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Predlog spremembe 1
György Schöpflin

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne 
zadeve o širitvi in stabilizaciji ter 
pridružitvi z dne 11. decembra 2012,

Or. en

Predlog spremembe 2
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne 
zadeve z dne 28. februarja 2012,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne 
zadeve z dne 28. februarja 2012 in sklepov 
Evropskega sveta z dne 1. marca 2012,

Or. en

Predlog spremembe 3
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 
25. oktobra 2010, v katerih ta poziva 
Komisijo, naj pripravi mnenje o prošnji 
Srbije za članstvo v Evropski uniji, sklepov 
Sveta z dne 5. decembra 2011 in sklepov 
Evropskega sveta z dne 9. decembra 2011,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 
25. oktobra 2010, v katerih ta poziva
Komisijo, naj pripravi mnenje o prošnji 
Srbije za članstvo v Evropski uniji, sklepov 
Sveta z dne 5. decembra 2011 in sklepov 
Evropskega sveta z dne 9. decembra 2011, 
ki določajo pogoje za začetek pristopnih 
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pogajanj s Srbijo, ter sklepov Sveta z dne 
11. decembra 2012, kot jih je potrdil 
Evropski svet 13. in 14. decembra 2012,

Or. en

Predlog spremembe 4
György Schöpflin

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sedanje ustave Srbije, v 
kateri je izrecno navedeno, da je Kosovo 
sestavni del ozemlja srbske države,

Or. en

Predlog spremembe 5
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je Evropski svet z dne 1. marca 
2012 Srbiji dodelil status kandidatke;

A. ker je Evropski svet z dne 1. marca 
2012 Srbiji dodelil status kandidatke EU, s 
čimer je ponovno potrdil njeno jasno 
evropsko prihodnost v skladu z zavezami 
EU k celotni regiji Zahodnega Balkana,

Or. en

Predlog spremembe 6
Jelko Kacin, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je bila v sklepih predsedstva z 
Evropskega sveta, ki je potekal 19. in 20. 
junija 2003 v Solunu, sprejeta jasna 
zaveza do vseh držav Zahodnega Balkana, 
da bodo postale del Evropske unije, ko 
bodo izpolnile zastavljena merila, ta 
zaveza pa je bila obnovljena v novem 
soglasju o širitvi, ki je bilo potrjeno na 
Evropskem svetu s 14. in 15. decembra 
2006 in v sklepih Sveta z dne 25. oktobra 
2010, pa tudi na ministrskem srečanju 
EU-Zahodni Balkan z dne 2. junija 2010;

Or. en

Predlog spremembe 7
Pino Arlacchi

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je Srbija storila veliko za 
normalizacijo odnosov s Kosovom in si 
prizadevala, da bi v zadostni meri 
izpolnila politična merila in pogoje iz 
stabilizacijskega in pridružitvenega 
procesa;

Or. en

Predlog spremembe 8
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

B a. ker je treba Srbijo in vse države, ki si 
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prizadevajo za članstvo v EU, soditi po 
njenih dosežkih pri izpolnjevanju, 
izvajanju in spoštovanju istega sklopa 
meril; ker je regionalno in dobro sosedsko 
sodelovanje poglavitno v širitvenem 
procesu;

Or. en

Predlog spremembe 9
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

B a. ker lahko Srbija odigra pomembno 
vlogo v regiji in bi morala ohraniti in 
okrepiti konstruktiven pristop k 
regionalnemu sodelovanju in dobrim 
sosedskim odnosom, ki so bistveni 
elementi stabilizacijsko-pridružitvenega 
procesa;

Or. en

Predlog spremembe 10
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

B a. ker so regionalno sodelovanje in 
dobri sosedski odnosi bistveni za proces 
evropskega vključevanja in za 
zagotavljanje varnosti in stabilnosti v 
regiji;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

B b. ker bi bilo treba dvostranska 
vprašanja konstruktivno in v duhu dobrih 
sosedskih odnosov obravnavati čim prej v 
pridružitvenem procesu, po možnosti pred 
začetkom pristopnih pogajanj, da na njih 
ne bi vplivala negativno; 

Or. en

Predlog spremembe 12
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je nova vlada Srbije potrdila svojo 
zavezo, da se bo še naprej zavzemala za 
evropsko vključevanje;

