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Poprawka 1
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady do Spraw 
Ogólnych z dnia 11 grudnia 2012 r. 
dotyczące rozszerzenia oraz procesu 
stabilizacji i stowarzyszenia,

Or. en

Poprawka 2
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Odniesienie 4

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady do Spraw 
Ogólnych z dnia 28 lutego 2012 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady do Spraw 
Ogólnych z dnia 28 lutego 2012 r. oraz
konkluzje Rady Europejskiej z dnia 1 
marca 2012 r.,

Or. en

Poprawka 3
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Odniesienie 5

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 25 
października 2010 r., w których zwrócono 
się do Komisji o sporządzenie opinii na 
temat wniosku Serbii o członkostwo w 
Unii Europejskiej, oraz konkluzje Rady z 
dnia 5 grudnia 2011 r. i konkluzje Rady 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 25 
października 2010 r., w których zwrócono 
się do Komisji o sporządzenie opinii na 
temat wniosku Serbii o członkostwo w 
Unii Europejskiej, konkluzje Rady z dnia 5 
grudnia 2011 r., konkluzje Rady
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Europejskiej z dnia 9 grudnia 2011 r., Europejskiej z dnia 9 grudnia 2011 r.
określające warunki rozpoczęcia 
negocjacji akcesyjnych z Serbią, a także 
konkluzje Rady z dnia 11 grudnia 2012 r. 
w formie przyjętej na szczycie Rady 
Europejskiej w dniach 13–14 grudnia 
2012 r.,

Or. en

Poprawka 4
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Odniesienie 16 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając obowiązującą w Serbii 
konstytucję, która wyraźnie stanowi, że 
Kosowo jest integralną częścią terytorium 
państwa serbskiego,

Or. en

Poprawka 5
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w dniu 1 marca 
2012 r. Rada Europejska przyznała Serbii 
status kraju kandydującego do członkostwa 
w Unii Europejskiej;

A. mając na uwadze, że w dniu 1 marca 
2012 r. Rada Europejska przyznała Serbii 
status kraju kandydującego do członkostwa 
w Unii Europejskiej i ponownie 
potwierdziła jej perspektywę europejską 
zgodnie z zobowiązaniami UE w stosunku 
do całego regionu Bałkanów Zachodnich,

Or. en



AM\923580PL.doc 5/110 PE502.220v01-00

PL

Poprawka 6
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że we wnioskach 
prezydencji ze szczytu Rady Europejskiej 
w Salonikach w dniach 19-20 czerwca 
2003 r. wobec wszystkich państw 
Bałkanów Zachodnich podjęto 
jednoznaczne zobowiązanie, że przystąpią 
one do Unii Europejskiej po spełnieniu 
ustalonych kryteriów, a zobowiązanie to 
powtórzono w nowym porozumieniu 
w sprawie rozszerzenia, zatwierdzonym 
przez Radę Europejską w dniach 14-15 
grudnia 2006 r., w konkluzjach Rady 
z dnia 25 października 2010 r., a także 
przez uczestników szczytu ministerialnego 
UE-Bałkany Zachodnie w dniu 2 czerwca 
2010 r.,

Or. en

Poprawka 7
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Serbia podjęła 
wiele działań mających na celu 
normalizację stosunków z Kosowem oraz 
dokłada starań, aby w wystarczającym 
stopniu spełnić kryteria polityczne oraz 
warunki procesu stabilizacji i 
stowarzyszenia;

Or. en
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Poprawka 8
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że Serbię i każde 
państwo ubiegające się o członkostwo w 
UE należy oceniać na podstawie postępów 
w wypełnianiu, wdrażaniu i stosowaniu 
wspólnego dla wszystkich zbioru 
kryteriów; mając na uwadze, że 
współpraca regionalna i dobra 
współpraca sąsiedzka mają kluczowe 
znaczenie w procesie rozszerzenia;

Or. en

Poprawka 9
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że Serbia może 
odgrywać ważną rolę w regionie oraz 
powinna wspierać konstruktywne 
podejście do kwestii współpracy 
regionalnej i stosunków dobrosąsiedzkich 
stanowiących kluczowe elementy procesu 
stabilizacji i stowarzyszenia;

Or. en

Poprawka 10
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że współpraca 
regionalna i stosunki dobrosąsiedzkie 
mają zasadnicze znaczenie dla procesu 
integracji europejskiej oraz dla 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
i stabilizacji w regionie;

Or. en

Poprawka 11
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Punkt B b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że kwestie te należy 
rozwiązać jak najwcześniej w procesie 
przystąpienia, a najlepiej jeszcze przed 
rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych, w 
konstruktywny sposób i na zasadzie 
dobrosąsiedzkiej współpracy, tak by nie 
wpłynęły one na przebieg negocjacji;

Or. en

Poprawka 12
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że nowy rząd Serbii 
potwierdził swe zobowiązanie do 
kontynuowania procesu integracji 
europejskiej;

C. mając na uwadze, że nowy rząd Serbii 
potwierdził swe zobowiązanie do 
kontynuowania procesu integracji 
europejskiej; mając na uwadze, że 
niepodważalne postępy w zakresie 
przyjmowania i wdrażania reform są w 
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tym kontekście niezbędne;

Or. en

Poprawka 13
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że problemy 
dwustronne nie powinny stanowić 
przeszkody w procesie akcesyjnym ani być 
w takim celu wykorzystywane, należy je 
natomiast jak najszybciej rozwiązywać w 
konstruktywny sposób przy uwzględnieniu 
ogólnych interesów i wartości UE;

Or. en

Poprawka 14
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że Serbia jest w 
stanie odgrywać istotną rolę w 
gwarantowaniu bezpieczeństwa i 
stabilności w regionie;

Or. en

Poprawka 15
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że UE uczyniła 
praworządność głównym elementem 
procesu rozszerzenia;

Or. en

Poprawka 16
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przeprowadzenie w maju 2012 r. wyborów 
parlamentarnych, lokalnych i wczesnych 
wyborów prezydenckich, które zdaniem 
OBWE/ODIHR odbyły się z 
poszanowaniem podstawowych praw i 
wolności; z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie ze strony nowego rządu do 
kontynuowania procesu integracji UE i 
podkreśla potrzebę prowadzenia reform;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przeprowadzenie w maju 2012 r. wyborów 
parlamentarnych, lokalnych i wczesnych 
wyborów prezydenckich, które zdaniem 
OBWE/ODIHR odbyły się z 
poszanowaniem podstawowych praw i 
wolności; zwraca się do rządu o wdrożenie 
zaleceń zawartych w sprawozdaniu 
końcowym OBWE/ODIHR, aby poprawić 
przejrzystość procesu wyborczego; z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie ze 
strony nowego rządu do kontynuowania 
procesu integracji UE i podkreśla potrzebę 
prowadzenia reform;

Or. en

Poprawka 17
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przeprowadzenie w maju 2012 r. wyborów 

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przeprowadzenie w maju 2012 r. wyborów 
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parlamentarnych, lokalnych i wczesnych 
wyborów prezydenckich, które zdaniem 
OBWE/ODIHR odbyły się z 
poszanowaniem podstawowych praw i 
wolności; z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie ze strony nowego rządu do 
kontynuowania procesu integracji UE i 
podkreśla potrzebę prowadzenia reform;

parlamentarnych, lokalnych i wczesnych 
wyborów prezydenckich, które zdaniem 
OBWE/ODIHR odbyły się z 
poszanowaniem podstawowych praw i 
wolności; z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie ze strony nowego rządu do 
kontynuowania procesu integracji z UE; 
zwraca jednak uwagę, że wybory i
przedłużające się negocjacje w sprawie
utworzenia nowego rządu spowodowały 
spowolnienie działalności legislacyjnej; 
podkreśla wobec tego potrzebę
przyspieszenia działań przez nowy rząd 
Serbii i prowadzenia reform;

Or. en

Poprawka 18
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przeprowadzenie w maju 2012 r. wyborów 
parlamentarnych, lokalnych i wczesnych 
wyborów prezydenckich, które zdaniem 
OBWE/ODIHR odbyły się z 
poszanowaniem podstawowych praw i 
wolności; z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie ze strony nowego rządu do 
kontynuowania procesu integracji UE i 
podkreśla potrzebę prowadzenia reform;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przeprowadzenie w maju 2012 r. wyborów 
parlamentarnych, lokalnych i wczesnych 
wyborów prezydenckich, które zdaniem 
OBWE/ODIHR odbyły się z 
poszanowaniem podstawowych praw i 
wolności; z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie ze strony nowego rządu do 
kontynuowania procesu integracji UE i 
podkreśla potrzebę prowadzenia reform; z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
nowego rządu do walki z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; podkreśla 
znaczenie konkretnych osiągnięć w walce 
z korupcją na wysokich szczeblach w 
postaci prawomocnych wyroków 
sądowych;

Or. en
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Poprawka 19
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje skierowany 
do Komisji apel Rady o przedstawienie 
sprawozdania, kiedy Serbia w niezbędnym 
zakresie spełni kryteria członkostwa i 
zrealizuje kluczowe priorytety, aby 
możliwe było rozpoczęcie negocjacji 
akcesyjnych bez dalszej zwłoki; jest 
przekonany, że rozpoczęcie negocjacji o 
przystąpieniu do UE w czerwcu 2013 r. 
stanowi cel możliwy do realizacji; wzywa 
kraj do kontynuowania reform 
demokratycznych, systemowych i 
społeczno-gospodarczych, które pozwolą 
mu wypełnić zobowiązania wynikające z 
członkostwa; 

Or. en

Poprawka 20
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. podkreśla znaczenie umowy o 
stabilizacji i stowarzyszeniu Serbii z UE, w 
której określono wzajemne prawa i 
obowiązki obydwu stron do momentu 
przystąpienia Serbii do UE; odnotowuje 
postępy Serbii w wywiązywaniu się z 
zobowiązań wynikających z umowy o 
stabilizacji i stowarzyszeniu oraz z umowy 
przejściowej; wzywa jedyne państwo UE, 
które nie ratyfikowało jeszcze umowy o 
stabilizacji i stowarzyszeniu z Serbią, o 
uczynienie tego bez dalszej zwłoki;
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Or. en

Poprawka 21
Justas Vincas Paleckis

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Radę do jak najszybszego
ustalenia terminu rozpoczęcia negocjacji 
akcesyjnych z Serbią, pod warunkiem 
zadowalającego spełnienia kluczowych 
priorytetów oraz kontynuowania procesów 
reformy;

2. wzywa Radę do ustalenia terminu 
rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z 
Serbią, jak tylko kraj ten spełni wszystkie 
przewidziane warunki i osiągnie postępy 
we wdrażaniu reform;

Or. en

Poprawka 22
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Radę do jak najszybszego 
ustalenia terminu rozpoczęcia negocjacji 
akcesyjnych z Serbią, pod warunkiem 
zadowalającego spełnienia kluczowych 
priorytetów oraz kontynuowania procesów 
reformy;

2. podkreśla, że rozpoczęcie negocjacji 
akcesyjnych z Serbią jest możliwe 
natychmiast po zadowalającym spełnieniu
kluczowych priorytetów oraz pod 
warunkiem kontynuowania reform;

Or. en

Poprawka 23
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Radę do jak najszybszego
ustalenia terminu rozpoczęcia negocjacji 
akcesyjnych z Serbią, pod warunkiem 
zadowalającego spełnienia kluczowych 
priorytetów oraz kontynuowania procesów
reformy;

2. wzywa Radę do niezwłocznego ustalenia 
terminu rozpoczęcia negocjacji 
akcesyjnych z Serbią, jeżeli uzna, że w 
zadowalający sposób spełnione zostały 
kluczowe priorytety, a reformy są 
kontynuowane;

Or. en

Poprawka 24
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Radę do jak najszybszego
ustalenia terminu rozpoczęcia negocjacji 
akcesyjnych z Serbią, pod warunkiem 
zadowalającego spełnienia kluczowych 
priorytetów oraz kontynuowania procesów 
reformy;

2. wzywa Radę do ustalenia terminu 
rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z 
Serbią pod warunkiem zadowalającego 
spełnienia kluczowych priorytetów oraz 
kontynuowania reform;

Or. en

Poprawka 25
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Radę do jak najszybszego 
ustalenia terminu rozpoczęcia negocjacji 
akcesyjnych z Serbią, pod warunkiem 
zadowalającego spełnienia kluczowych 
priorytetów oraz kontynuowania procesów 
reformy;

2. wzywa Radę do jak najszybszego 
ustalenia terminu rozpoczęcia negocjacji 
akcesyjnych z Serbią pod warunkiem
zadowalającego spełnienia kluczowych 
priorytetów oraz kontynuowania reform, 
zwłaszcza w odniesieniu do kwestii 
praworządności, przez co Rada 
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potwierdziłaby zaangażowanie UE na 
rzecz procesu rozszerzenia i perspektywy 
członkostwa krajów Bałkanów 
Zachodnich w UE; z zadowoleniem 
przyjmuje znaczące postępy Serbii na 
drodze do spełnienia kopenhaskich 
kryteriów politycznych, co zostało 
odnotowane przez Komisję Europejską w 
sprawozdaniu z postępów za rok 2012, 
oraz przypomina, że dalsze postępy 
w procesie integracji europejskiej zależą 
od kontynuowania reform, a zwłaszcza 
zagwarantowania demokracji i 
funkcjonowania demokratycznych 
instytucji, stania na straży rządów prawa, 
poszanowania praw człowieka, równej i 
autentycznej ochrony wszystkich 
mniejszości w całej Serbii zgodnie z 
europejskimi standardami, utrzymywania 
stosunków dobrosąsiedzkich i współpracy 
regionalnej, w tym pokojowego 
rozwiązania dwustronnych kwestii 
spornych, a także poprawy 
funkcjonowania gospodarki rynkowej;

Or. en

Poprawka 26
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że przystąpienie Serbii do 
UE ma decydujące znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego tego kraju;

Or. en

Poprawka 27
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Litwę do jak najszybszego 
ratyfikowania umowy o stabilizacji i 
stowarzyszeniu, aby otworzyły się nowe 
możliwości zacieśniania stosunków 
między UE a Serbią;

Or. en

Poprawka 28
Justas Vincas Paleckis

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje postępy 
poczynione przez Serbię w zakresie 
realizacji politycznych kryteriów 
kopenhaskich, co uznano w sporządzonym 
przez Komisję Europejską sprawozdaniu z 
postępów w roku 2012; przypomina, że 
dalsze postępy w procesie integracji 
europejskiej uzależnione są od realizacji
dalszych reform; podkreśla, że wdrażanie 
ma kluczowe znaczenie;

3. z zadowoleniem przyjmuje postępy 
poczynione przez Serbię w zakresie 
realizacji politycznych kryteriów 
kopenhaskich, co uznano w sporządzonym 
przez Komisję Europejską sprawozdaniu z 
postępów w roku 2012; przypomina, że 
dalsze postępy w procesie integracji 
europejskiej są w bezpośredni sposób
uzależnione od bezwzględnej realizacji 
reform i spełnienia warunków 
określonych przez Radę; podkreśla, że 
wdrażanie ma kluczowe znaczenie;

Or. en

Poprawka 29
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. zwraca uwagę, że reformy, których 
tempo realizacji było dobre, zostały 
spowolnione w wyniku wyborów; zachęca 
nowy rząd do szczerego zaangażowania 
się na rzecz przyjęcia reform, zwłaszcza 
tych o znaczeniu kluczowym, które są 
związane z sądownictwem, działaniami 
antykorupcyjnymi, wolnością mediów, 
ochroną wszystkich mniejszości, 
zrównoważonym zarządzaniem zasobami 
naturalnymi, zmianami strukturalnymi w 
gospodarce i poprawą warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej;

Or. en

Poprawka 30
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla znaczenie środków 
finansowych, które w grudniu 2012 r. 
Komisja Europejska przyznała Serbii w 
ramach instrumentu pomocy 
przedakcesyjnej (IPA) na wsparcie 
działań służących wdrożeniu programu 
reform związanych z przystąpieniem do 
UE; podkreśla, że środki te zostaną 
przeznaczone na poprawę skuteczności 
sądownictwa, stworzenie zdolności do 
działania w dziedzinie azylu oraz 
zwalczanie przestępczości zorganizowanej, 
w tym handlu ludźmi i korupcji;

Or. en
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Poprawka 31
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. odnotowuje z zadowoleniem, że pomoc 
w ramach instrumentu pomocy 
przedakcesyjnej funkcjonuje w Serbii 
dobrze; zachęca zarówno rząd, jak i UE 
do uproszczenia procedur 
administracyjnych dotyczących 
finansowania w ramach IPA w celu 
ułatwienia dostępu do tego finansowania 
mniejszym i niescentralizowanym 
beneficjentom; podkreśla potrzebę 
utrzymania odpowiedniego poziomu 
pomocy przedakcesyjnej w trakcie 
zbliżającego się przeglądu ram 
finansowych UE;

Or. en

Poprawka 32
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla potrzebę szybkiego 
zakończenia procesu ratyfikacji umowy o 
stabilizacji i stowarzyszeniu, aby mogła 
ona jak najszybciej zacząć obowiązywać;

Or. en

Poprawka 33
György Schöpflin
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla znaczenie praworządności 
oraz zachęca władze, społeczeństwo 
obywatelskie, media i wszystkie 
zainteresowane strony do zastanowienia 
się nad niezgodnością preambuły 
konstytucji z porządkiem politycznym 
wynikającym z przyszłości Serbii w 
Europie oraz z inicjatywy na rzecz 
platformy negocjacyjnej w sprawie 
Kosowa;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. ponawia apel do władz 
o kontynuowanie wysiłków na rzecz 
likwidacji pozostałości po byłych 
komunistycznych tajnych służbach, co 
byłoby krokiem ku demokratyzacji Serbii; 
przypomina o znaczeniu dalszych reform 
w sektorze bezpieczeństwa, zwiększeniu 
nadzoru parlamentarnego i kontroli nad 
służbami bezpieczeństwa, a także otwarcia 
archiwów krajowych i w szczególności 
odtajnienia dokumentów byłej agencji 
wywiadowczej (UDBA); zachęca władze 
do ułatwiania dostępu do tych archiwów, 
które dotyczą byłych republik Jugosławii, 
i do zwrócenia ich odpowiednim rządom, 
jeśli wystąpią z takim wnioskiem;

Or. en
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Poprawka 35
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie zmianami 
ustawy w sprawie banku centralnego, 
która podważyła jego niezależność, a także 
kwestią ogólnego wyzwolenia się instytucji 
państwowych spod niepożądanych 
wpływów władzy wykonawczej państwa; 
podkreśla, że polityczne kryteria 
kopenhaskie obejmują niezależność 
instytucji państwowych;

skreślony

Or. en

Poprawka 36
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie zmianami 
ustawy w sprawie banku centralnego, 
która podważyła jego niezależność, a także 
kwestią ogólnego wyzwolenia się instytucji 
państwowych spod niepożądanych 
wpływów władzy wykonawczej państwa; 
podkreśla, że polityczne kryteria 
kopenhaskie obejmują niezależność 
instytucji państwowych;

skreślony

Or. it

Poprawka 37
Francisco José Millán Mon
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie zmianami
ustawy w sprawie banku centralnego, 
która podważyła jego niezależność, a także 
kwestią ogólnego wyzwolenia się instytucji 
państwowych spod niepożądanych 
wpływów władzy wykonawczej państwa; 
podkreśla, że polityczne kryteria 
kopenhaskie obejmują niezależność 
instytucji państwowych;

4. z zadowoleniem przyjmuje poprawki do
ustawy o banku centralnym zgodnie z 
zaleceniami Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 38
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie zmianami
ustawy w sprawie banku centralnego, 
która podważyła jego niezależność, a także 
kwestią ogólnego wyzwolenia się instytucji
państwowych spod niepożądanych 
wpływów władzy wykonawczej państwa;
podkreśla, że polityczne kryteria 
kopenhaskie obejmują niezależność 
instytucji państwowych;

