacht op de hiaten in 
de wet op arbeid en de wet op veiligheid en 
gezondheid op het werk, die niet zijn
afgestemd op het acquis en dringt er bij de 
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autoriteiten op aan een aantal 
noodzakelijke aanpassingen aan te 
brengen en de inspanningen om ervoor te 
zorgen dat de aangepaste wetten worden 
uitgevoerd en gehandhaafd, op te voeren; 
vraagt om het ontwerp van een 
afzonderlijke arbeidsinspectiewet die 
gebaseerd is op de IAO-verdragen 81 en 
129;

Or. en

Amendement 186
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de autoriteiten op snel aan de slag
te gaan met het scheppen van de 
voorwaarden voor een echte sociale 
dialoog; vestigt de aandacht op de hiaten in 
de wet op arbeid, die niet is afgestemd op 
het acquis;

25. roept de autoriteiten op snel aan de slag 
te gaan met het scheppen van de 
voorwaarden voor een echte sociale 
dialoog die tot nu toe niet heeft 
plaatsgevonden; vestigt de aandacht op de 
hiaten in de wet op arbeid, die niet is 
afgestemd op het acquis;

Or. en

Amendement 187
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de autoriteiten op snel aan de slag 
te gaan met het scheppen van de 
voorwaarden voor een echte sociale 
dialoog; vestigt de aandacht op de hiaten in 
de wet op arbeid, die niet is afgestemd op 
het acquis;

25. roept de autoriteiten op snel aan de slag 
te gaan met het scheppen van de 
voorwaarden voor een echte sociale 
dialoog; vestigt de aandacht op de hiaten in 
de wet op arbeid, die niet is afgestemd op 
het acquis; benadrukt met name dat het 
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nodig is om het rechtskader betreffende 
de rechten van werknemers en vakbonden
in overeenstemming te brengen met de 
IAO-verdragen, de individuele en 
collectieve rechten van werknemers te 
verbeteren en de collectieve 
arbeidsovereenkomsten te stimuleren;

Or. en

Amendement 188
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. benadrukt het belang van de 
ontwikkeling van het openbaar vervoer, 
met name met betrekking tot de 
modernisering of aanleg van nieuwe 
spoorwegen in het kader van een 
duurzaam vervoerssysteem; betreurt dat 
er op dit gebied en op het gebied van het 
gecombineerd vervoer weinig vooruitgang 
is geboekt;

Or. en

Amendement 189
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. verzoekt Servië een geloofwaardig 
en effectief plan voor hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie aan te 
nemen en te ontwikkelen teneinde 
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energiebronnen te diversifiëren en dat af 
te stemmen op het beleid en de 
doelstellingen van de EU inzake 
klimaatverandering; dringt er in het 
bijzonder bij de Servische autoriteiten op 
aan de administratieve procedures voor de 
afgifte van bouwvergunningen, 
licentieverlening en netwerkverbindingen 
van duurzame-energieprojecten te 
vereenvoudigen en te versnellen;

Or. en

Amendement 190
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 quater. wijst erop dat er op 
milieugebied belangrijke inspanningen 
nodig zijn, speciaal op het gebied van 
waterbeheer, natuurbescherming en 
luchtkwaliteit; onderstreept dat er geen 
grote vooruitgang kan worden geboekt 
wanneer de administratieve capaciteit 
onvoldoende wordt versterkt en roept de 
Servische regering op dienaangaande de 
nodige maatregelen te nemen;

Or. en