C. ker je nova vlada Srbije potrdila svojo 
zavezo, da se bo še naprej zavzemala za 
evropsko vključevanje; ker je treba v tem 
smislu doseči dobre rezultate pri 
sprejemanju in izvajanju nujnih reform;

Or. en

Predlog spremembe 13
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

C a. ker dvostranska vprašanja ne bi 
smela ovirati in se ne bi smela uporabljati 
za oviranje pristopnega procesa, temveč bi 
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jih bilo treba čim prej konstruktivno 
obravnavati in pri tem upoštevati splošne 
interese in vrednote EU;

Or. en

Predlog spremembe 14
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

C a. ker je Srbija v položaju, da postane 
pomemben akter pri zagotavljanju 
varnosti in stabilnosti v regiji;

Or. en

Predlog spremembe 15
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

C a. ker je Evropska unija pravno državo 
postavila v središče svoje politike širitve;

Or. en

Predlog spremembe 16
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja izvedbo parlamentarnih, 1. pozdravlja izvedbo parlamentarnih, 
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lokalnih in predčasnih predsedniških 
volitev maja 2012, za katere je urad za 
demokratične ustanove in človekove 
pravice Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi navedel, da so 
spoštovale temeljne pravice in svoboščine; 
pozdravlja zavezo nove vlade za 
nadaljevanje procesa vključevanja v EU in 
poudarja, da mora doseči reforme;

lokalnih in predčasnih predsedniških 
volitev maja 2012, za katere je urad za 
demokratične ustanove in človekove 
pravice Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi navedel, da so 
spoštovale temeljne pravice in svoboščine;
poziva vlado, naj upošteva priporočila iz 
končnega poročila OVSE/ODHIR, da bi 
izboljšala preglednost volilnega procesa; 
pozdravlja zavezo nove vlade za 
nadaljevanje procesa vključevanja v EU in 
poudarja, da mora doseči reforme;

Or. en

Predlog spremembe 17
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja izvedbo parlamentarnih, 
lokalnih in predčasnih predsedniških 
volitev maja 2012, za katere je urad za 
demokratične ustanove in človekove 
pravice Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi navedel, da so 
spoštovale temeljne pravice in svoboščine; 
pozdravlja zavezo nove vlade za 
nadaljevanje procesa vključevanja v EU in
poudarja, da mora doseči reforme;

1. pozdravlja izvedbo parlamentarnih, 
lokalnih in predčasnih predsedniških 
volitev maja 2012, za katere je urad za 
demokratične ustanove in človekove 
pravice Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi navedel, da so 
spoštovale temeljne pravice in svoboščine; 
pozdravlja zavezo nove vlade za 
nadaljevanje procesa vključevanja v EU;
vendar ugotavlja, da se je zaradi volitev in 
dolgotrajnih pogajanj pri oblikovanju 
vlade upočasnila zakonodajna dejavnost;
zato poudarja, da mora nova srbska vlada 
pohiteti in doseči reforme;

Or. en

Predlog spremembe 18
Jelko Kacin
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja izvedbo parlamentarnih, 
lokalnih in predčasnih predsedniških 
volitev maja 2012, za katere je urad za 
demokratične ustanove in človekove 
pravice Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi navedel, da so 
spoštovale temeljne pravice in svoboščine; 
pozdravlja zavezo nove vlade za 
nadaljevanje procesa vključevanja v EU in 
poudarja, da mora doseči reforme;

1. pozdravlja izvedbo parlamentarnih, 
lokalnih in predčasnih predsedniških 
volitev maja 2012, za katere je urad za 
demokratične ustanove in človekove 
pravice Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi navedel, da so 
spoštovale temeljne pravice in svoboščine; 
pozdravlja zavezo nove vlade za 
nadaljevanje procesa vključevanja v EU in 
poudarja, da mora doseči reforme; 
pozdravlja zavezanost nove vlade boju 
proti sistemski korupciji in 
organiziranemu kriminalu; poudarja 
pomen dosega verodostojnih rezultatov pri 
boju proti primerom korupcije na 
pomembnih položajih z zagotavljanjem 
pravnomočnih obsodilnih sodb;