4. wyraża zaniepokojenie sprzecznymi 
inicjatywami ustawodawczymi, takimi jak 
zmiany do ustawy o banku centralnym w
sierpniu 2012 r., które podważyły
niezależność i autonomię tej instytucji;
podkreśla, że kopenhaskie kryteria
polityczne obejmują niezależność instytucji 
państwowych oraz z zadowoleniem 
przyjmuje późniejsze przyjęcie poprawek 
przez parlament serbski w celu 
przybliżenia ustawy o banku centralnym 
do standardów europejskich;

Or. en

Poprawka 39
Jelko Kacin
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie zmianami ustawy
w sprawie banku centralnego, która 
podważyła jego niezależność, a także 
kwestią ogólnego wyzwolenia się instytucji 
państwowych spod niepożądanych 
wpływów władzy wykonawczej państwa;
podkreśla, że polityczne kryteria 
kopenhaskie obejmują niezależność 
instytucji państwowych;

4. wyraża zaniepokojenie zmianami ustawy
o banku centralnym, która podważyła jego 
niezależność wobec zbytnich wpływów ze 
strony rządu; odnotowuje późniejsze 
poprawki do ustawy, które przybliżyły ją 
do standardów europejskich; podkreśla, że 
polityczne kryteria kopenhaskie obejmują 
niezależność instytucji państwowych;

Or. en

Poprawka 40
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie zmianami ustawy
w sprawie banku centralnego, która 
podważyła jego niezależność, a także 
kwestią ogólnego wyzwolenia się instytucji 
państwowych spod niepożądanych 
wpływów władzy wykonawczej państwa;
podkreśla, że polityczne kryteria 
kopenhaskie obejmują niezależność 
instytucji państwowych;

4. wyraża zaniepokojenie zmianami ustawy
o banku narodowym, która podważyła jego 
niezależność, a także kwestią ogólnego 
wyzwolenia się instytucji państwowych 
spod niepożądanych wpływów władzy 
wykonawczej państwa; podkreśla, że 
polityczne kryteria kopenhaskie obejmują 
niezależność instytucji państwowych;

Or. en

Poprawka 41
György Schöpflin, Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie zmianami ustawy 
w sprawie banku centralnego, która 
podważyła jego niezależność, a także 
kwestią ogólnego wyzwolenia się instytucji 
państwowych spod niepożądanych 
wpływów władzy wykonawczej państwa; 
podkreśla, że polityczne kryteria 
kopenhaskie obejmują niezależność 
instytucji państwowych;

4. wyraża zaniepokojenie zmianami ustawy 
w sprawie banku centralnego, która 
podważyła jego niezależność, a także 
kwestią ogólnego wyzwolenia się instytucji 
państwowych spod niepożądanych 
wpływów władzy wykonawczej państwa; 
podkreśla, że polityczne kryteria 
kopenhaskie obejmują niezależność 
instytucji państwowych; wyraża 
zadowolenie z powodu ważnych korekt 
wprowadzonych niedawno przez 
parlament serbski do ustawy o banku 
centralnym, co nastąpiło po 
problematycznych poprawkach przyjętych 
w sierpniu ubiegłego roku;

Or. en

Poprawka 42
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje poprawki 
przyjęte w listopadzie 2012 r. do zmian 
ustawy o banku centralnym, które 
uwzględniają zalecenia UE mające na 
celu zapewnienie ciągłości w działaniach 
banku centralnego i ograniczenie wpływu 
zmian w rządzie na mianowanie jego 
prezesa; uważa to za oznakę dobrej woli
rządzącej koalicji i chęci do wsłuchiwania 
się w uwagi UE i MFW;

Or. en

Poprawka 43
Jelko Kacin
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje współpracę 
Serbii z MTKJ oraz fakt, że sprawy
wszystkich osób podejrzanych o 
popełnienie zbrodni wojennych
przekazano Trybunałowi w Hadze;
wspiera wielokrotne wezwania prokuratora 
głównego MTKJ do przeprowadzenia
gruntownego dochodzenia i wniesienia 
oskarżenia przeciwko osobom działającym 
w sieciach pomocy, które umożliwiły 
uciekinierom pozostać na wolności przez 
tak długi czas, zwłaszcza w wojsku i w 
cywilnych służbach bezpieczeństwa;

5. z zadowoleniem przyjmuje współpracę 
Serbii z MTKJ, która umożliwiła 
przekazanie wszystkich osób podejrzanych 
o popełnienie zbrodni wojennych 
Trybunałowi w Hadze w celu 
przeprowadzenia procesów; wspiera 
wielokrotne wezwania prokuratora 
głównego MTKJ do przeprowadzenia
gruntownych dochodzeń i wniesienia 
oskarżenia przeciwko osobom działającym 
w sieciach pomocy, które umożliwiły 
uciekinierom pozostać na wolności przez 
tak długi czas, zwłaszcza w wojsku i w 
cywilnych służbach bezpieczeństwa;
ponadto wzywa władze do zadbania o 
wiarygodność i profesjonalizm w ramach 
programu ochrony świadków, a także do 
przeznaczenia nań odpowiednich 
zasobów, tak aby sądy mogły skutecznie 
prowadzić postępowania dotyczące 
zbrodni wojennych; zwraca uwagę na 
fakt, że wielu byłych funkcjonariuszy 
policji dobrowolnie zrezygnowało z 
udziału w programie ochrony świadków ze 
względu na jego wady; 

Or. en

Poprawka 44
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje współpracę 
Serbii z MTKJ oraz fakt, że sprawy 
wszystkich osób podejrzanych o 
popełnienie zbrodni wojennych przekazano 

5. z zadowoleniem przyjmuje współpracę 
Serbii z MTKJ oraz fakt, że sprawy 
wszystkich osób podejrzanych o 
popełnienie zbrodni wojennych przekazano 
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Trybunałowi w Hadze; wspiera 
wielokrotne wezwania prokuratora 
głównego MTKJ do przeprowadzenia 
gruntownego dochodzenia i wniesienia 
oskarżenia przeciwko osobom działającym 
w sieciach pomocy, które umożliwiły 
uciekinierom pozostać na wolności przez 
tak długi czas, zwłaszcza w wojsku i w 
cywilnych służbach bezpieczeństwa;

Trybunałowi w Hadze; zachęca do dalszej 
współpracy z Trybunałem; wspiera 
wielokrotne wezwania prokuratora 
głównego MTKJ do przeprowadzenia 
gruntownego dochodzenia i wniesienia 
oskarżenia przeciwko osobom działającym 
w sieciach pomocy, które umożliwiły 
uciekinierom pozostać na wolności przez 
tak długi czas, zwłaszcza w wojsku i w 
cywilnych służbach bezpieczeństwa; z 
zadowoleniem przyjmuje przygotowanie 
protokołu w sprawie współpracy między 
Serbią a Bośnią i Hercegowiną w 
dziedzinie ścigania sprawców zbrodni 
wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i 
ludobójstwa;

Or. en

Poprawka 45
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje współpracę 
Serbii z MTKJ oraz fakt, że sprawy 
wszystkich osób podejrzanych o 
popełnienie zbrodni wojennych
przekazano Trybunałowi w Hadze;
wspiera wielokrotne wezwania prokuratora 
głównego MTKJ do przeprowadzenia 
gruntownego dochodzenia i wniesienia 
oskarżenia przeciwko osobom działającym 
w sieciach pomocy, które umożliwiły 
uciekinierom pozostać na wolności przez 
tak długi czas, zwłaszcza w wojsku i w 
cywilnych służbach bezpieczeństwa;

5. wzywa Serbię do kontynuowania 
współpracy z MTKJ oraz z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że sprawy wszystkich osób 
podejrzanych o popełnienie zbrodni 
wojennych, o które wnoszono, zostały 
przekazane Trybunałowi w Hadze; wspiera 
wielokrotne wezwania prokuratora 
głównego MTKJ do przeprowadzenia 
gruntownego dochodzenia i wniesienia 
oskarżenia przeciwko osobom działającym 
w sieciach pomocy, które umożliwiły 
uciekinierom pozostać na wolności przez 
tak długi czas, zwłaszcza w wojsku i w 
cywilnych służbach bezpieczeństwa;

Or. en
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Poprawka 46
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje współpracę 
Serbii z MTKJ oraz fakt, że sprawy 
wszystkich osób podejrzanych o 
popełnienie zbrodni wojennych przekazano 
Trybunałowi w Hadze; wspiera 
wielokrotne wezwania prokuratora 
głównego MTKJ do przeprowadzenia 
gruntownego dochodzenia i wniesienia 
oskarżenia przeciwko osobom działającym 
w sieciach pomocy, które umożliwiły 
uciekinierom pozostać na wolności przez 
tak długi czas, zwłaszcza w wojsku i w 
cywilnych służbach bezpieczeństwa;

5. z zadowoleniem przyjmuje współpracę 
Serbii z MTKJ oraz fakt, że sprawy 
wszystkich osób podejrzanych o 
popełnienie zbrodni wojennych przekazano 
Trybunałowi w Hadze; wspiera 
wielokrotne wezwania prokuratora 
głównego MTKJ do przeprowadzenia 
gruntownego dochodzenia i wniesienia 
oskarżenia przeciwko osobom działającym 
w sieciach pomocy, które umożliwiły 
uciekinierom pozostać na wolności przez 
tak długi czas, zwłaszcza w wojsku i w 
cywilnych służbach bezpieczeństwa; 
podkreśla, że MTKJ odegrał ważną rolę w 
procesie pojednania w regionie oraz 
wzywa władze Serbii i przywódców 
politycznych do powstrzymania się od 
oświadczeń i działań osłabiających 
autorytet i integralność Trybunału;

Or. en

Poprawka 47
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje współpracę 
Serbii z MTKJ oraz fakt, że sprawy 
wszystkich osób podejrzanych o 
popełnienie zbrodni wojennych przekazano 
Trybunałowi w Hadze; wspiera 
wielokrotne wezwania prokuratora 

5. z zadowoleniem przyjmuje współpracę 
Serbii z MTKJ oraz fakt, że sprawy 
wszystkich osób podejrzanych o 
popełnienie zbrodni wojennych przekazano 
Trybunałowi w Hadze; wspiera 
wielokrotne wezwania prokuratora 
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głównego MTKJ do przeprowadzenia 
gruntownego dochodzenia i wniesienia 
oskarżenia przeciwko osobom działającym 
w sieciach pomocy, które umożliwiły
uciekinierom pozostać na wolności przez 
tak długi czas, zwłaszcza w wojsku i w 
cywilnych służbach bezpieczeństwa;

głównego MTKJ do przeprowadzenia 
gruntownego dochodzenia i wniesienia 
oskarżenia przeciwko osobom działającym 
w sieciach pomocy, które umożliwiły 
uciekinierom pozostać na wolności przez 
tak długi czas, zwłaszcza w wojsku i w 
cywilnych służbach bezpieczeństwa; 
wzywa Serbię do dotrzymania danej 
obietnicy oraz wykazania się 
konsekwencją i zaangażowaniem w 
kwestii współpracy regionalnej i 
pojednania na Bałkanach Zachodnich, 
mimo okazywanego rozczarowania po 
niedawnym uniewinnieniu Gotowiny, 
Markaca i Haradinaja przez MTKJ;

Or. en

Poprawka 48
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zwraca uwagę na rozczarowanie 
serbskiej opinii publicznej z powodu 
uniewinnienia Ramusza Haradinaja, Ante 
Gotowiny i Mladena Markaca; 
przypomina jednak, że zasada 
domniemania niewinności to centralny 
element uczciwego procesu; zdecydowanie 
potępia wszelkie zbrodnie wojenne i 
odrzuca oskarżenia, jakoby orzeczenia 
MTKJ „sankcjonowały” je; wzywa sądy 
rejonowe do kontynuowania śledztw i 
spraw sądowych związanych ze 
zbrodniami wojennymi popełnionymi 
podczas wojen jugosłowiańskich; radzi 
wszystkim stronom unikać 
nacjonalistycznego triumfalizmu oraz 
oświadczeń i działań mogących zniweczyć 
wysiłki na rzecz pojednania w regionie; 

Or. en
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Poprawka 49
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Litwę do ratyfikowania umowy 
o stabilizacji i stowarzyszeniu, aby mogła 
ona zacząć obowiązywać, co z kolei 
poprawi i pobudzi stosunki między UE a 
Serbią;

Or. en

Poprawka 50
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję do zażądania od Serbii 
oficjalnego uznania Kosowa jako 
warunku niezbędnego do integracji Serbii 
z UE;

Or. en

Poprawka 51
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że władze muszą 
podejmować jeszcze większe wysiłki w celu 
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zadośćuczynienia ofiarom przemocy 
seksualnej na tle konfliktu w Serbii i w 
innych miejscach Bałkanów Zachodnich;

Or. en

Poprawka 52
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. zwraca uwagę, że krajowe 
postępowania w sprawie zbrodni 
wojennych są prowadzone równomiernym 
tempem, ale zwraca uwagę na potrzebę 
energiczniejszego rozpatrywania spraw 
dotyczących osób zaginionych, handlu 
organami i programu ochrony świadków;

Or. en

Poprawka 53
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje wznowienie 
dialogu pomiędzy Belgradem a Prisztiną na 
wysokim szczeblu politycznym oraz
zaangażowanie ze strony rządu Serbii; 
domaga się pełnej realizacji porozumień 
osiągniętych do tej pory przez obie strony;
jest zdania, że kwestię osób zaginionych 
należy uwzględnić w dialogu 
prowadzonym na najwyższych szczeblach 
politycznych;

6. z zadowoleniem przyjmuje wznowienie 
dialogu pomiędzy Belgradem a Prisztiną na 
wysokim szczeblu politycznym oraz
gratuluje premierom Ivicy Dačićowi i 
Hashimowi Thaçi zaangażowania na 
rzecz kontynuowania rozmów w celu 
normalizacji stosunków, a także decyzji o 
wyznaczeniu urzędników łącznikowych w 
biurach UE odpowiednio w Prisztinie i w 
Belgradzie; podkreśla znaczenie pełnej 
realizacji porozumień osiągniętych do tej 
pory przez obie strony; wyraża 
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zadowolenie z powodu zapoczątkowania 
wdrażania porozumienia w sprawie 
zintegrowanego zarządzania granicami na 
przejściach Jarinje i Merdare; oczekuje 
postępów w innych obszarach, takich jak 
telekomunikacja i energia; jest zdania, że 
kwestię osób zaginionych należy 
uwzględnić w dialogu prowadzonym na 
najwyższych szczeblach politycznych;

Or. en

Poprawka 54
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje wznowienie 
dialogu pomiędzy Belgradem a Prisztiną na
wysokim szczeblu politycznym oraz 
zaangażowanie ze strony rządu Serbii;
domaga się pełnej realizacji porozumień 
osiągniętych do tej pory przez obie strony;
jest zdania, że kwestię osób zaginionych
należy uwzględnić w dialogu
prowadzonym na najwyższych szczeblach 
politycznych;

6. z zadowoleniem przyjmuje wznowienie 
dialogu pomiędzy Belgradem a Prisztiną na
najwyższym szczeblu politycznym oraz 
zaangażowanie ze strony rządu Serbii;
domaga się pełnej realizacji porozumień 
osiągniętych do tej pory przez obie strony;
z zadowoleniem przyjmuje spotkania 
premierów Serbii i Kosowa Ivicy Dačića i 
Hashima Thaçi oraz uważa je za bardzo 
ważny krok na drodze do rzeczywistego 
pojednania między Serbami a 
Kosowianami, a także normalizacji 
stosunków między Serbią a Kosowem; 
pochwala proaktywną rolę i zdolności 
przywódcze wysokiej przedstawiciel i 
wiceprzewodniczącej Catherine Ashton w 
związku ze wspieraniem dialogu między 
Serbią a Kosowem; wyraża nadzieję, że w 
odpowiednim czasie dojdzie do zawarcia 
porozumienia w dwóch 
nierozstrzygniętych kwestiach, mianowicie 
telekomunikacji i energii; ponadto wzywa 
obie strony do aktywnego zaangażowania 
się w wysiłki na rzecz rozwiązania 
problemu osób zaginionych; z 
zadowoleniem przyjmuje polecenie rządu 
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Serbii dotyczące wdrożenia porozumienia
w zakresie współpracy regionalnej z 
udziałem wszystkich zainteresowanych 
stron, które zakończyło okres 
nieobecności Serbii podczas spotkań 
regionalnych, podpisanie porozumienia w 
sprawie zintegrowanego zarządzania 
granicami oraz pierwsze kroki na drodze 
do jego wdrożenia; z zadowoleniem 
przyjmuje postępy w procesie wdrażania 
pozostałych porozumień zawartych
dotychczas w ramach dialogu
technicznego, dotyczących ksiąg ewidencji 
ludności, katastru gruntowego i swobody 
przemieszczania się; wzywa do 
kontynuowania procesu pełnego i 
szybkiego wdrożenia wszystkich 
porozumień; wzywa obydwie strony 
dialogu do ustanowienia mechanizmu 
oceny wdrożenia porozumień zawartych w 
ramach dialogu, aby obywatele Serbii i 
Kosowa mogli odnosić korzyści z wyników 
tego dialogu; wyraża zadowolenie z 
powodu poprawy współpracy między 
Serbią a misją Unii Europejskiej w 
zakresie praworządności (EULEX);

Or. en

Poprawka 55
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje wznowienie 
dialogu pomiędzy Belgradem a Prisztiną na 
wysokim szczeblu politycznym oraz 
zaangażowanie ze strony rządu Serbii; 
domaga się pełnej realizacji porozumień 
osiągniętych do tej pory przez obie strony; 
jest zdania, że kwestię osób zaginionych 
należy uwzględnić w dialogu 
prowadzonym na najwyższych szczeblach 

6. z zadowoleniem przyjmuje wznowienie 
dialogu pomiędzy Belgradem a Prisztiną na 
wysokim szczeblu politycznym oraz 
zaangażowanie ze strony rządu Serbii; 
domaga się pełnej realizacji porozumień 
osiągniętych do tej pory przez obie strony; 
podkreśla potrzebę lepszego informowania 
opinii publicznej i instytucji publicznych o 
wynikach dialogu; wzywa do ogłaszania 
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politycznych; wspólnych komunikatów po osiągnięciu
porozumień między Belgradem a 
Prisztiną; jest zdania, że kwestię osób 
zaginionych należy uwzględnić w dialogu 
prowadzonym na najwyższych szczeblach 
politycznych;

Or. en

Poprawka 56
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że zapewnienie bezpieczeństwa 
i dobrobytu w północnej części Kosowa 
leży w najlepiej pojętym interesie Serbii; 
wzywa Belgrad do kontynuowania dobrej 
współpracy z misją EULEX w dziedzinie 
praworządności w celu wzmożenia 
wspólnych wysiłków w walce z 
przestępczością zorganizowaną oraz 
włączenia struktur równoległych; 
podkreśla znaczenie rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionu; uważa 
jednak, że wsparcie gospodarcze musi być 
przejrzyste; wzywa Serbię do 
zagwarantowania przejrzystości wsparcia 
finansowego na rzecz edukacji i opieki 
zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 57
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. ponownie podkreśla, że idea podziału 
Kosowa lub jakiegokolwiek innego kraju 
Bałkanów Zachodnich w oparciu o 
granice etniczne lub inne jest sprzeczna z 
duchem integracji europejskiej i 
pojednania w regionie oraz zaprzecza 
wartościom europejskim; podkreśla, że 
zarówno władze Serbii, jak i Kosowa w 
dalszym ciągu muszą dbać o ochronę 
wszystkich mniejszości oraz ich włączenie 
do głównego nurtu społecznego;

Or. en

Poprawka 58
Anna Ibrisagic, György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wyraża ubolewania z powodu braku 
porozumienia, które umożliwiłoby 
prezydentowi Serbii złożenie wizyty w 
Kosowie; wzywa obydwie strony do 
konstruktywnej postawy i wypracowania 
rozwiązania tego problemu, a także do 
współpracy w duchu dialogu pod 
auspicjami UE; 