Or. en

Predlog spremembe 19
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. pozdravlja poziv Sveta Komisiji, naj 
pripravi poročilo, takoj ko bo Srbija 
dosegla potrebno stopnjo izpolnjevanja 
meril za članstvo in glavnih prednostnih 
nalog, da bi čim prej začeli pristopna 
pogajanja; meni, da je začetek pristopnih 
pogajanj z EU junija 2013 izvedljiv cilj; 
poziva državo, naj nadaljuje demokratske, 
sistemske in socialno-gospodarske 
reforme, ki ji bodo omogočile, da 
učinkovito sprejme in izvrši obveze 
članstva; 
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Or. en

Predlog spremembe 20
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 b. poudarja pomen stabilizacijsko-
pridružitvenega sporazuma EU-Srbija, ki 
opredeljuje vzajemne pravice in obveze 
obeh strani, dokler se Srbija ne priključi 
Evropski uniji; je seznanjen, da je Srbija 
dosegla dobre rezultate pri izvrševanju 
svojih obvez iz stabilizacijsko-
pridružitvenega sporazuma in začasnega 
sporazuma;   poziva edino državo EU, ki 
do sedaj še ni ratificirala stabilizacijsko-
pridružitvenega sporazuma s Srbijo, naj to 
stori nemudoma;

Or. en

Predlog spremembe 21
Justas Vincas Paleckis

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Svet, naj čim prej določi datum 
začetka pristopnih pogajanj s Srbijo pod
pogojem, da bodo osrednje prednostne 
naloge zadovoljivo izpolnjene in da se bo 
nadaljeval proces reform;

2. poziva Svet, naj določi datum začetka 
pristopnih pogajanj s Srbijo, takoj ko bo
država v celoti izpolnjevala vse zastavljene 
pogoje in zagotovila dobre rezultate pri 
izvajanju procesa reform;

Or. en
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Predlog spremembe 22
Bernd Posselt

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Svet, naj čim prej določi datum
začetka pristopnih pogajanj s Srbijo pod 
pogojem, da bodo osrednje prednostne 
naloge zadovoljivo izpolnjene in da se bo 
nadaljeval proces reform;

2. poudarja, da bo začetek pristopnih 
pogajanj s Srbijo možen takoj, ko bodo 
osrednje prednostne naloge zadovoljivo 
izpolnjene in če se bo nadaljeval proces 
reform;

Or. en

Predlog spremembe 23
Pino Arlacchi

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Svet, naj čim prej določi datum 
začetka pristopnih pogajanj s Srbijo pod 
pogojem, da bodo osrednje prednostne 
naloge zadovoljivo izpolnjene in da se bo 
nadaljeval proces reform;

2. poziva Svet, naj nemudoma določi 
datum začetka pristopnih pogajanj s Srbijo, 
glede na to, da so osrednje prednostne 
naloge zadovoljivo izpolnjene in da se bo 
nadaljeval proces reform;

Or. en

Predlog spremembe 24
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Elisabeth Jeggle

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Svet, naj čim prej določi datum 
začetka pristopnih pogajanj s Srbijo pod 
pogojem, da bodo osrednje prednostne 
naloge zadovoljivo izpolnjene in da se bo 

2. poziva Svet, naj določi datum začetka 
pristopnih pogajanj s Srbijo pod pogojem, 
da bodo osrednje prednostne naloge 
zadovoljivo izpolnjene in da se bo 
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nadaljeval proces reform; nadaljeval proces reform;

Or. en

Predlog spremembe 25
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Svet, naj čim prej določi datum 
začetka pristopnih pogajanj s Srbijo pod 
pogojem, da bodo osrednje prednostne 
naloge zadovoljivo izpolnjene in da se bo 
nadaljeval proces reform;