Or. en

Poprawka 59
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla potrzebę zaangażowania w 
dialog parlamentu Serbii i parlamentu 
Kosowa, a także społeczeństwa 
obywatelskiego po obydwu stronach 
granicy; podkreśla, że o wynikach dialogu 
w sposób przejrzysty i spójny należy 
informować opinię publiczną w Serbii i 
Kosowie, aby wzmocnić wiarygodność 
tego procesu i uzyskać dlań większe 
poparcie opinii publicznej; w stosownych 
przypadkach wzywa do konsultacji 
publicznych na temat kwestii będących 
przedmiotem dialogu, a także apeluje o 
publikowanie wszystkich porozumień nie 
tylko w jęz. angielskim, lecz również 
serbskim i albańskim;

Or. en

Poprawka 60
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa do rozwiązania równoległych 
instytucji utrzymywanych przez państwo 
serbskie w północnej części Kosowa, a 
zwłaszcza do wycofania sił bezpieczeństwa 
i organów sądowych; ponownie podkreśla, 
że władze Serbii muszą zagwarantować 
całkowitą przejrzystość finansowania 
szkół i szpitali w północnej części Kosowa; 
zachęca władze Kosowa do nawiązania 
kontaktów ze społecznością serbską w 
północnej części Kosowa;

Or. en
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Poprawka 61
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wyraża poparcie dla specjalnej 
dochodzeniowej grupy zadaniowej w 
ramach misji EULEX oraz zachęca Serbię 
do pełnej współpracy z tą grupą, a także 
do udzielania jej pomocy w związku z 
wykonywaną przez nią pracą;

Or. en

Poprawka 62
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. wyraża ubolewanie, że władze Serbii 
odmówiły wicepremier Kosowa Mimozie 
Kusari-Lila pozwolenia na przekroczenie 
granicy i złożenie wizyty w dolinie 
Preševo; z ubolewaniem dowiaduje się, że 
obywatele Kosowa godzinami muszą 
czekać na przedostanie się do Serbii; 
jednocześnie ubolewa z powodu odmowy, 
jakiej władze Kosowa udzieliły 
prezydentowi Serbii Tomislawowi 
Nikolićowi pragnącemu odwiedzić
Kosowo i wziąć udział w prawosławnych 
obchodach Bożego Narodzenia w 
Gracanicy; niemniej jednak wzywa 
prezydenta Serbii Nikolića do ponownego 
zastanowienia się nad odmową spotkania 
z prezydent Kosowa Jahjagą, które to 
spotkanie zaplanowano już pod koniec 
ubiegłego roku;
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Or. en

Poprawka 63
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do zajęcia się 
niedociągnięciami w reformie wymiaru 
sprawiedliwości, szczególnie do
zagwarantowania, by ramy prawne nie 
pozostawiały miejsca dla niepożądanych 
wpływów politycznych, zobowiązanie do 
rozwiązania kwestii uprawnień parlamentu 
do nominowania sędziów i prokuratorów 
oraz do bezpośredniego zaangażowania 
urzędników politycznych w prace 
Wysokiej Rady Sędziów i Prokuratorów;
podkreśla znaczenie przyjęcia jasnych i 
przejrzystych kryteriów oceny w procesie 
powoływania sędziów i prokuratorów, 
które zagwarantują ich niezależność i 
profesjonalizm;

7. podkreśla potrzebę skupienia się w 
szczególny sposób na zobowiązaniach 
podjętych przez rząd w celu zajęcia się 
niedociągnięciami w reformie wymiaru 
sprawiedliwości, szczególnie 
zagwarantowania, by ramy prawne nie 
pozostawiały miejsca dla niepożądanych 
wpływów politycznych, na zobowiązaniu
do rozwiązania kwestii uprawnień 
parlamentu do nominowania sędziów i 
prokuratorów oraz do bezpośredniego 
zaangażowania urzędników politycznych w 
prace Wysokiej Rady Sędziów i 
Prokuratorów; podkreśla znaczenie 
przyjęcia jasnych i przejrzystych kryteriów 
oceny w procesie powoływania sędziów i 
prokuratorów, które zagwarantują ich 
niezależność i profesjonalizm;

Or. en

Poprawka 64
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do zajęcia się 
niedociągnięciami w reformie wymiaru 
sprawiedliwości, szczególnie do 
zagwarantowania, by ramy prawne nie 

7. zachęca rząd do poprawy skuteczności 
systemu sądowego i wzmocnienia jego 
niezależności, bezstronności, kompetencji 
i odpowiedzialności; z zadowoleniem 
przyjmuje zobowiązanie rządu do zajęcia 
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pozostawiały miejsca dla niepożądanych 
wpływów politycznych, zobowiązanie do 
rozwiązania kwestii uprawnień parlamentu
do nominowania sędziów i prokuratorów 
oraz do bezpośredniego zaangażowania 
urzędników politycznych w prace 
Wysokiej Rady Sędziów i Prokuratorów;
podkreśla znaczenie przyjęcia jasnych i 
przejrzystych kryteriów oceny w procesie 
powoływania sędziów i prokuratorów, 
które zagwarantują ich niezależność i 
profesjonalizm;

się niedociągnięciami w reformie wymiaru 
sprawiedliwości, szczególnie do 
zagwarantowania, by ramy prawne nie 
pozostawiały miejsca dla niepożądanych 
wpływów politycznych, zobowiązanie do 
rozwiązania kwestii uprawnień parlamentu 
do nominowania sędziów i prokuratorów 
oraz do bezpośredniego zaangażowania 
urzędników politycznych w prace 
Wysokiej Rady Sędziów i Prokuratorów;
podkreśla znaczenie przyjęcia jasnych i 
przejrzystych kryteriów oceny w procesie 
powoływania sędziów i prokuratorów, 
które zagwarantują ich niezależność i 
profesjonalizm;

Or. en

Poprawka 65
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do zajęcia się 
niedociągnięciami w reformie wymiaru 
sprawiedliwości, szczególnie do 
zagwarantowania, by ramy prawne nie 
pozostawiały miejsca dla niepożądanych 
wpływów politycznych, zobowiązanie do 
rozwiązania kwestii uprawnień parlamentu 
do nominowania sędziów i prokuratorów 
oraz do bezpośredniego zaangażowania 
urzędników politycznych w prace 
Wysokiej Rady Sędziów i Prokuratorów;
podkreśla znaczenie przyjęcia jasnych i 
przejrzystych kryteriów oceny w procesie 
powoływania sędziów i prokuratorów, 
które zagwarantują ich niezależność i 
profesjonalizm;

7. z satysfakcją odnotowuje, że Serbia 
opracowuje nową strategię w zakresie 
reformy sądownictwa i wspiera wysiłki na 
rzecz wprowadzenia nowego systemu 
sądów w celu poprawy skuteczności i 
niezależności całego systemu sądowego; z
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
rządu do zajęcia się niedociągnięciami w 
reformie wymiaru sprawiedliwości, 
szczególnie do zagwarantowania, by ramy 
prawne nie pozostawiały miejsca dla 
niepożądanych wpływów politycznych, 
zobowiązanie do rozwiązania kwestii 
uprawnień parlamentu do nominowania 
sędziów i prokuratorów oraz do 
bezpośredniego zaangażowania 
urzędników politycznych w prace 
Wysokiej Rady Sędziów i Prokuratorów;
podkreśla znaczenie przyjęcia jasnych i 
przejrzystych kryteriów oceny w procesie 
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powoływania sędziów i prokuratorów, 
które zagwarantują ich niezależność i 
profesjonalizm;

Or. en

Poprawka 66
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do zajęcia się 
niedociągnięciami w reformie wymiaru 
sprawiedliwości, szczególnie do 
zagwarantowania, by ramy prawne nie 
pozostawiały miejsca dla niepożądanych 
wpływów politycznych, zobowiązanie do 
rozwiązania kwestii uprawnień parlamentu 
do nominowania sędziów i prokuratorów 
oraz do bezpośredniego zaangażowania 
urzędników politycznych w prace 
Wysokiej Rady Sędziów i Prokuratorów; 
podkreśla znaczenie przyjęcia jasnych i 
przejrzystych kryteriów oceny w procesie 
powoływania sędziów i prokuratorów, 
które zagwarantują ich niezależność i 
profesjonalizm;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do zajęcia się 
niedociągnięciami w reformie wymiaru 
sprawiedliwości, szczególnie do 
zagwarantowania, by ramy prawne nie 
pozostawiały miejsca dla niepożądanych 
wpływów politycznych, zobowiązanie do 
rozwiązania kwestii uprawnień parlamentu 
do nominowania sędziów i prokuratorów 
oraz do bezpośredniego zaangażowania 
urzędników politycznych w prace 
Wysokiej Rady Sędziów i Prokuratorów; 
podkreśla znaczenie przyjęcia jasnych i 
przejrzystych kryteriów oceny w procesie 
powoływania sędziów i prokuratorów, 
które zagwarantują ich niezależność i 
profesjonalizm; podkreśla potrzebę 
wdrożenia środków zalecanych przez 
komisję wenecką, aby rozwiązać problem 
coraz większej liczby nierozpatrzonych 
spraw; zwraca uwagę, że Ministerstwo 
Sprawiedliwości wciąż jest odpowiedzialne 
za najważniejsze wydatki, co może 
dodatkowo ograniczać niezależność 
sądownictwa; wzywa władze do przyjęcia 
nowej strategii w sprawie sądownictwa, a 
także wykonawczego planu działania w 
oparciu o funkcjonalny przegląd systemu 
sądowego;

Or. en
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Poprawka 67
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do zajęcia się 
niedociągnięciami w reformie wymiaru 
sprawiedliwości, szczególnie do 
zagwarantowania, by ramy prawne nie 
pozostawiały miejsca dla niepożądanych 
wpływów politycznych, zobowiązanie do 
rozwiązania kwestii uprawnień parlamentu 
do nominowania sędziów i prokuratorów 
oraz do bezpośredniego zaangażowania 
urzędników politycznych w prace 
Wysokiej Rady Sędziów i Prokuratorów; 
podkreśla znaczenie przyjęcia jasnych i 
przejrzystych kryteriów oceny w procesie 
powoływania sędziów i prokuratorów, 
które zagwarantują ich niezależność i 
profesjonalizm;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do zajęcia się 
niedociągnięciami w reformie wymiaru 
sprawiedliwości, szczególnie do 
zagwarantowania, by ramy prawne nie 
pozostawiały miejsca dla niepożądanych 
wpływów politycznych, zobowiązanie do 
rozwiązania kwestii uprawnień parlamentu 
do nominowania sędziów i prokuratorów 
oraz do bezpośredniego zaangażowania 
urzędników politycznych w prace 
Wysokiej Rady Sędziów i Prokuratorów; 
podkreśla znaczenie przyjęcia jasnych i 
przejrzystych kryteriów oceny w procesie 
powoływania sędziów i prokuratorów, 
które zagwarantują ich niezależność i 
profesjonalizm; podkreśla potrzebę 
podjęcia wszelkich niezbędnych środków 
w celu przywrócenia zaufania obywateli i 
samych sędziów do systemu sądowego i 
zasady praworządności; podkreśla, że 
zakończenie kadencji sędziów oraz braki 
w procedurach przeglądu osłabiły 
podstawy praworządności i sprawiły, że 
sytuacja sędziów i prokuratorów stała się 
niestabilna; podkreśla również potrzebę 
wstępnych i zaawansowanych szkoleń 
zawodowych dla sędziów i prokuratorów 
ze względu na obszerne zmiany, jakie 
zaszły w ustawodawstwie serbskim;

Or. en

Poprawka 68
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do zajęcia się 
niedociągnięciami w reformie wymiaru 
sprawiedliwości, szczególnie do 
zagwarantowania, by ramy prawne nie 
pozostawiały miejsca dla niepożądanych 
wpływów politycznych, zobowiązanie do 
rozwiązania kwestii uprawnień parlamentu 
do nominowania sędziów i prokuratorów 
oraz do bezpośredniego zaangażowania 
urzędników politycznych w prace 
Wysokiej Rady Sędziów i Prokuratorów; 
podkreśla znaczenie przyjęcia jasnych i 
przejrzystych kryteriów oceny w procesie 
powoływania sędziów i prokuratorów, 
które zagwarantują ich niezależność i 
profesjonalizm;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do zajęcia się 
niedociągnięciami w reformie wymiaru 
sprawiedliwości, szczególnie do 
zagwarantowania, by ramy prawne nie 
pozostawiały miejsca dla niepożądanych 
wpływów politycznych, zobowiązanie do 
rozwiązania kwestii uprawnień parlamentu 
do nominowania sędziów i prokuratorów 
oraz do bezpośredniego zaangażowania 
urzędników politycznych w prace 
Wysokiej Rady Sędziów i Prokuratorów;
podkreśla znaczenie przyjęcia jasnych i 
przejrzystych kryteriów oceny w procesie 
powoływania sędziów i prokuratorów, 
które zagwarantują ich niezależność i 
profesjonalizm; wzywa rząd do skupienia 
się na jakości reformy, a nie na tempie jej 
przeprowadzenia, a także do skorzystania 
z fachowej wiedzy technicznej ekspertów 
zagranicznych;

Or. en

Poprawka 69
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. apeluje o większe zaangażowanie 
polityczne w ramach reformy 
administracji publicznej, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o dokończenie ram 
ustawodawczych i ich pełne dostosowanie 
do standardów międzynarodowych;

Or. en
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Poprawka 70
György Schöpflin, Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. ubolewa z powodu niepewności 
prawnej w odniesieniu do autonomii 
Wojwodiny oraz wzywa rząd Serbii do 
przywrócenia poprzedniego stanu rzeczy i 
do zaniechania środków mających na celu 
centralizację;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przyjmuje do wiadomości wysiłki 
nowego rządu w zakresie odpowiedzi na 
obawy Parlamentu Europejskiego 
dotyczące wezwania do natychmiastowej 
rewizji art. 359 kodeksu karnego;
podkreśla potrzebę rozwiązania problemu
zamrożenia aktywów, które towarzyszyło 
zatrzymywaniu osób w oparciu o art. 359 i 
które jeszcze bardziej pogorszyło stan 
gospodarki Serbii;

8. przyjmuje do wiadomości wysiłki 
nowego rządu w zakresie odpowiedzi na 
obawy Parlamentu Europejskiego 
dotyczące wezwania do natychmiastowej 
rewizji art. 359 kodeksu karnego, ale jest 
zaniepokojony, że te same przepisy ujęto w 
art. 234 kodeksu karnego; podkreśla, że 
postanowienia nowego art. 234 kodeksu 
karnego nie mogą być stosowane do osób 
odpowiedzialnych w spółkach
zagranicznych poza Serbią oraz wzywa 
władze do wstrzymania wszystkich 
procedur prawa karnego przeciwko tym 
osobom;

Or. en
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Poprawka 72
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przyjmuje do wiadomości wysiłki 
nowego rządu w zakresie odpowiedzi na 
obawy Parlamentu Europejskiego 
dotyczące wezwania do natychmiastowej 
rewizji art. 359 kodeksu karnego;
podkreśla potrzebę rozwiązania problemu 
zamrożenia aktywów, które towarzyszyło 
zatrzymywaniu osób w oparciu o art. 359 i 
które jeszcze bardziej pogorszyło stan 
gospodarki Serbii;

8. przyjmuje do wiadomości wysiłki 
nowego rządu w zakresie odpowiedzi na 
obawy Parlamentu Europejskiego 
dotyczące wezwania do natychmiastowej 
rewizji art. 359 kodeksu karnego; zwraca 
jednak uwagę, że podobny przepis ujęto 
teraz w art. 234, a w ramach art. 234a 
kodeksu karnego wprowadzono nowy 
szczegółowy przepis dotyczący zamówień 
publicznych; ponawia swój apel do władz 
o szybkie dokonanie rewizji kodeksu 
karnego, aby położyć kres wnoszeniu 
oskarżeń o nadużywanie urzędów 
publicznych w przedsiębiorstwach 
prywatnych i w większości prywatnych, a 
także aby zakończyć toczące się w związku 
z tym sprawy karne, zwłaszcza te, których 
podstawą jest artykuł kodeksu karnego 
dotyczący nadużywania urzędów 
publicznych; podkreśla potrzebę 
rozwiązania problemu zamrożenia 
aktywów, które towarzyszyło 
zatrzymywaniu biznesmenów w oparciu o 
art. 359 kodeksu karnego i które jeszcze 
bardziej pogorszyło stan gospodarki Serbii;

Or. en

Poprawka 73
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przyjmuje do wiadomości wysiłki 
nowego rządu w zakresie odpowiedzi na 

8. przyjmuje do wiadomości wysiłki 
nowego rządu w zakresie odpowiedzi na 
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obawy Parlamentu Europejskiego 
dotyczące wezwania do natychmiastowej 
rewizji art. 359 kodeksu karnego;
podkreśla potrzebę rozwiązania problemu 
zamrożenia aktywów, które towarzyszyło 
zatrzymywaniu osób w oparciu o art. 359 i 
które jeszcze bardziej pogorszyło stan 
gospodarki Serbii;

obawy Parlamentu Europejskiego 
dotyczące wezwania do natychmiastowej 
rewizji art. 359 kodeksu karnego; ponawia 
swój apel o szybkie dokonanie rewizji 
kodeksu karnego, aby położyć kres 
oskarżeniom o nadużywanie urzędów 
publicznych w przedsiębiorstwach 
prywatnych i w większości prywatnych, a 
także aby zakończyć toczące się w związku 
z tym sprawy karne; podkreśla potrzebę 
rozwiązania problemu zamrożenia 
aktywów, które towarzyszyło 
zatrzymywaniu osób w oparciu o art. 359 i 
które jeszcze bardziej pogorszyło stan 
gospodarki Serbii;

Or. en

Poprawka 74
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje stopniowe 
zwiększanie kontroli cywilnej nad 
służbami bezpieczeństwa; zwraca jednak 
uwagę, że ogólne ramy legislacyjne nie są 
spójne i należy je jeszcze bardziej 
dostosować do standardów europejskich; 
jest zaniepokojony rosnącą liczbą 
przypadków bezprawnego nadzoru; wzywa 
władze do przyjęcia kompleksowych i 
nowoczesnych rozwiązań legislacyjnych w 
celu jasnego określenia mechanizmu 
cywilnej kontroli nad służbami 
bezpieczeństwa, zarówno cywilnymi, jak i 
wojskowymi; odnotowuje, że istniejąca 
obecnie dwuznaczność ram prawnych 
określających zwierzchnictwo nad 
służbami bezpieczeństwa pozostawia 
miejsce dla nieodpowiednich wpływów 
politycznych i osłabia ogólne wysiłki na 
rzecz ustanowienia rzeczywistych rządów 
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prawa w tym kraju;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. ponownie wzywa do przeglądu spraw 
dotyczących nieuzasadnionego 
zamrożenia aktywów oraz niewłaściwie 
podnoszonych i naliczanych z mocą 
wsteczną podatków od osób i ich 
prywatnych przedsiębiorstw; wzywa 
Ministerstwo Sprawiedliwości i Trybunał 
Konstytucyjny do natychmiastowego 
zniesienia wybiórczego stosowania 
„Ustawy o jednorazowym podatku od 
dodatkowych korzyści uzyskanych w 
wyniku skorzystania ze specjalnych 
przywilejów oraz od nieruchomości 
nabytych w ten sposób”, a także wszelkich 
przepisów pozostałych ustaw 
podatkowych, które umożliwiają 
nakładanie niewspółmiernie wysokich kar 
pieniężnych powodujących upadek 
przedsiębiorstw, zanim sądy wydadzą 
ostateczne orzeczenie w postępowaniu 
podatkowym; wzywa władze Serbii do 
uczciwego zadośćuczynienia 
poszkodowanym osobom prywatnym i 
przedsiębiorstwom;

Or. en

Poprawka 76
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8b. jest zaniepokojony powtarzającymi się 
zarzutami dotyczącymi brutalności policji 
i nadużywania urzędów, zwłaszcza w 
miejscowościach Kragujevac, Vranje i 
Leskovac; przypomina, że niezależność i 
profesjonalizm instytucji państwowych to 
część kryteriów kopenhaskich; w związku 
z tym wzywa władze do podjęcia wszelkich 
niezbędnych środków w celu 
odbudowania zaufania opinii publicznej 
do policji i ścigania wszystkich sprawców 
w związku ze wspomnianymi incydentami;

Or. en

Poprawka 77
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do walki z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; podkreśla, 
że wola polityczna to kluczowy element 
powodzenia dochodzeń w sprawach 
dotyczących korupcji na wysokim 
szczeblu, w tym 24 kontrowersyjnych 
przypadków prywatyzacji i wyraża 
nadzieję, że specjalne i aktywne działania 
pierwszego wicepremiera w tej dziedzinie 
przyniosą rezultaty; wzywa władze do 
pełnego wdrożenia przepisów w sprawie 
finansowania partii politycznych, które 
zagwarantują przejrzystość tego 
finansowania oraz dostosowanie go do 
standardów unijnych;

9. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do walki z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; podkreśla, 
że walka z korupcją i przestępczością 
zorganizowaną ma decydujące znaczenie 
dla procesu integracji Serbii z UE; wzywa 
władze do sfinalizowania krajowej 
strategii antykorupcyjnej 2012–2016 i 
związanego z nią planu działania;
podkreśla, że wola polityczna to kluczowy 
element powodzenia dochodzeń w 
sprawach dotyczących korupcji na 
wysokim szczeblu, w tym 24 
kontrowersyjnych przypadków 
prywatyzacji i wyraża nadzieję, że 
specjalne i aktywne działania pierwszego 
wicepremiera w tej dziedzinie przyniosą 
rezultaty; ponownie zwraca uwagę na 
potrzebę ciągłych i kompleksowych 
szkoleń dla prokuratorów i policji w 
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zakresie skomplikowanych dochodzeń, w 
szczególności w zakresie finansów, a także 
zauważa, że kluczem w walce z korupcją o 
wymiarze systemowym jest przecięcie 
więzów łączących partie polityczne, 
interesy prywatne i przedsiębiorstwa 
publiczne; zwraca szczególną uwagę na 
potrzebę przejrzystego finansowania partii 
politycznych, zgodnie ze standardami UE;
wzywa władze do pełnego wdrożenia 
przepisów w sprawie finansowania partii 
politycznych; utrzymuje, że w walce z 
korupcją nie można podważać zasady 
domniemania niewinności; podkreśla, że 
współpraca z informatorami ma ogromne 
znaczenie w walce z korupcją; wobec tego 
wzywa rząd do ustanowienia przepisów 
dotyczących ochrony informatorów i 
wdrożenia ich, a także do zachęcania 
obywateli do informowania o przypadkach 
korupcji na wszystkich szczeblach; zwraca 
uwagę, że zarówno władze, jak i media 
ponoszą odpowiedzialność za wiarygodne 
informowanie opinii publicznej o 
toczących się dochodzeniach w sprawach 
korupcyjnych, co stanowi niezbędny 
warunek owocnej i profesjonalnej pracy 
sądów i policji;

Or. en

Poprawka 78
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do walki z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; podkreśla, 
że wola polityczna to kluczowy element 
powodzenia dochodzeń w sprawach 
dotyczących korupcji na wysokim 
szczeblu, w tym 24 kontrowersyjnych 

9. wzywa rząd Serbii do wzmożenia walki 
z korupcją i przestępczością 
zorganizowaną; podkreśla, że wola 
polityczna to kluczowy element 
powodzenia dochodzeń w sprawach 
dotyczących korupcji na wysokim 
szczeblu, w tym 24 kontrowersyjnych 
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przypadków prywatyzacji i wyraża 
nadzieję, że specjalne i aktywne działania 
pierwszego wicepremiera w tej dziedzinie 
przyniosą rezultaty; wzywa władze do 
pełnego wdrożenia przepisów w sprawie 
finansowania partii politycznych, które 
zagwarantują przejrzystość tego 
finansowania oraz dostosowanie go do 
standardów unijnych;

przypadków prywatyzacji i wyraża 
nadzieję, że specjalne i aktywne działania 
pierwszego wicepremiera w tej dziedzinie 
przyniosą rezultaty; wzywa władze do 
pełnego wdrożenia przepisów w sprawie 
finansowania partii politycznych, które 
zagwarantują przejrzystość tego 
finansowania oraz dostosowanie go do 
standardów unijnych;

Or. en

Poprawka 79
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do walki z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; podkreśla, 
że wola polityczna to kluczowy element 
powodzenia dochodzeń w sprawach 
dotyczących korupcji na wysokim 
szczeblu, w tym 24 kontrowersyjnych 
przypadków prywatyzacji i wyraża 
nadzieję, że specjalne i aktywne działania 
pierwszego wicepremiera w tej dziedzinie 
przyniosą rezultaty; wzywa władze do 
pełnego wdrożenia przepisów w sprawie 
finansowania partii politycznych, które 
zagwarantują przejrzystość tego 
finansowania oraz dostosowanie go do 
standardów unijnych;

9. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do walki z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; zwraca 
uwagę na znaczenie wzmocnienia 
odpowiednich zabezpieczeń prawnych; 
podkreśla, że wola polityczna to kluczowy 
element powodzenia dochodzeń w 
sprawach dotyczących korupcji na 
wysokim szczeblu, w tym 24 
kontrowersyjnych przypadków 
prywatyzacji i wyraża nadzieję, że 
specjalne i aktywne działania pierwszego 
wicepremiera w tej dziedzinie przyniosą 
rezultaty; wzywa władze do pełnego 
wdrożenia przepisów w sprawie 
finansowania partii politycznych, które 
zagwarantują przejrzystość tego 
finansowania oraz dostosowanie go do 
standardów unijnych;

Or. en

Poprawka 80
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do walki z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; podkreśla, 
że wola polityczna to kluczowy element 
powodzenia dochodzeń w sprawach 
dotyczących korupcji na wysokim 
szczeblu, w tym 24 kontrowersyjnych 
przypadków prywatyzacji i wyraża 
nadzieję, że specjalne i aktywne działania 
pierwszego wicepremiera w tej dziedzinie 
przyniosą rezultaty; wzywa władze do 
pełnego wdrożenia przepisów w sprawie 
finansowania partii politycznych, które 
zagwarantują przejrzystość tego 
finansowania oraz dostosowanie go do 
standardów unijnych;

9. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do walki z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; podkreśla, 
że wola polityczna to kluczowy element 
powodzenia dochodzeń w sprawach 
dotyczących korupcji na wysokim 
szczeblu, w tym 24 kontrowersyjnych 
przypadków prywatyzacji; podkreśla, że 
skuteczniejsza koordynacja pracy różnych 
agencji mogłaby znacznie poprawić 
wyniki w walce z korupcją; wyraża 
nadzieję, że specjalne i aktywne działania 
pierwszego wicepremiera w tej dziedzinie 
przyniosą rezultaty; wzywa władze do 
pełnego wdrożenia przepisów w sprawie 
finansowania partii politycznych, które 
zagwarantują przejrzystość tego 
finansowania oraz dostosowanie go do 
standardów unijnych;

Or. en

Poprawka 81
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do walki z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; podkreśla, 
że wola polityczna to kluczowy element 
powodzenia dochodzeń w sprawach 
dotyczących korupcji na wysokim 
szczeblu, w tym 24 kontrowersyjnych 
przypadków prywatyzacji i wyraża 
nadzieję, że specjalne i aktywne działania 

9. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do walki z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; podkreśla, 
że wola polityczna to kluczowy element 
powodzenia dochodzeń w sprawach 
dotyczących korupcji na wysokim 
szczeblu, w tym 24 kontrowersyjnych 
przypadków prywatyzacji i wyraża 
nadzieję, że specjalne i aktywne działania 
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pierwszego wicepremiera w tej dziedzinie 
przyniosą rezultaty; wzywa władze do 
pełnego wdrożenia przepisów w sprawie 
finansowania partii politycznych, które 
zagwarantują przejrzystość tego 
finansowania oraz dostosowanie go do 
standardów unijnych;

pierwszego wicepremiera w tej dziedzinie 
przyniosą rezultaty; podkreśla znaczenie 
niezależnych instytucji w walce z 
korupcją, zwłaszcza powołanej w tym celu 
agencji i prokuratora ds. korupcji; wzywa 
władze do sfinalizowania krajowej 
strategii antykorupcyjnej 2012–2016 i 
związanego z nią planu działania, a także 
do zadbania o to, aby agencja ds. 
zwalczania korupcji jako niezależny organ 
odgrywała ważną rolę w ich wdrażaniu; 
wzywa władze do pełnego wdrożenia 
przepisów w sprawie finansowania partii 
politycznych, które zagwarantują 
przejrzystość tego finansowania oraz 
dostosowanie go do standardów unijnych;

Or. en

Poprawka 82
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do walki z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; podkreśla, 
że wola polityczna to kluczowy element 
powodzenia dochodzeń w sprawach 
dotyczących korupcji na wysokim 
szczeblu, w tym 24 kontrowersyjnych 
przypadków prywatyzacji i wyraża 
nadzieję, że specjalne i aktywne działania 
pierwszego wicepremiera w tej dziedzinie 
przyniosą rezultaty; wzywa władze do 
pełnego wdrożenia przepisów w sprawie 
finansowania partii politycznych, które 
zagwarantują przejrzystość tego 
finansowania oraz dostosowanie go do 
standardów unijnych;

9. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do walki z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; podkreśla, 
że wola polityczna to kluczowy element 
powodzenia dochodzeń w sprawach 
dotyczących korupcji na wysokim 
szczeblu, w tym 24 kontrowersyjnych 
przypadków prywatyzacji i wyraża 
nadzieję, że specjalne i aktywne działania 
pierwszego wicepremiera w tej dziedzinie 
przyniosą rezultaty; podkreśla potrzebę 
osiągnięć we wdrażaniu przepisów 
antykorupcyjnych; w tym celu wzywa rząd 
do sfinalizowania krajowej strategii 
antykorupcyjnej 2012–2016 i związanego 
z nią planu działania na dowód istnienia 
politycznej woli rzeczywistego rozwiązania 
problemu korupcji; wzywa władze do 
pełnego wdrożenia przepisów w sprawie 
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finansowania partii politycznych, które 
zagwarantują przejrzystość tego 
finansowania oraz dostosowanie go do 
standardów unijnych;

Or. en

Poprawka 83
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do walki z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; podkreśla, 
że wola polityczna to kluczowy element 
powodzenia dochodzeń w sprawach 
dotyczących korupcji na wysokim 
szczeblu, w tym 24 kontrowersyjnych 
przypadków prywatyzacji i wyraża 
nadzieję, że specjalne i aktywne działania 
pierwszego wicepremiera w tej dziedzinie 
przyniosą rezultaty; wzywa władze do 
pełnego wdrożenia przepisów w sprawie 
finansowania partii politycznych, które 
zagwarantują przejrzystość tego 
finansowania oraz dostosowanie go do 
standardów unijnych;

9. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie rządu do walki z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; podkreśla, 
że wola polityczna to kluczowy element 
powodzenia dochodzeń w sprawach 
dotyczących korupcji na wysokim 
szczeblu, w tym 24 kontrowersyjnych 
przypadków prywatyzacji i wyraża 
nadzieję, że specjalne i aktywne działania 
pierwszego wicepremiera w tej dziedzinie 
przyniosą rezultaty; wzywa władze do 
pełnego wdrożenia przepisów w sprawie 
finansowania partii politycznych, które 
zagwarantują przejrzystość tego 
finansowania oraz dostosowanie go do 
standardów unijnych; wzywa do poprawy 
koordynacji współpracy różnych agencji 
oraz współpracy regionalnej i 
międzynarodowej; podkreśla znaczenie 
konkretnych osiągnięć w zakresie 
prowadzonych śledztw i wydawanych 
wyroków;

Or. en

Poprawka 84
Jelko Kacin
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla potrzebę niezależnego 
nadzoru i możliwości wczesnego 
wykrywania wykroczeń i konfliktów 
interesów w dziedzinie zamówień 
publicznych, zarządzania 
przedsiębiorstwami publicznymi, procedur 
prywatyzacyjnych i wydatków 
publicznych, które to dziedziny są obecnie 
w szczególny sposób podatne na korupcję; 
wyraża zaniepokojenie niedociągnięciami 
proceduralnymi związanymi z powołaniem 
Komisji Ochrony Praw Oferentów; 
podkreśla, że od niezależnych organów 
regulacyjnych zajmujących się 
zamówieniami publicznymi należy 
wymagać przestrzegania najwyższych 
standardów integralności, gdyż 
zamówienia takie zidentyfikowano jako 
jedno z głównych źródeł korupcji w kraju;

Or. en

Poprawka 85
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Serbii w przeciwdziałaniu ustawianiu 
wyników zawodów sportowych, a także jej 
plany dotyczące uznania ustawiania 
wyników zawodów sportowych za 
przestępstwo i wprowadzenia surowych 
kar z tego tytułu poprzez zmianę kodeksu 
karnego;

Or. en
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Poprawka 86
Kinga Gál, György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zaleca usunięcie – poprzez zmianę
ustawy o restytucji – wszelkich przeszkód 
proceduralnych i prawnych 
uniemożliwiających restytucję w naturze;

Or. en

Poprawka 87
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca uwagę na szerzącą się 
korupcję i przestępczość zorganizowaną w 
regionie i w związku z tym domaga się 
strategii regionalnej oraz wzmożonej 
współpracy między wszystkimi krajami w 
celu skuteczniejszej walki z tymi 
poważnymi problemami;

Or. en

Poprawka 88
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9b. uważa, że wczesne podjęcie negocjacji 
akcesyjnych w sprawie rozdziału 23 i 24 
byłoby korzystne z punktu widzenia 
zwalczania korupcji i przestępczości 
zorganizowanej, a także z perspektywy 
konsolidacji rządów prawa; w związku z 
tym zachęca władze do wykazania się 
konkretnymi wynikami w dziedzinie 
sprawiedliwości oraz walki z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną, a także do 
przedstawienia wiarygodnych osiągnięć w 
zakresie zwalczania korupcji na wysokim 
szczeblu, co zagwarantowałoby sprawne 
rozpoczęcie negocjacji w sprawie 
rozdziału 23 i 24;

Or. en

Poprawka 89
Kinga Gál, György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wzywa rząd Serbii do pełnego 
wdrożenia ustawy o rehabilitacji w sposób 
wykluczający dyskryminację; zwraca 
uwagę, że wdrożenie tej ustawy powinno 
nastąpić zgodnie z podstawowymi 
zasadami prawa karnego, takimi jak 
zasada domniemania niewinności;

Or. en

Poprawka 90
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 10



AM\923580PL.doc 53/110 PE502.220v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że aktywne, profesjonalne 
i niezależne media to podstawowy element 
systemu demokratycznego; wzywa władze 
do zapewnienia wolności mediów między 
innymi poprzez położenie kresu aktom 
przemocy i groźbom w stosunku do 
dziennikarzy, wyjaśnienie morderstw 
popełnionych na dziennikarzach w latach 
90 XX wieku i na początku XXI w., 
zagwarantowanie niezależności mediów 
od nacisków politycznych i zapewnienie 
im bezpiecznego środowiska do 
prowadzenia prac, a także rozwiązanie 
kwestii koncentracji własności mediów; 
podkreśla potrzebę przyspieszenia 
realizacji strategii medialnej przyjętej w 
październiku 2011 r. i towarzyszących jej 
planów działania; apeluje do dziennikarzy 
o przestrzeganie kodeksu etyki;

10. przypomina, że aktywne, profesjonalne 
i niezależne media to podstawowy element
systemu demokratycznego; wzywa władze 
do przyspieszenia realizacji strategii 
medialnej przyjętej w październiku 2011 r. 
i towarzyszących jej planów działania; jest 
głęboko zaniepokojony nieustającą 
przemocą i groźbami w stosunku do 
dziennikarzy, zwłaszcza tych, którzy 
prowadzą śledztwa w sprawie korupcji i 
przestępczości zorganizowanej; podkreśla 
ogromne znaczenie wyjaśnienia 
morderstw popełnionych na 
dziennikarzach w latach 90. XX wieku i 
na początku XXI w., co byłoby dowodem 
na zaangażowanie nowego rządu na rzecz 
praworządności i wolności mediów; jest 
zaniepokojony próbami kontrolowania 
sektora mediów i wpływania nań oraz 
wzywa władze do zapewnienia im 
niezależności w stosunku do wpływów 
politycznych, aby dziennikarze mogli 
pracować bezpiecznie, skutecznie i bez 
poddawania się autocenzurze; podkreśla 
potrzebę podjęcia kroków przeciwko 
koncentracji własności mediów i brakowi 
przejrzystości w mediach, a także 
zapewnienia równego dostępu do rynku 
reklam, zdominowanego przez kilka 
podmiotów gospodarczych i politycznych, 
w tym również do środków publicznych 
rozdzielanych z przeznaczeniem na 
reklamę i promocję; apeluje do 
dziennikarzy o przestrzeganie kodeksu 
etyki; odnotowuje, że poziom dostępu do 
internetu jest wciąż niski oraz uznaje 
znaczenie internetu dla wolności środków 
przekazu i wzywa władze do 
maksymalnego zwiększenia wysiłków w tej 
dziedzinie; zwraca uwagę, że w 
doniesieniach medialnych podczas 
kampanii wyborczej brakowało 
niezbędnego elementu analitycznego, co 
wskazuje na potrzebę wyjaśnienia kwestii 
własności mediów;
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Or. en

Poprawka 91
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że aktywne, profesjonalne 
i niezależne media to podstawowy element 
systemu demokratycznego; wzywa władze 
do zapewnienia wolności mediów między 
innymi poprzez położenie kresu aktom 
przemocy i groźbom w stosunku do 
dziennikarzy, wyjaśnienie morderstw 
popełnionych na dziennikarzach w latach 
90 XX wieku i na początku XXI w.,
zagwarantowanie niezależności mediów od 
nacisków politycznych i zapewnienie im 
bezpiecznego środowiska do prowadzenia 
prac, a także rozwiązanie kwestii 
koncentracji własności mediów; podkreśla 
potrzebę przyspieszenia realizacji strategii 
medialnej przyjętej w październiku 2011 r. 
i towarzyszących jej planów działania;
apeluje do dziennikarzy o przestrzeganie 
kodeksu etyki;

10. przypomina, że aktywne, profesjonalne 
i niezależne media to podstawowy element 
systemu demokratycznego; wzywa władze 
do zapewnienia wolności mediów między 
innymi poprzez położenie kresu aktom 
przemocy i groźbom w stosunku do 
dziennikarzy, jak i do wyjaśnienia
morderstw popełnionych na dziennikarzach 
w latach 90. XX w. i na początku XXI w.
poprzez zagwarantowanie niezależności 
mediów od nacisków politycznych i 
zapewnienie im bezpiecznego środowiska 
do prowadzenia prac; zwraca uwagę, że 
niesłychanie ważne jest rozwiązanie 
kwestii koncentracji własności mediów, 
gdyż ogromna większość najważniejszych 
serbskich mediów drukowanych i 
elektronicznych jest w posiadaniu 
nieznanych podmiotów lub podmioty te 
ukrywają się pod innymi nazwami albo 
jako przedsiębiorstwa z rajów 
podatkowych; podkreśla potrzebę 
przyspieszenia realizacji strategii medialnej 
przyjętej w październiku 2011 r. i 
towarzyszących jej planów działania;
apeluje do dziennikarzy o przestrzeganie 
kodeksu etyki;

Or. en

Poprawka 92
Kinga Gál



AM\923580PL.doc 55/110 PE502.220v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że aktywne, profesjonalne 
i niezależne media to podstawowy element 
systemu demokratycznego; wzywa władze 
do zapewnienia wolności mediów między 
innymi poprzez położenie kresu aktom 
przemocy i groźbom w stosunku do 
dziennikarzy, wyjaśnienie morderstw 
popełnionych na dziennikarzach w latach 
90 XX wieku i na początku XXI w., 
zagwarantowanie niezależności mediów od 
nacisków politycznych i zapewnienie im 
bezpiecznego środowiska do prowadzenia 
prac, a także rozwiązanie kwestii 
koncentracji własności mediów; podkreśla 
potrzebę przyspieszenia realizacji strategii 
medialnej przyjętej w październiku 2011 r. 
i towarzyszących jej planów działania;
apeluje do dziennikarzy o przestrzeganie 
kodeksu etyki;

10. przypomina, że aktywne, profesjonalne 
i niezależne media to podstawowy element 
systemu demokratycznego; wzywa władze 
do zapewnienia wolności mediów między 
innymi poprzez położenie kresu aktom 
przemocy i groźbom w stosunku do 
dziennikarzy, wyjaśnienie morderstw 
popełnionych na dziennikarzach w latach 
90. XX w. i na początku XXI w., 
zagwarantowanie niezależności mediów od 
nacisków politycznych i zapewnienie im 
bezpiecznego środowiska do prowadzenia 
prac, a także rozwiązanie kwestii 
koncentracji własności mediów; podkreśla 
potrzebę przyspieszenia realizacji strategii 
medialnej przyjętej w październiku 2011 r. 
i towarzyszących jej planów działania;
apeluje do dziennikarzy o przestrzeganie 
kodeksu etyki; z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że strategia jest zgodna z prawami 
konstytucyjnymi dotyczącymi mediów w 
językach mniejszościowych oraz 
podkreśla, że prawo do nadawania 
regionalnych publicznych programów 
radiowych i telewizyjnych powinno 
obejmować również Wojwodinę;

Or. en

Poprawka 93
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. z zadowoleniem odnotowuje rolę 
niezależnych organów regulacyjnych 
w poprawie wydajności i przejrzystości 
instytucji w kraju; wyraża szczególne
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uznanie dla pracy Rzecznika Praw 
Obywatelskich i pełnomocnika ds. 
informacji ważnych dla społeczeństwa 
i ochrony danych osobowych; wzywa 
władze do zapewnienia Państwowej 
Instytucji Audytu, Komisji Ochrony 
Konkurencji, Urzędowi Zamówień 
Publicznych oraz Komisji Ochrony Praw 
Oferentów odpowiednich zdolności 
finansowych, administracyjnych 
i biurowych, aby mogły one pełnić swoje 
obowiązki; wzywa władze do podjęcia 
działań stosownie do ustaleń rady 
antykorupcyjnej, które bardzo przyczyniły 
się do zwrócenia uwagi opinii publicznej 
na korupcję na wysokich szczeblach; 
wzywa władze do wspierania realizacji 
zaleceń niezależnych organów 
regulacyjnych oraz do zagwarantowania 
niezależności i świeckiego charakteru 
państwowej agencji nadawczej; ponownie 
podkreśla, że niezależne organy 
regulacyjne mają zasadnicze znaczenie 
dla powodzenia walki z korupcją o 
charakterze systemowym i stanowią 
centralny element mechanizmu 
zachowania równowagi politycznej, a 
także skutecznego nadzoru nad 
poczynaniami rządu;

Or. en

Poprawka 94
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. jest zaniepokojony sytuacją powstałą 
w wyniku decyzji Trybunału 
Konstytucyjnego, na mocy której zostają 
zniesione 22 kompetencje autonomicznej 
prowincji Wojwodina; wzywa rząd Serbii 
do natychmiastowego rozpoczęcia 
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negocjacji z rządem tej autonomicznej 
prowincji, aby znaleźć rozwiązania 
umożliwiające poszanowanie zasady 
rządów prawa i zasady pomocniczości; 
przypomina stronom, że zgodnie z 
konstytucją ustawa o finansowaniu 
prowincji autonomicznej powinna była 
zostać przyjęta do końca 2008 r.; wobec 
tego zachęca rząd do sporządzenia tej 
ustawy i przedłożenia jej parlamentowi 
bez dalszej zwłoki, gdyż jest ona niezbędna 
z punktu widzenia funkcjonowania 
demokracji i z perspektywy rządów prawa 
w Serbii;

Or. en

Poprawka 95
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie walki z wszelkimi 
formami dyskryminacji i wobec 
wszystkich słabych grup; domaga się, by 
władze szybko dostosowały 
ustawodawstwo antydyskryminacyjne do 
przepisów unijnych oraz stworzyły rejestr 
oskarżeń oraz ostatecznych wyroków 
skazujących za odnośne przestępstwa;

11. podkreśla znaczenie walki z wszelkimi 
formami dyskryminacji i wobec 
wszystkich słabych grup; domaga się, by 
władze szybko dostosowały 
ustawodawstwo antydyskryminacyjne do 
przepisów unijnych, zwłaszcza w 
odniesieniu do zwolnień przyznanych 
instytucjom religijnym, obowiązku 
zapewnienia stosownego zakwaterowania 
pracownikom niepełnosprawnym, 
definicji dyskryminacji pośredniej i 
polecenia stosowania dyskryminacji, a 
także roli organizacji pozarządowych w 
postępowaniach sądowych; z 
ubolewaniem zauważa, że nie powstał
rejestr oskarżeń oraz ostatecznych 
wyroków skazujących za przestępstwa
związane z dyskryminacją; wzywa 
przywódców politycznych do aktywnego 
zaangażowania się w kampanie 
promujące tolerancję, zwłaszcza w 
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stosunku do Romów, kobiet, osób 
niepełnosprawnych i społeczności LGBT; 
z zadowoleniem przyjmuje pozytywne 
działania podjęte przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich i komisarza ds. równości 
w celu promowania tych wartości 
w społeczeństwie serbskim;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie walki z wszelkimi 
formami dyskryminacji i wobec 
wszystkich słabych grup; domaga się, by 
władze szybko dostosowały 
ustawodawstwo antydyskryminacyjne do 
przepisów unijnych oraz stworzyły rejestr 
oskarżeń oraz ostatecznych wyroków 
skazujących za odnośne przestępstwa;

11. podkreśla znaczenie walki z wszelkimi 
formami dyskryminacji, zwłaszcza o 
podłożu etnicznym, a także wobec 
wszystkich słabych grup; domaga się, by 
władze szybko dostosowały 
ustawodawstwo antydyskryminacyjne do 
przepisów unijnych, a także zadbały o 
spójne wdrożenie przyjętych przepisów w 
zakresie ochrony mniejszości narodowych 
na całym swoim terytorium oraz w 
odniesieniu do wszystkich mniejszości, a 
także stworzyły rejestr oskarżeń oraz 
ostatecznych wyroków skazujących za 
odnośne przestępstwa;

Or. en

Poprawka 97
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie walki z wszelkimi 11. podkreśla znaczenie walki z wszelkimi 
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formami dyskryminacji i wobec 
wszystkich słabych grup; domaga się, by 
władze szybko dostosowały 
ustawodawstwo antydyskryminacyjne do 
przepisów unijnych oraz stworzyły rejestr 
oskarżeń oraz ostatecznych wyroków 
skazujących za odnośne przestępstwa;

formami dyskryminacji i wobec 
wszystkich słabych grup, zwłaszcza 
Romów, osób LGBT i osób 
niepełnosprawnych; domaga się, by 
władze szybko dostosowały 
ustawodawstwo antydyskryminacyjne do 
przepisów unijnych oraz stworzyły rejestr 
oskarżeń oraz ostatecznych wyroków 
skazujących za odnośne przestępstwa;
podkreśla potrzebę przyspieszenia i 
uskutecznienia śledztw policyjnych i 
postępowań sądowych dotyczących 
dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 98
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie walki z wszelkimi 
formami dyskryminacji i wobec 
wszystkich słabych grup; domaga się, by 
władze szybko dostosowały 
ustawodawstwo antydyskryminacyjne do 
przepisów unijnych oraz stworzyły rejestr 
oskarżeń oraz ostatecznych wyroków 
skazujących za odnośne przestępstwa;

11. podkreśla znaczenie walki z wszelkimi 
formami dyskryminacji i wobec 
wszystkich słabych grup, zwłaszcza 
Romów, kobiet, osób niepełnosprawnych i 
społeczności LGBT, gdyż grupy te w 
największym stopniu są narażone na 
dyskryminację; domaga się, by władze 
szybko dostosowały ustawodawstwo 
antydyskryminacyjne do przepisów 
unijnych oraz stworzyły rejestr oskarżeń 
oraz ostatecznych wyroków skazujących za 
odnośne przestępstwa;

Or. en

Poprawka 99
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11a. uważa, że kobiety mają do odegrania 
ważną rolę w związku ze zmianami w 
społeczeństwie serbskim; zwraca uwagę 
na lepszą reprezentację kobiet w 
parlamencie po wyborach w 2012 r.; 
wyraża zadowolenie, że 84 spośród 250 
mandatów parlamentarnych przypadły 
kobietom; zachęca jednak władze Serbii 
do dalszych wysiłków na rzecz 
zagwarantowania równej reprezentacji; 
podkreśla, że kobiety są nadal 
dyskryminowane na rynku pracy i 
w innych sektorach życia społecznego 
oraz że nie mają jeszcze pełnej 
reprezentacji w życiu politycznym kraju, 
w tym na stanowiskach rządowych; 
wyraża zaniepokojenie, że choć istnieją 
zarówno organy ustawodawcze, jak i 
wykonawcze funkcjonujące w dziedzinie 
przeciwdziałania dyskryminacji i w 
dziedzinie równości płci, brak jest 
postępów w zakresie równych szans dla 
kobiet i mężczyzn; zwraca uwagę, że 
skuteczne wdrożenie istniejących 
przepisów i dalsze wzmocnienie zdolności 
administracyjnych to najważniejsze 
wyzwania oraz wzywa władze Serbii do 
wzmożenia wysiłków w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 100
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa władze do koncentrowania się 
na strategiach politycznych 
ograniczających bezrobocie i ubóstwo 
osób niepełnosprawnych oraz 
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dyskryminację w stosunku do tych osób;

Or. en

Poprawka 101
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. jest zaniepokojony zagrożeniem dla 
praworządności i bezpieczeństwa 
publicznego w Serbii, stwarzanym przez 
agresywne grupy chuliganów, zwłaszcza 
po ogłoszeniu przez rząd, że nie jest w 
stanie kontrolować tych grup, oraz po 
odwołaniu parady równości w Belgradzie 
w październiku 2012 r.; wzywa rząd Serbii 
do natychmiastowego podjęcia działań 
wspólnie ze wszystkimi odpowiednimi 
instytucjami rządowymi i 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w 
celu doprowadzenia do sytuacji, w której 
grupy te nie będą już stanowić zagrożenia, 
oraz w celu ścigania wszelkich form 
przemocy i działalności przestępczej ze 
strony tych grup;

Or. en

Poprawka 102
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. zachęca władze Serbii do podjęcia 
działań gwarantujących bezpieczeństwo 
kobietom zaangażowanym w obronę praw 
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człowieka, a także jest zaniepokojony, że 
mowy pełne nienawiści, groźby, fizyczne 
napaści, zwłaszcza wobec obrońców praw 
osób LGBT i działaczy podnoszących 
kwestię rozliczenia się z przeszłością, 
wciąż są rzeczywistością w roku 2012;

Or. en

Poprawka 103
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. podkreśla potrzebę systematycznego 
karania za mowę nienawiści oraz 
znaczenie potępienia przez rząd mowy 
nienawiści, kiedy posługują się nią 
urzędnicy administracji publicznej;

Or. en

Poprawka 104
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. wyraża zadowolenie z powodu 
podpisania przez Serbię konwencji Rady 
Europy dotyczącej zapobiegania 
i zwalczania przemocy wobec kobiet i 
przemocy domowej; podkreśla znaczenie 
szybkiego wdrożenia i odpowiedniego 
egzekwowania konwencji, gdyż przemoc 
wobec kobiet wciąż stanowi powód do 
niepokoju;

Or. en



AM\923580PL.doc 63/110 PE502.220v01-00

PL

Poprawka 105
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. potępia decyzję rządu o zakazie 
organizacji parady Gay Pride, która miała 
się odbyć dnia 6 października 2012 r.;

12. przyjmuje do wiadomości decyzję 
rządu o zakazie organizacji parady Gay 
Pride, która miała się odbyć dnia 6 
października 2012 r.;

Or. it

Poprawka 106
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. potępia decyzję rządu o zakazie 
organizacji parady Gay Pride, która miała 
się odbyć dnia 6 października 2012 r.;

12. potępia decyzję rządu o zakazie
organizacji parady równości w Belgradzie, 
która miała się odbyć dnia 6 października 
2012 r., oraz wzywa władze Serbii do 
sporządzenia i wdrożenia planu działania 
na rzecz zwalczania homofobii oraz 
poprawy bezpieczeństwa, tak aby parada 
ta lub inne podobne inicjatywy mogły się z 
powodzeniem, bezpiecznie i bez przeszkód 
odbyć w roku 2013 i w latach kolejnych;

Or. en

Poprawka 107
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. potępia decyzję rządu o zakazie 
organizacji parady Gay Pride, która miała 
się odbyć dnia 6 października 2012 r.;

12. potępia decyzję rządu o zakazie 
organizacji parady Gay Pride, która miała 
się odbyć dnia 6 października 2012 r.;
wzywa władze do większego 
zaangażowania na rzecz wolności 
zgromadzeń, zwłaszcza poprzez 
wprowadzenie skutecznego zakazu 
organizacji ultraprawicowych i 
nieformalnych organizacji kibiców 
sportowych, blisko powiązanych z 
przestępczością zorganizowaną; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
zakazujące dwóch takich organizacji;

Or. en

Poprawka 108
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. potępia decyzję rządu o zakazie 
organizacji parady Gay Pride, która miała 
się odbyć dnia 6 października 2012 r.;

12. potępia decyzję rządu o zakazie 
organizacji parady Gay Pride, która miała 
się odbyć dnia 6 października 2012 r.; 
wzywa władze do poprawy wiedzy 
funkcjonariuszy organów egzekwowania 
prawa na temat praw osób LGBT i ich 
zrozumienia odnośnych kwestii;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje ogólnie 
dobry status mniejszości narodowych, 
etnicznych i kulturowych w Serbii; wzywa 
władze do poprawy wdrażania 
ustawodawstwa dotyczącego ochrony 
mniejszości, w szczególności pod 
względem właściwej reprezentacji 
mniejszości w administracji publicznej, 
wymiarze sprawiedliwości i policji, 
informacji i edukacji w językach 
mniejszościowych, w tym zapewniania 
wszystkich niezbędnych podręczników;

13. podkreśla, że potrzebne są dodatkowe 
wysiłki w celu skutecznego wdrożenia na 
całym obszarze Serbii przepisów 
dotyczących mniejszości; wzywa władze 
do rozwiązania znanych problemów, w 
szczególności pod względem właściwej 
reprezentacji mniejszości w administracji 
publicznej, wymiarze sprawiedliwości i 
policji, informacji i edukacji w językach 
mniejszościowych, w tym zapewniania 
wszystkich niezbędnych podręczników;
wzywa Komisję do dalszego dokładnego 
monitorowania wysiłków Serbii w tej 
dziedzinie;

Or. en

Poprawka 110
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje ogólnie 
dobry status mniejszości narodowych, 
etnicznych i kulturowych w Serbii; wzywa 
władze do poprawy wdrażania 
ustawodawstwa dotyczącego ochrony 
mniejszości, w szczególności pod 
względem właściwej reprezentacji 
mniejszości w administracji publicznej, 
wymiarze sprawiedliwości i policji, 
informacji i edukacji w językach 
mniejszościowych, w tym zapewniania 
wszystkich niezbędnych podręczników;

13. przypomina Serbii, że ochrona 
mniejszości to jedno z zasadniczych 
kryteriów kopenhaskich; przyjmuje do 
wiadomości status mniejszości 
narodowych, etnicznych i kulturowych w 
Serbii; zdecydowanie wzywa władze do 
poprawy wdrażania ustawodawstwa 
dotyczącego ochrony mniejszości, w 
szczególności pod względem właściwej 
reprezentacji mniejszości w administracji 
publicznej, wymiarze sprawiedliwości i 
policji, informacji i edukacji w językach 
mniejszościowych, w tym zapewniania 
wszystkich niezbędnych podręczników;

Or. en



PE502.220v01-00 66/110 AM\923580PL.doc

PL

Poprawka 111
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje ogólnie 
dobry status mniejszości narodowych, 
etnicznych i kulturowych w Serbii; wzywa 
władze do poprawy wdrażania 
ustawodawstwa dotyczącego ochrony 
mniejszości, w szczególności pod 
względem właściwej reprezentacji 
mniejszości w administracji publicznej, 
wymiarze sprawiedliwości i policji, 
informacji i edukacji w językach 
mniejszościowych, w tym zapewniania 
wszystkich niezbędnych podręczników;

13. z zadowoleniem przyjmuje ogólnie 
dobry status mniejszości narodowych, 
etnicznych i kulturowych w Serbii; wzywa 
władze do poprawy wdrażania 
ustawodawstwa dotyczącego ochrony 
mniejszości, zwłaszcza ustawy o 
narodowych radach mniejszościowych, a 
także do zadbania o to, aby rady te bez 
przeszkód mogły korzystać ze wszystkich 
swoich kompetencji oraz otrzymywały w
tym celu niezbędne dotacje budżetowe; 
domaga się właściwej reprezentacji 
mniejszości w administracji publicznej, 
wymiarze sprawiedliwości i policji, 
informacji i edukacji w językach 
mniejszościowych, w tym zapewniania 
wszystkich niezbędnych podręczników; w 
celu poprawy umiejętności językowych 
mniejszości rozważa możliwość nauczania 
uczniów ze społeczności mniejszościowych 
języka państwowego jako języka obcego 
przez wykwalifikowanych nauczycieli i 
przy pomocy odpowiednich materiałów 
dydaktycznych;

Or. en

Poprawka 112
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Franziska Katharina Brantner

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje ogólnie 
dobry status mniejszości narodowych, 
etnicznych i kulturowych w Serbii; wzywa 

13. z zadowoleniem przyjmuje ogólnie 
dobry status ram ustawodawczych 
dotyczących mniejszości narodowych, 
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władze do poprawy wdrażania 
ustawodawstwa dotyczącego ochrony 
mniejszości, w szczególności pod 
względem właściwej reprezentacji 
mniejszości w administracji publicznej, 
wymiarze sprawiedliwości i policji, 
informacji i edukacji w językach 
mniejszościowych, w tym zapewniania 
wszystkich niezbędnych podręczników;

etnicznych i kulturowych w Serbii; wzywa 
władze do poprawy wdrażania 
ustawodawstwa dotyczącego ochrony 
mniejszości, w szczególności pod 
względem właściwej reprezentacji 
mniejszości w administracji publicznej, 
wymiarze sprawiedliwości i policji, 
informacji i edukacji w językach 
mniejszościowych, w tym zapewniania 
wszystkich niezbędnych podręczników, a 
także do dążenia do ich integracji 
społeczno-gospodarczej;

Or. en

Poprawka 113
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje ogólnie 
dobry status mniejszości narodowych, 
etnicznych i kulturowych w Serbii; wzywa 
władze do poprawy wdrażania 
ustawodawstwa dotyczącego ochrony 
mniejszości, w szczególności pod 
względem właściwej reprezentacji 
mniejszości w administracji publicznej, 
wymiarze sprawiedliwości i policji, 
informacji i edukacji w językach 
mniejszościowych, w tym zapewniania 
wszystkich niezbędnych podręczników;

13. z zadowoleniem przyjmuje ogólnie 
dobry status mniejszości narodowych, 
etnicznych i kulturowych w kraju; wzywa 
władze do poprawy wdrażania 
ustawodawstwa dotyczącego ochrony 
mniejszości, w szczególności pod 
względem właściwej reprezentacji 
mniejszości w administracji publicznej, 
wymiarze sprawiedliwości i policji, 
informacji i edukacji w językach 
mniejszościowych, w tym zapewniania 
wszystkich niezbędnych podręczników; z 
ubolewaniem zauważa, że republikańska 
rada mniejszości narodowych nie działa 
od 2009 r.; wzywa władze do ułatwienia w 
dobrej wierze powstania bośniackiej rady 
narodowej oraz integracji obydwu 
społeczności muzułmańskich 
mieszkających w kraju; zwraca uwagę na 
fakt, że Sandżak oraz południowa i 
południowo-wschodnia część Serbii, gdzie 
mieszka wiele mniejszości, to regiony 
słabo rozwinięte gospodarczo, co wymaga 
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dalszych wysiłków ze strony władz, aby 
przeciwdziałać wysokiemu bezrobociu i 
wykluczeniu społecznemu; ponownie 
podkreśla znaczenie wdrożenia protokołu 
dotyczącego mniejszości narodowych, 
podpisanego przez rządy Rumunii i Serbii 
w Brukseli w dniu 1 marca 2012 r.; wzywa 
władze Serbii do poprawy sytuacji 
wszystkich mniejszości, w tym Romów, 
Bośniaków, Albańczyków i Bułgarów, 
które w stopniu niewspółmiernym 
ucierpiały z powodu pogorszenia się 
sytuacji gospodarczej;

Or. en

Poprawka 114
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje ogólnie 
dobry status mniejszości narodowych, 
etnicznych i kulturowych w Serbii; wzywa 
władze do poprawy wdrażania 
ustawodawstwa dotyczącego ochrony 
mniejszości, w szczególności pod 
względem właściwej reprezentacji 
mniejszości w administracji publicznej, 
wymiarze sprawiedliwości i policji, 
informacji i edukacji w językach 
mniejszościowych, w tym zapewniania 
wszystkich niezbędnych podręczników;

13. z zadowoleniem przyjmuje ogólnie 
dobry status mniejszości narodowych, 
etnicznych i kulturowych w Serbii; wzywa 
władze do poprawy wdrażania 
ustawodawstwa dotyczącego ochrony 
mniejszości, w szczególności pod 
względem właściwej reprezentacji 
mniejszości w administracji publicznej, 
wymiarze sprawiedliwości i policji, 
informacji i edukacji w językach 
mniejszościowych, w tym zapewniania 
wszystkich niezbędnych podręczników, a 
także pod względem nieograniczonego 
rozpowszechniania centrów kulturalnych 
oraz mediów elektronicznych i 
drukowanych; wzywa rząd do poświęcenia 
takiej samej uwagi wszystkim grupom 
mniejszościowym w kraju, w tym również 
osobom o bułgarskiej świadomości lub 
narodowości;

Or. en
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Poprawka 115
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Serbię do poprawy sytuacji 
mniejszości w takich regionach jak dolina 
Preševo, Sandżak, Novi Pazar i 
Wojwodina;

Or. en

Poprawka 116
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. ponawia apel do rządu o 
przywiązywanie większej wagi politycznej 
do poprawy sytuacji w zakresie 
przestrzegania praw podstawowych 
wszystkich mniejszości, w tym również 
jeżeli chodzi o ich dostęp do edukacji we 
własnym języku, równy dostęp do rynku 
pracy i uczciwą reprezentację w 
instytucjach, a także o opracowanie 
strategii ograniczania bezrobocia wśród 
mniejszości; wzywa rząd do wspierania 
gospodarczego i społecznego rozwoju 
Sandżaku i regionu 
południowo-wschodniego; przypomina, 
jak ważne jest rozwiązanie kwestii 
akredytacji w odniesieniu do 
międzynarodowego uniwersytetu w Novim 
Pazarze w Sandżaku;

Or. en
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Poprawka 117
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. jest zaniepokojony przypadkami 
znęcania się nad obywatelami mniejszości 
bułgarskiej oraz działalnością 
Demokratycznej Unii Bułgarów;

Or. en

Poprawka 118
György Schöpflin, Anna Ibrisagic

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zwraca uwagę, że wyniki spisu 
ludności z 2011 r. opublikowano ze 
znacznym opóźnieniem, a sam spis został 
w dużej mierze zbojkotowany przez 
albańskojęzyczną ludność 
południowo-wschodniej Serbii, a także 
wzywa władze Serbii, zwłaszcza władze 
szczebla lokalnego, do 
niewykorzystywania wspomnianego 
bojkotu jako pretekstu do dyskryminacji 
osób mówiących po albańsku;

Or. en

Poprawka 119
Andrey Kovatchev, György Schöpflin, Elisabeth Jeggle

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. apeluje o spójniejsze i szybsze środki 
w celu zapewnienia nieskrępowanego 
dostępu do wysokiej jakości edukacji 
w językach mniejszości na szczeblu 
krajowym i w poszczególnych 
prowincjach, która jest niezbędna dla 
zachowania tożsamości 
etniczno-kulturowej i która jest prawem 
zagwarantowanym już w postanowieniach 
konstytucyjnych, a także w ustawie 
federalnej z 2002 r. o ochronie praw 
i wolności mniejszości narodowych, oraz 
zgodnym z wytycznymi określonymi 
w Konwencji ramowej o ochronie 
mniejszości narodowych, a 
w szczególności o zapewnienie wszelkich 
niezbędnych podręczników i innych 
materiałów dydaktycznych;

Or. en

Poprawka 120
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odnotowuje pewną poprawę sytuacji 
ludności romskiej, a także środki podjęte w 
celu lepszej integracji społecznej tej grupy;
wyraża zaniepokojenie z powodu ich 
dalszej dyskryminacji i marginalizacji 
społecznej oraz wysokiego poziomu 
bezrobocia w tej grupie, dotyczy to 
zwłaszcza kobiet romskich;

14. podkreśla potrzebę poprawy sytuacji 
ludności romskiej, a także podjęcia 
środków w celu lepszej integracji 
społecznej tej grupy; wyraża 
zaniepokojenie z powodu ich dalszej 
dyskryminacji i marginalizacji społecznej 
oraz wysokiego poziomu bezrobocia w tej 
grupie, dotyczy to zwłaszcza kobiet 
romskich;

Or. en
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Poprawka 121
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odnotowuje pewną poprawę sytuacji 
ludności romskiej, a także środki podjęte w 
celu lepszej integracji społecznej tej grupy;
wyraża zaniepokojenie z powodu ich 
dalszej dyskryminacji i marginalizacji 
społecznej oraz wysokiego poziomu 
bezrobocia w tej grupie, dotyczy to 
zwłaszcza kobiet romskich;

14. odnotowuje pewną poprawę sytuacji 
ludności romskiej, np. większą liczbę 
dzieci romskich przyjmowanych w ramach 
systemu edukacji, a także środki podjęte w 
celu lepszej integracji społecznej tej grupy, 
takie jak wsparcie na rzecz rejestracji 
osób nieposiadających żadnego statusu 
prawnego; podkreśla jednak, że potrzebne 
są dalsze uzgodnione i ukierunkowane 
działania w celu poprawy sytuacji 
społeczno-gospodarczej Romów; wyraża 
zaniepokojenie z powodu ich dalszej 
dyskryminacji i marginalizacji społecznej 
oraz wysokiego poziomu bezrobocia w tej 
grupie, dotyczy to zwłaszcza kobiet 
romskich; zwraca ponadto uwagę na 
potrzebę pełnej harmonizacji przepisów 
antydyskryminacyjnych z polityką UE;

Or. en

Poprawka 122
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odnotowuje pewną poprawę sytuacji 
ludności romskiej, a także środki podjęte w 
celu lepszej integracji społecznej tej grupy;
wyraża zaniepokojenie z powodu ich
dalszej dyskryminacji i marginalizacji 
społecznej oraz wysokiego poziomu 
bezrobocia w tej grupie, dotyczy to 
zwłaszcza kobiet romskich;

14. odnotowuje pewną poprawę sytuacji 
ludności romskiej, a także środki podjęte w 
celu lepszej integracji społecznej tej grupy;
wyraża zaniepokojenie z powodu dalszej
brutalnej dyskryminacji, braku 
dokumentów tożsamości, marginalizacji 
społecznej, wymuszonych eksmisji oraz 
wysokiego poziomu bezrobocia, zwłaszcza
w przypadku kobiet romskich;
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Or. en

Poprawka 123
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odnotowuje pewną poprawę sytuacji 
ludności romskiej, a także środki podjęte w 
celu lepszej integracji społecznej tej grupy; 
wyraża zaniepokojenie z powodu ich 
dalszej dyskryminacji i marginalizacji 
społecznej oraz wysokiego poziomu 
bezrobocia w tej grupie, dotyczy to 
zwłaszcza kobiet romskich;

14. odnotowuje pewną poprawę sytuacji 
ludności romskiej, a także środki podjęte w 
celu lepszej integracji społecznej tej grupy; 
wyraża zaniepokojenie z powodu ich 
dalszej dyskryminacji i marginalizacji 
społecznej oraz wysokiego poziomu 
bezrobocia w tej grupie, dotyczy to 
zwłaszcza kobiet romskich; zwraca uwagę 
władz serbskich na znaczenie 
kontynuowania działań służących 
poprawie integracji społecznej i 
gospodarczej słabszych grup społecznych, 
w tym Romów, zwłaszcza dzięki unijnym 
ramom dotyczącym krajowych strategii 
integracji Romów;

Or. en

Poprawka 124
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. z zadowoleniem przyjmuje postępy 
dotyczące reformy systemu opieki nad 
dziećmi, dzięki którym spadła ogólna 
liczba dzieci i młodzieży w domach opieki, 
a wzrosła liczba dzieci w rodzinach 
zastępczych; zwraca uwagę na znaczny 
spadek liczby dzieci w wieku 0–3 lat 
przebywających w domach opieki, co jest 
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zgodne z przepisami ustawy o opiece 
społecznej z 2011 r.; jest jednak 
zaniepokojony faktem, że całkowita liczba 
dzieci i młodzieży w domach opieki wciąż 
rośnie; wyraża szczególne zaniepokojenie 
powolnym spadkiem liczby dzieci 
niepełnosprawnych przebywających w 
domach opieki; w związku z tym wzywa do 
wzmożenia wysiłków na rzecz 
nierozdzielania rodzin, jeżeli jest to w 
dobrze pojętym interesie dziecka, a także 
do wzmocnienia usług komunalnych z 
myślą o wspieraniu zagrożonych rodzin i 
dzieci niepełnosprawnych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wyraża zaniepokojenie z powodu 
sytuacji mniejszości bułgarskiej, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o edukację, kulturę i 
oficjalne posługiwanie się językiem 
ojczystym, a także z powodu odmowy 
przyznania Demokratycznej Unii 
Bułgarów statusu partii mniejszościowej 
w wyborach w 2012 r. oraz nacisków 
władz na jej działaczy i sprzeciwu wobec 
organizowanych przez nią imprez, jak i 
organizacji politycznych i obywatelskich;

Or. en

Poprawka 126
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14b. z zadowoleniem przyjmuje ważne 
kroki podejmowane w celu wdrożenia 
podejścia integracyjnego w edukacji, co 
prowadzi do znaczącego wzrostu liczby 
dzieci romskich uczęszczających do szkoły 
podstawowej, przy czym obecnie dwie 
trzecie dzieci romskich kończy szkołę 
podstawową, podczas gdy kilka lat temu 
odsetek ten wynosił niewiele ponad 25 
proc.; wciąż jest zaniepokojony niskim 
odsetkiem dzieci romskich 
uczęszczających do szkół średnich oraz 
faktem, że 70 proc. w ogóle nie chodzi do 
szkoły; wzywa rząd Serbii do zadbania o 
to, aby wszystkie dzieci romskie i młodzież 
romska otrzymały równą szansę 
uczęszczania lub powrotu do szkoły; 
podkreśla, że równy dostęp do wysokiej 
jakości edukacji we wczesnym 
dzieciństwie ma szczególne znaczenie w 
przypadku dzieci z biednych środowisk i 
decyduje o przełamaniu 
międzypokoleniowego zaklętego kręgu 
ubóstwa i wykluczenia społecznego; 
zauważa z niepokojem, że kryzys 
gospodarczy w niewspółmiernym stopniu 
dotyka najmłodsze dzieci, czego wyrazem 
jest dramatyczny wzrost liczby dzieci 
żyjących w skrajnym ubóstwie w latach 
2008–2010; przypomina, że ubóstwo w 
dzieciństwie ściśle się wiąże z gorszym 
stanem zdrowia, wolniejszym rozwojem 
poznawczym, słabymi wynikami w szkole i 
zagrożeniami społecznymi, w tym również 
z wyższymi kosztami w ramach systemu 
ochrony sądowej i społecznej; wzywa rząd 
Serbii do podjęcia stosownych działań i 
rozwiązania problemu ubóstwa dzieci i 
wykluczenia społecznego;

Or. en
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Poprawka 127
Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. ponawia apel do władz Serbii o 
podjęcie dalszych kroków na rzecz 
współpracy transgranicznej z 
sąsiadującymi państwami członkowskimi 
UE: Bułgarią, Węgrami i Rumunią, w 
tym również w ramach strategii UE na 
rzecz regionu Dunaju, aby ułatwić rozwój 
gospodarczy m.in. regionów 
przygranicznych i obszarów 
zamieszkiwanych przez mniejszości; w 
związku z tym podkreśla znaczenie 
otwarcia terminalu dla samochodów 
ciężarowych i towarów komercyjnych na 
przejściu granicznym w 
Ribarci-Oltomantsi;

Or. en

Poprawka 128
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje postępy w 
reformie systemu opieki nad dziećmi oraz 
w dalszej realizacji ustawy w sprawie 
opieki społecznej z 2011 r.; wyraża 
zaniepokojenie rosnącą liczbą dzieci 
pozostających pod opieką państwa, a w 
szczególności powolnym spadkiem liczby 
dzieci upośledzonych uczęszczających do 
instytucji opieki;

skreślony

Or. en
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Poprawka 129
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje postępy w 
reformie systemu opieki nad dziećmi oraz 
w dalszej realizacji ustawy w sprawie 
opieki społecznej z 2011 r.; wyraża 
zaniepokojenie rosnącą liczbą dzieci 
pozostających pod opieką państwa, a w 
szczególności powolnym spadkiem liczby 
dzieci upośledzonych uczęszczających do 
instytucji opieki;

15. z zadowoleniem przyjmuje postępy w 
reformie systemu opieki nad dziećmi oraz 
w dalszej realizacji ustawy w sprawie 
opieki społecznej z 2011 r.; wyraża 
zaniepokojenie rosnącą liczbą dzieci 
pozostających pod opieką państwa, a w 
szczególności powolnym spadkiem liczby 
dzieci upośledzonych uczęszczających do 
instytucji opieki, a także dzieci romskich w 
szkołach specjalnych; ponadto wyraża 
zaniepokojenie z powodu szerzącej się 
coraz bardziej przestępczości 
młodocianych i przemocy wobec dzieci 
oraz wzywa władze do ochrony w równym 
stopniu praw słabszych dzieci, takich jak 
dzieci romskie, dzieci ulicy i dzieci 
żyjących w ubóstwie;

Or. en

Poprawka 130
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina o podstawowym 
znaczeniu współpracy regionalnej dla 
powodzenia procesu integracji 
europejskiej krajów Bałkanów 
Zachodnich; z zadowoleniem przyjmuje 
prace w dziedzinie pojednania oraz 
podkreśla, że Serbia powinna nadal 
odgrywać aktywną i konstruktywną rolę w 
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regionie; przypomina, że stosunki 
dobrosąsiedzkie i współpraca regionalna 
mają zasadnicze znaczenie dla procesu 
rozszerzenia; zachęca władze Serbii do 
ścisłej współpracy z krajami byłej 
Jugosławii w celu rozwiązania wszystkich 
problemów dotyczących sukcesji prawnej;

Or. en

Poprawka 131
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. wyraża głębokie ubolewanie z 
powodu oświadczeń prezydenta Nikolića, 
w których zaprzeczył on, że w lipcu 2011 r. 
w Srebrenicy miało miejsce ludobójstwo; 
ponownie podkreśla, że nie należy 
negować żadnych zbrodni wojennych ani 
przypadków łamania praw człowieka 
podczas konfliktów w latach 90. ubiegłego 
stulecia w byłej Jugosławii, co dotyczy 
również ludobójstwa w Srebrenicy 
uznanego za takowe w ustaleniach i 
orzeczeniach Międzynarodowego 
Trybunału Karnego ds. zbrodni 
wojennych w byłej Jugosławii oraz 
Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 132
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15c. zachęca Serbię do zwrócenia 
szczególnej uwagi na kwestię dalszej 
poprawy warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o procedury prywatyzacyjne i 
zamówienia publiczne;

Or. en

Poprawka 133
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. potwierdza zdecydowane poparcie
liberalizacji reżimu wizowego dla krajów 
Bałkanów Zachodnich; wzywa Serbię i 
państwa członkowskie UE, których 
problem ten dotyczy w największym 
stopniu, by wspólnie rozwiązały problem 
fikcyjnych podań o azyl;

16. odrzuca liberalizację reżimu wizowego 
dla krajów Bałkanów Zachodnich; wzywa 
Serbię i państwa członkowskie UE, 
których problem ten dotyczy w 
największym stopniu, by wspólnie 
rozwiązały problem fikcyjnych podań o 
azyl;

Or. nl

Poprawka 134
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. potwierdza zdecydowane poparcie 
liberalizacji reżimu wizowego dla krajów 
Bałkanów Zachodnich; wzywa Serbię i 
państwa członkowskie UE, których 
problem ten dotyczy w największym 
stopniu, by wspólnie rozwiązały problem 
fikcyjnych podań o azyl;

16. potwierdza zdecydowane poparcie 
liberalizacji reżimu wizowego dla krajów 
Bałkanów Zachodnich; wzywa Serbię i 
państwa członkowskie UE, których 
problem ten dotyczy w największym 
stopniu, by wspólnie rozwiązały problem 
fikcyjnych podań o azyl, która to kwestia 
stanowi najbardziej widoczne i 



PE502.220v01-00 80/110 AM\923580PL.doc

PL

najkonkretniejsze osiągnięcie w ramach 
procesu integracji europejskiej w 
regionie; podkreśla, że ewentualne 
zawieszenie systemu bezwizowego byłoby 
ze szkodą dla procesu akcesji krajów 
Bałkanów Zachodnich, które odnoszą zeń 
korzyści; zwraca uwagę, że Serbia musi 
zacieśnić współpracę z władzami państw 
członkowskich UE w celu rozwiązania 
problemu fikcyjnych podań o azyl oraz 
przyjąć i wdrożyć reformy z myślą o 
poprawie sytuacji mniejszości, które w 
największym stopniu nadużywają systemu 
bezwizowego i polityki azylowej 
niektórych państw członkowskich; wzywa 
państwa członkowskie najbardziej 
dotknięte problemem napływu osób 
fikcyjnie ubiegających się o azyl do 
przyjęcia odpowiednich mechanizmów
rozpatrywania takich spraw oraz przede 
wszystkim o sporządzenie wykazu „krajów 
bezpiecznego pochodzenia”; ponadto 
wzywa państwa członkowskie do pomocy 
Serbii w walce z przestępczością 
zorganizowaną powiązaną z przemytem 
osób fikcyjnie ubiegających się o azyl; 
odnotowuje ponadto, że Serbia w coraz 
większym stopniu staje się krajem 
przyjmującym osoby ubiegające się o azyl, 
a tym samym potrzebuje skuteczniejszego 
systemu zarządzania wnioskami o azyl;

Or. en

Poprawka 135
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. potwierdza zdecydowane poparcie 
liberalizacji reżimu wizowego dla krajów 
Bałkanów Zachodnich; wzywa Serbię i 
państwa członkowskie UE, których 

16. potwierdza zdecydowane poparcie 
liberalizacji reżimu wizowego dla krajów 
Bałkanów Zachodnich; wzywa Serbię i 
państwa członkowskie UE, których 
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problem ten dotyczy w największym 
stopniu, by wspólnie rozwiązały problem 
fikcyjnych podań o azyl;

problem ten dotyczy w największym 
stopniu, by wspólnie rozwiązały problem 
fikcyjnych podań o azyl i uczyniły, co w 
ich mocy, aby wdrożyć wszelkie niezbędne 
środki oraz spełnić kryteria umożliwiające 
ruch bezwizowy z krajami strefy 
Schengen; podkreśla, że niezbędne jest 
należyte informowanie obywateli 
o ograniczeniach systemu bezwizowego, 
aby zapobiec wszelkim formom 
nadużywania swobody przemieszczania się 
i polityki liberalizacji wizowej; zwraca 
uwagę, że to jedno z największych 
osiągnięć w ramach ostatnich postępów 
kraju na drodze do integracji z UE, a 
zawieszenie systemu z całą pewnością 
miałoby negatywne skutki społeczne, 
gospodarcze i polityczne;

Or. en

Poprawka 136
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. z zadowoleniem przyjmuje 
prezentację planu działania w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych, którego 
celem jest opracowanie konkretnych 
środków, dzięki którym Serbia ma 
nadzieję wywiązać się ze swojego 
zobowiązania, powziętego w ramach 
Traktatu o wspólnocie energetycznej, do 
tego, aby w roku 2020 27% ogólnego 
zużycia energii pokrywała energia ze 
źródeł odnawialnych;

Or. en
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Poprawka 137
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla centralną rolę społeczeństwa 
obywatelskiego we wzmacnianiu i 
konsolidacji demokratycznych procesów 
politycznych w kraju;

17. podkreśla centralną rolę społeczeństwa 
obywatelskiego i parlamentu Serbii we 
wzmacnianiu i konsolidacji 
demokratycznych procesów politycznych 
w kraju; podkreśla w szczególności
decydującą rolę społeczeństwa 
obywatelskiego i parlamentu w uczynieniu 
procesu przystępowania Serbii do UE 
bardziej odpowiedzialnym, przejrzystszym 
i w większym stopniu ukierunkowanym na 
integrację; 

Or. en

Poprawka 138
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla centralną rolę społeczeństwa 
obywatelskiego we wzmacnianiu i 
konsolidacji demokratycznych procesów 
politycznych w kraju;

17. podkreśla centralną rolę aktywnych i 
niezależnych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego we wzmacnianiu i 
konsolidacji demokratycznych procesów 
politycznych w kraju; wyraża uznanie dla 
ważnej działalności tych organizacji oraz 
organizacji kobiet w zakresie promowania 
praw osób LGBT, obrony kobiet przed 
przemocą, zwiększania udziału kobiet w 
życiu politycznym, budowania pokoju i 
roli społeczeństwa obywatelskiego jako 
podmiotu nadzorującego; podkreśla 
znaczenie prowadzenia dialogu z 
organizacjami społeczeństwa 
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obywatelskiego oraz podstawową rolę 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
w przyczynianiu się do zacieśniania 
regionalnej współpracy w zakresie spraw 
społecznych i politycznych; z 
zadowoleniem przyjmuje ściślejszą 
współpracę rządu z organizacjami 
pozarządowymi, ale wzywa do szerszego 
konsultowania się z nimi w ramach 
politycznego procesu decyzyjnego, w tym 
również w ramach kształtowania strategii 
politycznych i przepisów prawnych, a 
także monitorowania poczynań władz;

Or. en

Poprawka 139
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla centralną rolę społeczeństwa 
obywatelskiego we wzmacnianiu i 
konsolidacji demokratycznych procesów 
politycznych w kraju;

17. podkreśla centralną rolę społeczeństwa 
obywatelskiego we wzmacnianiu i 
konsolidacji demokratycznych procesów 
politycznych w kraju, a także w 
monitorowaniu procesu integracji z UE;
wzywa rząd Serbii do wspólnego 
zaangażowania z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, 
podmiotami niepaństwowymi i partnerami 
społecznymi na wszystkich etapach 
procesu akcesji oraz do udostępniania 
niezbędnych informacji z myślą o 
konstruktywnej debacie na temat 
członkostwa w UE i funkcjonowania 
kraju;

Or. en

Poprawka 140
Knut Fleckenstein
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla centralną rolę społeczeństwa 
obywatelskiego we wzmacnianiu i 
konsolidacji demokratycznych procesów 
politycznych w kraju;

17. podkreśla centralną rolę społeczeństwa 
obywatelskiego we wzmacnianiu i 
konsolidacji demokratycznych procesów 
politycznych w kraju, ponieważ pełni ono 
ważne funkcje społeczne, które nie mogą 
być wypełniane przez samą tylko politykę; 
przypomina, że społeczeństwo 
obywatelskie musi również odgrywać 
istotną rolę w krytycznej obserwacji 
wdrażania europejskiego planu reform, a 
także przy wspieraniu dialogu i 
dobrosąsiedzkich stosunków w regionie;

Or. de

Poprawka 141
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla centralną rolę społeczeństwa 
obywatelskiego we wzmacnianiu i 
konsolidacji demokratycznych procesów 
politycznych w kraju;

17. podkreśla centralną rolę społeczeństwa 
obywatelskiego we wzmacnianiu i 
konsolidacji demokratycznych procesów 
politycznych w kraju; zwraca uwagę, że 
włączenie społeczeństwa obywatelskiego 
do negocjacji byłoby dowodem 
przywiązania do zasady współpracy ze 
społeczeństwem obywatelskim w ramach 
procesów politycznych oraz miałoby 
istotne znaczenie z punktu widzenia 
odpowiedzialności i otwartości procesu 
negocjacji akcesyjnych, a także 
przybliżyłoby go obywatelom;

Or. en
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Poprawka 142
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla centralną rolę społeczeństwa 
obywatelskiego we wzmacnianiu i 
konsolidacji demokratycznych procesów 
politycznych w kraju;

17. podkreśla centralną rolę społeczeństwa 
obywatelskiego we wzmacnianiu i 
konsolidacji demokratycznych procesów 
politycznych w kraju; z zadowoleniem 
przyjmuje działalność rządowego biura ds. 
współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim;

Or. en

Poprawka 143
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina o podstawowym znaczeniu 
współpracy regionalnej i stosunków 
dobrosąsiedzkich dla powodzenia procesu 
integracji europejskiej krajów Bałkanów 
Zachodnich; z zadowoleniem przyjmuje 
prace w dziedzinie pojednania oraz 
podkreśla, że Serbia powinna nadal 
odgrywać aktywną i konstruktywną rolę w 
regionie;

skreślony

Or. en

Poprawka 144
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina o podstawowym znaczeniu 
współpracy regionalnej i stosunków 
dobrosąsiedzkich dla powodzenia procesu 
integracji europejskiej krajów Bałkanów 
Zachodnich; z zadowoleniem przyjmuje 
prace w dziedzinie pojednania oraz 
podkreśla, że Serbia powinna nadal 
odgrywać aktywną i konstruktywną rolę w 
regionie;

18. przypomina o podstawowym znaczeniu 
współpracy regionalnej i stosunków 
dobrosąsiedzkich dla powodzenia procesu 
integracji europejskiej krajów Bałkanów 
Zachodnich; podkreśla znaczenie procesu
pojednania między krajami Bałkanów 
Zachodnich i wzywa Serbię do 
odgrywania aktywnej i konstruktywnej 
roli w regionie;

Or. en

Poprawka 145
Knut Fleckenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina o podstawowym znaczeniu 
współpracy regionalnej i stosunków 
dobrosąsiedzkich dla powodzenia procesu 
integracji europejskiej krajów Bałkanów 
Zachodnich; z zadowoleniem przyjmuje 
prace w dziedzinie pojednania oraz 
podkreśla, że Serbia powinna nadal 
odgrywać aktywną i konstruktywną rolę w 
regionie;

18. przypomina o podstawowym znaczeniu 
współpracy regionalnej i stosunków 
dobrosąsiedzkich dla powodzenia procesu 
integracji europejskiej krajów Bałkanów 
Zachodnich, ponieważ demonstrują one 
gotowość i zdolność krajów ubiegających 
się o członkostwo do wypełniania 
zobowiązań państwa członkowskiego UE i 
konstruktywnego uczestniczenia w 
instytucjach unijnych w dalszym rozwoju 
integracji europejskiej; z zadowoleniem 
przyjmuje prace w dziedzinie pojednania 
oraz podkreśla, że Serbia powinna nadal 
odgrywać aktywną i konstruktywną rolę w 
regionie;

Or. de

Poprawka 146
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina o podstawowym znaczeniu 
współpracy regionalnej i stosunków 
dobrosąsiedzkich dla powodzenia procesu 
integracji europejskiej krajów Bałkanów 
Zachodnich; z zadowoleniem przyjmuje 
prace w dziedzinie pojednania oraz 
podkreśla, że Serbia powinna nadal 
odgrywać aktywną i konstruktywną rolę w 
regionie;

18. przypomina o podstawowym znaczeniu 
współpracy regionalnej i stosunków 
dobrosąsiedzkich dla powodzenia procesu 
integracji europejskiej krajów Bałkanów 
Zachodnich; z zadowoleniem przyjmuje 
prace w dziedzinie pojednania oraz 
podkreśla, że Serbia powinna nadal 
odgrywać aktywną i konstruktywną rolę w 
regionie oraz w dalszym ciągu poszukiwać 
sposobów uznania cierpienia i 
poszanowania prawa do prawdy i 
sprawiedliwości w przypadku wszystkich 
ofiar zbrodni wojennych, co obejmuje 
również wsparcie na rzecz inicjatywy 
RECOM;

Or. en

Poprawka 147
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina o podstawowym znaczeniu 
współpracy regionalnej i stosunków 
dobrosąsiedzkich dla powodzenia procesu 
integracji europejskiej krajów Bałkanów 
Zachodnich; z zadowoleniem przyjmuje 
prace w dziedzinie pojednania oraz 
podkreśla, że Serbia powinna nadal 
odgrywać aktywną i konstruktywną rolę w 
regionie;

18. przypomina o podstawowym znaczeniu 
współpracy regionalnej i stosunków 
dobrosąsiedzkich dla powodzenia procesu 
integracji europejskiej krajów Bałkanów 
Zachodnich; z zadowoleniem przyjmuje 
prace w dziedzinie pojednania oraz 
podkreśla, że Serbia powinna nadal 
odgrywać aktywną i konstruktywną rolę w 
regionie; w związku z tym wzywa do 
ściślejszej współpracy transgranicznej z 
krajami sąsiadującymi, zwłaszcza w 
dziedzinie energii, walki z przestępczością 
zorganizowaną i sieci transportowych;

Or. en
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Poprawka 148
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina o podstawowym znaczeniu 
współpracy regionalnej i stosunków 
dobrosąsiedzkich dla powodzenia procesu 
integracji europejskiej krajów Bałkanów 
Zachodnich; z zadowoleniem przyjmuje 
prace w dziedzinie pojednania oraz 
podkreśla, że Serbia powinna nadal 
odgrywać aktywną i konstruktywną rolę w 
regionie;

18. przypomina o podstawowym znaczeniu 
współpracy regionalnej i stosunków 
dobrosąsiedzkich dla powodzenia procesu 
integracji europejskiej krajów Bałkanów 
Zachodnich; z zadowoleniem przyjmuje 
prace w dziedzinie pojednania oraz 
podkreśla, że Serbia powinna nadal 
odgrywać aktywną i konstruktywną rolę w 
regionie; przypomina, że rzeczywiste 
pojednanie różnych narodów i ludów, 
pokojowe rozwiązywanie konfliktów oraz 
nawiązanie dobrych stosunków 
sąsiedzkich między państwami 
europejskimi ma kluczowe znaczenie z 
punktu widzenia trwałego pokoju i 
stabilności oraz istotnie przyczynia się do 
prawdziwie europejskiego procesu 
integracji, uzyskując tym samym 
zasadnicze znaczenie dla procesu 
rozszerzenia;

Or. en

Poprawka 149
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że żaden urzędnik 
państwowy nie powinien negować 
jakichkolwiek zbrodni wojennych i 
jakichkolwiek przypadków naruszania 
praw człowieka w konfliktach, jakie miały 
miejsce w latach 90 XX w. w byłej 
Jugosławii;

skreślony
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Poprawka 150
Kristian Vigenin

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że żaden urzędnik 
państwowy nie powinien negować 
jakichkolwiek zbrodni wojennych i 
jakichkolwiek przypadków naruszania
praw człowieka w konfliktach, jakie miały 
miejsce w latach 90 XX w. w byłej 
Jugosławii;

19. podkreśla, że w interesie pojednania i 
stosunków dobrosąsiedzkich żaden 
urzędnik państwowy nie powinien 
negować jakichkolwiek zbrodni wojennych 
i jakichkolwiek przypadków naruszania 
praw człowieka w konfliktach, jakie miały 
miejsce w latach 90. XX w. w byłej 
Jugosławii;

Or. en

Poprawka 151
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że żaden urzędnik 
państwowy nie powinien negować 
jakichkolwiek zbrodni wojennych i 
jakichkolwiek przypadków naruszania 
praw człowieka w konfliktach, jakie miały 
miejsce w latach 90 XX w. w byłej 
Jugosławii;

19. podkreśla, że żaden urzędnik 
państwowy nie powinien negować 
jakichkolwiek zbrodni wojennych i 
jakichkolwiek przypadków naruszania 
praw człowieka w konfliktach, jakie miały 
miejsce w latach 90. XX w. w byłej 
Jugosławii; podkreśla również znaczenie 
zadośćuczynienia ofiarom i ich rodzinom, 
a także ochrony świadków;

Or. en
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Poprawka 152
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że żaden urzędnik 
państwowy nie powinien negować 
jakichkolwiek zbrodni wojennych i 
jakichkolwiek przypadków naruszania 
praw człowieka w konfliktach, jakie miały 
miejsce w latach 90. XX w. w byłej 
Jugosławii;

19. podkreśla, że żaden urzędnik 
państwowy nie powinien negować 
jakichkolwiek zbrodni wojennych i 
jakichkolwiek przypadków naruszania 
praw człowieka w konfliktach, jakie miały 
miejsce w latach 90. XX w. w byłej 
Jugosławii; w związku z tym ubolewa z 
powodu oświadczenia prezydenta Nikolića 
z lipca 2012 r., w którym zanegował on 
ludobójstwo w Srebrenicy, a także wzywa 
go do przemyślenia swojego stanowiska i 
retoryki, aby umożliwić rzeczywiste i 
trwałe pojednanie;

Or. en

Poprawka 153
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zachęca do współpracy 
transgranicznej z sąsiadującymi 
państwami członkowskimi UE: Bułgarią, 
Rumunią i Węgrami, w tym także do 
współpracy w ramach unijnej strategii na 
rzecz regionu Dunaju;

Or. en

Poprawka 154
György Schöpflin, Anna Ibrisagic
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Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. składa gratulacje na ręce rządu 
Serbii w związku z kontynuowaniem 
programu niszczenia broni; zwraca 
uwagę, że powodzenie tego programu 
stanowi ważny czynnik w przezwyciężaniu 
tradycji przemocy w społeczeństwie 
serbskim, która wynika ze stanu wojny lat 
90. ubiegłego stulecia;

Or. en

Poprawka 155
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. z zadowoleniem przyjmuje oficjalną 
wizytę prezydenta Ivica Dačića w Bośni 
i Hercegowinie oraz oficjalne poparcie dla 
integralności terytorialnej i suwerenności 
tego kraju;

20. z zadowoleniem przyjmuje oficjalną 
wizytę prezydenta Ivica Dačića w Bośni 
i Hercegowinie oraz oficjalne poparcie dla 
integralności terytorialnej i suwerenności 
tego kraju; uważa, że bezpośrednie 
stosunki Serbii z władzami Republiki 
Serbskiej muszą być zgodne z 
zadeklarowanym poparciem i nie powinny 
uderzać w integralność, suwerenność, 
kompetencje i sprawne funkcjonowanie 
instytucji państwa Bośni i Hercegowiny; 
ponadto wzywa władze Serbii, żeby 
aktywnie wspierały wszelkie niezbędne 
zmiany w konstytucji, dzięki którym 
instytucje państwowe Bośni i 
Hercegowiny będą mogły przeprowadzić 
ambitne reformy w procesie integracji 
europejskiej; wzywa zwłaszcza Belgrad do 
wspierania konsolidacji, wzmocnienia 
i poprawy pozycji instytucji państwowych 
Bośni i Hercegowiny;
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Poprawka 156
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. z zadowoleniem wyraża się o idei 
rozpoczęcia negocjacji w sprawie 
podpisania traktatu o stosunkach 
dobrosąsiedzkich z Bułgarią i ma 
nadzieję, że będzie to korzystne dla 
rozwoju w całym regionie;

Or. en

Poprawka 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje poprawę
stosunków między Chorwacją a Serbią; 
nalega, by władze obu krajów podjęły 
dalsze wysiłki w celu rozwiązania 
problemu osób zaginionych;

21. zachęca chorwackich i serbskich 
przywódców politycznych do poprawy 
wzajemnych stosunków i w związku z tym 
popiera wszelkie inicjatywy służące 
zacieśnianiu współpracy i pojednaniu 
między krajami; podkreśla znaczenie
stosunków dobrosąsiedzkich w procesie 
integracji europejskiej i nalega, by władze 
obu krajów podjęły dalsze wysiłki w celu 
rozwiązania problemu osób zaginionych;

Or. en

Poprawka 158
Tanja Fajon
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje poprawę 
stosunków między Chorwacją a Serbią;
nalega, by władze obu krajów podjęły 
dalsze wysiłki w celu rozwiązania 
problemu osób zaginionych;

21. z zadowoleniem przyjmuje poprawę 
stosunków między Chorwacją a Serbią i 
uważa, że w kontekście niedawnych 
wydarzeń związanych z wyrokiem haskim 
ważne jest zadbanie o to, aby nie zostały 
zerwane mosty współpracy; nalega, by 
władze obu krajów podjęły dalsze wysiłki 
w celu rozwiązania problemu osób 
zaginionych;

Or. en

Poprawka 159
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje poprawę 
stosunków między Chorwacją a Serbią;
nalega, by władze obu krajów podjęły 
dalsze wysiłki w celu rozwiązania 
problemu osób zaginionych;

21. z zadowoleniem przyjmuje poprawę 
stosunków między Chorwacją a Serbią;
nalega, by władze obu krajów podjęły 
dalsze wysiłki w celu rozwiązania 
problemu osób zaginionych, co powinno 
skutkować decyzją obydwu rządów o 
wycofaniu zarzutów dotyczących 
ludobójstwa, zgłoszonych do 
Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości; wzywa obydwa rządy do 
rozstrzygnięcia kwestii granicznych;

Or. en

Poprawka 160
Kristian Vigenin
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje poprawę
stosunków między Chorwacją a Serbią; 
nalega, by władze obu krajów podjęły 
dalsze wysiłki w celu rozwiązania 
problemu osób zaginionych;

21. z zadowoleniem przyjmuje poprawę 
stosunków między Chorwacją a Serbią; 
nalega, by władze obu krajów podjęły 
dalsze wysiłki w celu rozwiązania 
problemu osób zaginionych; w związku z 
tym wyraża zadowolenie z wyników 
międzynarodowej konferencji darczyńców 
z 24 kwietnia 2012 r. oraz z uzgodnionego 
regionalnego programu mieszkalnictwa;

Or. en

Poprawka 161
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje poprawę 
stosunków między Chorwacją a Serbią; 
nalega, by władze obu krajów podjęły 
dalsze wysiłki w celu rozwiązania 
problemu osób zaginionych;

21. z zadowoleniem przyjmuje poprawę 
stosunków między Chorwacją a Serbią; 
nalega, by władze obu krajów podjęły 
dalsze wysiłki w celu rozwiązania 
problemu osób zaginionych; wzywa 
obydwa rządy do rozwiązania 
nierozstrzygniętych kwestii granicznych i 
do aktywnego wspierania powrotu 
uchodźców;

Or. en

Poprawka 162
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte 
przez Serbię i Macedonię porozumienie w 
sprawie swobodnego przepływu obywateli 
poza porozumieniami podpisanymi już 
przez Serbię;

23. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte 
przez Serbię i byłą Jugosłowiańską 
Republikę Macedonii porozumienie w 
sprawie swobodnego przepływu obywateli 
poza porozumieniami podpisanymi już 
przez Serbię; zauważa i z zadowoleniem 
przyjmuje ofertę prezydenta Nikolića 
dotyczącą mediacji na rzecz rozwiązania 
długotrwałego sporu między Kościołami 
prawosławnymi w obydwu krajach przy 
pełnym poszanowaniu zasady rozdziału 
Kościoła od państwa;

Or. en

Poprawka 163
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte 
przez Serbię i Macedonię porozumienie w 
sprawie swobodnego przepływu obywateli 
poza porozumieniami podpisanymi już 
przez Serbię;

23. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte 
przez Serbię i byłą Jugosłowiańską 
Republikę Macedonii porozumienie w 
sprawie swobodnego przepływu obywateli 
poza porozumieniami podpisanymi już 
przez Serbię;

Or. en

Poprawka 164
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte 23. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte 
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przez Serbię i Macedonię porozumienie w 
sprawie swobodnego przepływu obywateli 
poza porozumieniami podpisanymi już 
przez Serbię;

przez Serbię i byłą Jugosłowiańską 
Republikę Macedonii porozumienie w 
sprawie swobodnego przepływu obywateli 
poza porozumieniami podpisanymi już 
przez Serbię;

Or. en

Poprawka 165
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte 
przez Serbię i Macedonię porozumienie w 
sprawie swobodnego przepływu obywateli 
poza porozumieniami podpisanymi już 
przez Serbię;

23. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie zawarte pomiędzy Serbią a 
Macedonią w sprawie swobodnego 
przepływu obywateli poza porozumieniami 
podpisanymi już przez Serbię z 
Czarnogórą oraz z Bośnią i Hercegowiną, 
a także wyraża nadzieję, że takie 
porozumienia, które poprawiają stosunki 
dwustronne i zwiększają możliwości 
odnośnych narodów, mogą objąć 
wszystkie państwa w tym regionie; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
prezydenta Nikolića polegającą na tym, że 
rządy Serbii i Macedonii mogą ułatwić 
rozstrzygnięcie sporu między serbskim a 
macedońskim Kościołem prawosławnym;

Or. en

Poprawka 166
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte 23. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte 
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przez Serbię i Macedonię porozumienie w 
sprawie swobodnego przepływu obywateli 
poza porozumieniami podpisanymi już 
przez Serbię;

przez Serbię i Macedonię porozumienie w 
sprawie swobodnego przepływu obywateli 
poza porozumieniami podpisanymi już 
przez Serbię; zwraca się do obydwu 
rządów o otwarcie większej liczby punktów 
kontrolnych, aby przyspieszyć ruch 
graniczny w przypadku ludności lokalnej 
zamieszkującej regiony przygraniczne;

Or. en

Poprawka 167
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. z zadowoleniem przyjmuje aktywne 
zaangażowanie Serbii w postępy w 
ramach procesu z Sarajewa dotyczącego 
uchodźców; wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia wspólnego regionalnego 
programu mieszkalnictwa podczas 
regionalnej konferencji darczyńców, która 
odbyła się w dniu 24 kwietnia 2012 r. w 
Sarajewie; wzywa wszystkie strony do 
realizacji programu bez zbędnej zwłoki; 
zwraca uwagę, że w Serbii znajduje się 
jedna z największych społeczności 
uchodźców i wewnętrznych 
przesiedleńców w Europie;

Or. en

Poprawka 168
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Serbię do poszanowania 
integralności terytorialnej Kosowa oraz do 
rozstrzygnięcia wszystkich kwestii 
dwustronnych w ramach dialogu z 
Prisztiną oraz w europejskim duchu 
dobrosąsiedztwa i wzajemnego 
zrozumienia;

Or. en

Poprawka 169
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wyraża zadowolenie z powodu 
postępów w ramach procesu z Sarajewa; z 
zadowoleniem przyjmuje wyniki 
międzynarodowej konferencji 
zorganizowanej w Sarajewie w kwietniu 
2012 r., na której Bośnia i Hercegowina, 
Chorwacja, Czarnogóra i Serbia 
uzgodniły wspólny regionalny program 
mieszkalnictwa; zdecydowanie popiera ten 
program i współpracę między tymi 
krajami mającą na celu wypracowanie 
rozwiązań dla kwestii uchodźców i osób 
przesiedlonych w regionie;

Or. en

Poprawka 170
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23a. zwraca uwagę na trudne wyzwania w 
dziedzinie polityki gospodarczej, którym 
należy stawić czoła; podkreśla potrzebę 
poprawy warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej w odpowiedzi 
na wysokie bezrobocie i ponowny wzrost 
inflacji; zauważa, że nowe środki 
oszczędnościowe same w sobie nie mogą 
być skuteczne, jeżeli nie połączy się ich z 
polityką na rzecz wzrostu;

Or. en

Poprawka 171
Kinga Gál, György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. ponownie podkreśla znaczenie 
historycznego pojednania w kontekście 
rzezi z lat 1944-1945 oraz zobowiązania 
prezydentów Węgier i Serbii do złożenia 
hołdu ofiarom tych zbrodni;

Or. en

Poprawka 172
György Schöpflin, Anna Ibrisagic, Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. uważa, że dwuletnia działalność 
wspólnej serbsko-węgierskiej komisji 
historyków to pozytywny krok w procesie 
wzajemnego zrozumienia i pojednania w 
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kontekście historycznej traumy oraz 
wzywa władze do rozważenia 
zastosowania tego modelu w stosunku do 
wszystkich sąsiadów Serbii;

Or. en

Poprawka 173
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. wzywa rząd Serbii, który w styczniu 
2013 r. przejmie przewodnictwo we 
wspólnocie energetycznej, do podjęcia 
wszelkich niezbędnych kroków w celu 
dostosowania strategii w dziedzinie 
energii, przyjętej przez radę ministerialną 
wspólnoty energetycznej w Budvie w dniu 
18 października 2012 r., do standardów 
UE w dziedzinie ochrony środowiska i 
celów klimatycznych przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu uczestnictwa wszystkich 
zainteresowanych stron, w tym również 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
w procesie konsultacji;

Or. en

Poprawka 174
Jelko Kacin, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 23 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23c. zwraca się do Komisji o rozszerzenie 
planu działania w zakresie energii do 
roku 2050, aby uwzględnić kraje 
wspólnoty energetycznej, ponieważ kraje 



AM\923580PL.doc 101/110 PE502.220v01-00

PL

te i UE dążą do w pełni zintegrowanego 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej i 
gazu oraz stosują dorobek prawny UE w 
dziedzinie energii;

Or. en

Poprawka 175
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zachęca władze do podjęcia kroków w 
kierunku stworzenia w pełni 
funkcjonalnej gospodarki rynkowej; 
przypomina, że istnienie monopoli 
państwowych i prywatnych w poważnym 
stopniu utrudnia przejście na otwartą 
gospodarkę rynkową i wzywa rząd do 
podjęcia działań w kierunku rozbicia tych 
monopoli; podkreśla znaczenie zniesienia 
biurokracji;

24. zachęca władze do podjęcia kroków na 
rzecz promowania polityki gospodarczej 
gwarantującej trwały wzrost gospodarczy, 
ochronę środowiska i tworzenie miejsc 
pracy; wzywa do podjęcia dalszych 
wysiłków na rzecz ułatwienia działalności 
MŚP, co podniosłoby zarówno dochody, 
jak i ograniczyło bezrobocie, zwłaszcza 
wśród ludzi młodych;

Or. en

Poprawka 176
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zachęca władze do podjęcia kroków w 
kierunku stworzenia w pełni funkcjonalnej 
gospodarki rynkowej; przypomina, że 
istnienie monopoli państwowych i 
prywatnych w poważnym stopniu utrudnia 
przejście na otwartą gospodarkę rynkową i 
wzywa rząd do podjęcia działań w
kierunku rozbicia tych monopoli;

24. zachęca władze do podjęcia kroków w 
kierunku stworzenia w pełni funkcjonalnej 
gospodarki rynkowej; przypomina, że 
istnienie monopoli państwowych i 
prywatnych w poważnym stopniu utrudnia 
przejście na otwartą gospodarkę rynkową i 
wzywa rząd do podjęcia działań w 
kierunku rozbicia tych monopoli; zwraca 
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podkreśla znaczenie zniesienia biurokracji; uwagę na fakt, że przedsiębiorstwa 
państwowe wciąż mają monopol w 
sektorze energii i transportu oraz 
otrzymują co roku wysokie dotacje z 
budżetu państwa; z zadowoleniem 
przyjmuje oświadczenie wysokich 
urzędników rządowych o liberalizacji tych 
dwóch sektorów; podkreśla znaczenie 
zniesienia biurokracji i wzywa władze do 
udostępnienia wszelkich niezbędnych 
zasobów finansowych i administracyjnych 
dla komisji ochrony konkurencji; ubolewa 
nad istotnymi brakami wciąż 
występującymi w ustawie o konkurencji, 
których negatywny wpływ jest potęgowany 
przez rządową regulację cen; podkreśla, 
że Serbia musi podążać drogą reform 
strukturalnych w celu zwiększenia 
zdolności produkcyjnych swojej 
gospodarki; zachęca rząd do wdrażania 
środków mających na celu obniżenie 
deficytu budżetowego;

Or. en

Poprawka 177
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zachęca władze do podjęcia kroków w 
kierunku stworzenia w pełni funkcjonalnej 
gospodarki rynkowej; przypomina, że 
istnienie monopoli państwowych i 
prywatnych w poważnym stopniu utrudnia 
przejście na otwartą gospodarkę rynkową i 
wzywa rząd do podjęcia działań w 
kierunku rozbicia tych monopoli; 
podkreśla znaczenie zniesienia biurokracji;

24. zachęca władze do podjęcia kroków w 
kierunku stworzenia w pełni funkcjonalnej 
gospodarki rynkowej; przypomina, że 
istnienie monopoli państwowych i 
prywatnych w poważnym stopniu utrudnia 
przejście na otwartą gospodarkę rynkową i 
wzywa rząd do podjęcia działań w 
kierunku rozbicia tych monopoli; 
podkreśla znaczenie zniesienia biurokracji 
i ułatwienia dostępu do finansowania;

Or. en
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Poprawka 178
György Schöpflin, Anna Ibrisagic

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zachęca władze do podjęcia kroków w 
kierunku stworzenia w pełni funkcjonalnej 
gospodarki rynkowej; przypomina, że 
istnienie monopoli państwowych i 
prywatnych w poważnym stopniu utrudnia 
przejście na otwartą gospodarkę rynkową i 
wzywa rząd do podjęcia działań w 
kierunku rozbicia tych monopoli; 
podkreśla znaczenie zniesienia biurokracji;

24. zachęca władze do podjęcia kroków w 
kierunku stworzenia w pełni funkcjonalnej 
gospodarki rynkowej; przypomina, że 
istnienie monopoli państwowych i 
prywatnych w poważnym stopniu utrudnia 
przejście na otwartą gospodarkę rynkową i 
wzywa rząd do podjęcia działań w 
kierunku rozbicia tych monopoli; 
podkreśla znaczenie zniesienia biurokracji;
zwraca uwagę na bardzo wysokie 
bezrobocie wśród ludzi młodych i wzywa 
rząd do opracowania strategii na rzecz 
zatrudnienia skupiającej się na grupach 
społecznych, których to zjawisko dotyczy 
w największym stopniu;

Or. en

Poprawka 179
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. zwraca uwagę na znaczny wzrost 
długu publicznego sięgającego już 60,5% 
PKB w listopadzie 2012 r., a także na 
wysoką stopę bezrobocia, która przekracza 
23%;

Or. en
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Poprawka 180
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla, że światowy kryzys 
finansowy ma negatywny skutek dla 
społeczeństwa, zwłaszcza dla grup 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji; wzywa zatem władze do 
podejmowania wszelkich starań w celu 
zminimalizowania niekorzystnych 
skutków w postaci ubóstwa, bezrobocia 
czy wykluczenia społecznego, a także do 
rozpoznania i zwalczania ich 
podstawowych przyczyn;

Or. en

Poprawka 181
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla, że Serbia ratyfikowała 
główne konwencje Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) w sprawie praw 
pracowniczych oraz zmienioną 
Europejską kartę społeczną; zwraca 
uwagą, że prawa pracownicze i prawa 
związków zawodowych wciąż pozostają 
ograniczone pomimo konstytucyjnych 
gwarancji i wzywa Serbię do dalszego 
zwiększania tych praw; wyraża 
zaniepokojenie tym, że dialog społeczny 
wciąż jest niewystarczający oraz że 
konsultacje z partnerami społecznymi są 
prowadzone nieregularnie; wzywa do 
podejmowania dodatkowych kroków na 
rzecz wzmocnienia Rady 
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Społeczno-Gospodarczej, aby mogła ona 
odgrywać czynną rolę we wzmacnianiu 
dialogu społecznego i bardziej czynną rolę 
konsultacyjną w procesie stanowienia 
prawa;

Or. en

Poprawka 182
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wyraża zadowolenie z powodu pracy 
wykonanej dotychczas przez agencję ds. 
restytucji; wzywa władze do zadbania o to, 
aby agencja dysponowała wszelkimi 
niezbędnymi zasobami administracyjnymi 
i finansowymi umożliwiającymi jej 
niezależne wykonywanie powierzonych jej 
zadań; zachęca do restytucji w naturze, 
jeżeli jest to tylko możliwe; podkreśla 
potrzebę rozwiązania kwestii systemowego 
nabywania własności publicznej przez 
podmioty reprezentujące interes prywatny, 
a to poprzez sporządzenie pełnego wykazu 
własności publicznej i państwowej oraz 
dostosowanie ustawy o ziemi i 
budownictwie do standardów 
europejskich; zwraca uwagę na fakt, że 
nabywane są zwłaszcza grunty miejskie w 
wyniku nieodpowiednich procedur 
prawnych oraz że służą one praniu 
pieniędzy przez zorganizowane grupy 
przestępcze i podmioty interesu 
prywatnego;

Or. en

Poprawka 183
Jelko Kacin
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Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia nowych regulacji dotyczących 
projektu „Europejska stolica kultury”, 
które w latach 2020–2030 umożliwiają 
uczestnictwo w nim krajom kandydującym 
do UE; popiera inicjatywę władz 
miejskich Belgradu polegającą na 
uruchomieniu kampanii promującej 
kandydaturę Belgradu do tytułu 
Europejskiej Stolicy Kultury 2020 
i zachęca do realizowania podobnych 
projektów zbliżających Belgrad i Serbię do 
UE w wymiarze kulturowym, zwłaszcza 
w odniesieniu do koegzystencji różnych 
grup etnicznych, zrozumienia 
wielokulturowości i dialogu 
międzyreligijnego;

Or. en

Poprawka 184
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa władze do szybkiego 
stworzenia warunków dla rzeczywistego 
dialogu socjalnego; zwraca uwagę na 
niedociągnięcia prawa pracy, które nie 
zostało dostosowane do ustawodawstwa 
unijnego;

25. z ubolewaniem zauważa, że brak jest 
postępów w zakresie praw pracowniczych i 
związkowych; wzywa władze do szybkiego 
stworzenia warunków dla rzeczywistego 
dialogu socjalnego, uproszczenia procedur 
rejestracji związku zawodowego oraz do 
działań na rzecz uznania już 
zarejestrowanych związków; zwraca 
uwagę na niedociągnięcia prawa pracy, 
które nie zostało dostosowane do 
ustawodawstwa unijnego, a także na 
ustawę o strajkach, która nie odpowiada 
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standardom UE ani MOP; zauważa 
ponadto, że faworyzowanie i nepotyzm to 
wciąż poważne problemy w Serbii; 
podkreśla znaczenie rekrutacji i awansu w 
oparciu o zasługi, zwłaszcza w sektorze 
publicznym, oraz zwraca uwagę, że 
zwalnianie pracowników z powodu ich 
orientacji lub przynależności politycznej 
jest nie do zaakceptowania; 

Or. en

Poprawka 185
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa władze do szybkiego 
stworzenia warunków dla rzeczywistego 
dialogu socjalnego; zwraca uwagę na 
niedociągnięcia prawa pracy, które nie
zostało dostosowane do ustawodawstwa 
unijnego;

25. wzywa władze do szybkiego 
stworzenia warunków dla rzeczywistego 
dialogu socjalnego; zwraca uwagę na 
niedociągnięcia prawa pracy i ustawy o 
bezpieczeństwie i higienie w miejscu 
pracy, które nie zostały dostosowane do 
ustawodawstwa unijnego, oraz wzywa 
władze do wprowadzenia niezbędnych 
zmian dostosowawczych i do wzmożenia 
wysiłków na rzecz wdrożenia i 
egzekwowania zmienionych w ten sposób 
przepisów; zwraca się o sporządzenie 
odrębnej ustawy o inspekcji pracy w 
oparciu o konwencje MOP nr 81 i 129;

Or. en

Poprawka 186
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa władze do szybkiego 
stworzenia warunków dla rzeczywistego 
dialogu socjalnego; zwraca uwagę na 
niedociągnięcia prawa pracy, które nie 
zostało dostosowane do ustawodawstwa 
unijnego;

25. wzywa władze do szybkiego 
stworzenia warunków dla rzeczywistego 
dialogu społecznego, który jeszcze się nie 
odbył; zwraca uwagę na niedociągnięcia 
prawa pracy, które nie zostało dostosowane 
do ustawodawstwa unijnego;

Or. en

Poprawka 187
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa władze do szybkiego 
stworzenia warunków dla rzeczywistego 
dialogu socjalnego; zwraca uwagę na 
niedociągnięcia prawa pracy, które nie 
zostało dostosowane do ustawodawstwa 
unijnego;

25. wzywa władze do szybkiego 
stworzenia warunków dla rzeczywistego 
dialogu socjalnego; zwraca uwagę na 
niedociągnięcia prawa pracy, które nie 
zostało dostosowane do ustawodawstwa 
unijnego; podkreśla w szczególności 
potrzebę dostosowania ram prawnych 
w dziedzinie pracy i praw związków 
zawodowych do konwencji MOP, 
zwiększenia indywidualnych i zbiorowych 
praw pracowników oraz wspierania 
zbiorowych układów pracy;

Or. en

Poprawka 188
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla znaczenie rozwoju 
transportu publicznego, szczególnie z 
myślą o unowocześnieniu transportu 
kolejowego lub utworzeniu nowych 
połączeń kolejowych w ramach 
zrównoważonego systemu transportu; 
ubolewa z powodu niewielkich postępów w 
tej dziedzinie, jak i w dziedzinie transportu 
kombinowanego;

Or. en

Poprawka 189
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. wzywa Serbię do przyjęcia i 
opracowania wiarygodnego i skutecznego 
planu w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych i wydajności energetycznej 
z myślą o dywersyfikacji źródeł energii i 
dostosowaniu się do polityki i celów UE w 
dziedzinie zmian klimatycznych; w 
szczególności wzywa władze Serbii do 
uproszczenia i przyspieszenia procedur 
administracyjnych dotyczących 
wydawania pozwoleń na budowę oraz 
licencji na połączenia sieciowe w ramach 
projektów w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 190
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 25 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25c. zwraca uwagę, że potrzebne są 
znaczne wysiłki w dziedzinie środowiska, a 
w szczególności w dziedzinie zarządzania 
zasobami wodnymi, ochrony środowiska 
naturalnego i zanieczyszczenia powietrza; 
podkreśla, że niemożliwe są prawdziwe 
postępy bez odpowiedniej poprawy 
zdolności administracyjnych oraz wzywa 
rząd Serbii do podjęcia w związku z tym 
niezbędnych działań;

Or. en