2. poziva Svet, naj čim prej določi datum 
začetka pristopnih pogajanj s Srbijo pod 
pogojem, da bodo osrednje prednostne 
naloge zadovoljivo izpolnjene in da se bo 
nadaljeval proces reform, zlasti kar zadeva 
pravno državo, s čimer bo pokazala zavezo 
EU k širitvenemu procesu in obetom 
držav Zahodnega Balkana v EU;
pozdravlja napredek Srbije pri 
izpolnjevanju köbenhavnskih  političnih 
meril, kot je ugotovila Evropska komisija 
v svojem poročilu o napredku iz leta 2012, 
ter ponavlja, da je nadaljnji napredek v 
procesu evropskega vključevanja odvisen 
od nadaljevanja reformnega procesa, in 
zlasti zagotavljanja demokracije in 
delovanja demokratičnih institucij, 
podpore pravni državi, spoštovanja 
človekovih pravic, enake in zavezujoče 
zaščite za vse manjšine v Srbiji v skladu z 
evropskimi standardi, vzdrževanja dobrih 
sosedskih odnosov in regionalnega 
sodelovanja, vključno z mirnim 
reševanjem dvostranskih vprašanj, ter 
boljšega delovanja tržnega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 26
Pino Arlacchi
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Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 a. poudarja, da je pristop Srbije k EU 
bistvenega pomena za kakovost 
gospodarskega in socialnega razvoja v 
državi;

Or. en

Predlog spremembe 27
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 a. poziva Litvo, naj čim prej zaključi 
ratifikacijo stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma, da bi omogočila krepitev 
odnosov med Srbijo in EU;

Or. en

Predlog spremembe 28
Justas Vincas Paleckis

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja napredek Srbije pri doseganju 
političnih københavnskih meril, ki je bil 
potrjen v poročilu Evropske komisije o 
napredku za leto 2012; opominja, da je 
nadaljnji napredek procesa evropske 
integracije odvisen od prizadevanj za 
izvedbo reform; poudarja, da je izvajanje 
ključno;

3. pozdravlja napredek Srbije pri doseganju 
političnih københavnskih meril, ki je bil 
potrjen v poročilu Evropske komisije o 
napredku za leto 2012; opominja, da je 
nadaljnji napredek procesa evropske 
integracije neposredno odvisen od 
prizadevanj za nepreklicno izvedbo reform 
in izpolnitev pogojev, ki jih je določil Svet; 
poudarja, da je izvajanje ključno;
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Or. en

Predlog spremembe 29
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 a. ugotavlja, da je volilni proces 
upočasnil reforme, ki so dobro 
napredovale; spodbuja novo vlado, naj si 
iskreno prizadeva za sprejetje reform, 
zlasti najbolj pomembnih, povezanih s 
sodstvom, bojem proti korupciji, svobodo 
medijev, zaščito vseh manjšin, trajnostnim 
upravljanjem naravnih virov, 
strukturnimi gospodarskimi reformami in 
boljšim poslovnim okoljem;

Or. en

Predlog spremembe 30
Pino Arlacchi

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 a. poudarja pomen sredstev, ki jih je 
Evropska komisija razporedila decembra 
2012 prek instrumenta za predpristopno 
pomoč, da bi podprla prizadevanja Srbije 
za izvajanje programa reform EU; 
poudarja, da bo financiranje uporabljeno 
za boljšo učinkovitost sodnega sistema, 
razvoj zmogljivosti na področju azila ter 
boj proti organiziranemu kriminalu, 
vključno s trgovino z ljudmi in korupcijo;

Or. en
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Predlog spremembe 31
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 a. z zadovoljstvom ugotavlja, da 
Instrument za predpristopno pomoč v 
Srbiji dobro deluje; spodbuja vlado in EU, 
naj poenostavita upravni postopek za 
financiranje instrumenta IPA, da bo ta 
bolj dostopen manjšim in 
necentraliziranim upravičencem; 
poudarja, da je treba v prihodnjem 
pregledu finančnega okvira EU ohraniti 
ustrezno raven predpristopne podpore;

Or. en

Predlog spremembe 32
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 a. poudarja, da je treba hitro zaključiti 
ratifikacijski proces stabilizacijsko-
pridružitvenega sporazuma, da bi čim prej 
omogočili njegov začetek veljavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 33
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3 a. poudarja pomen pravne države, 
spodbuja organe, civilno družbo, medije
in vse interesne skupine, naj razmislijo o 
nezdružljivosti preambule ustave in 
političnega reda, ki ga vključuje evropska 
prihodnost Srbije in pobuda platforma za 
Kosovo;

Or. en

Predlog spremembe 34
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), György Schöpflin, Elisabeth Jeggle, Tunne 
Kelam, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Franziska Katharina Brantner

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 a. ponovno poziva oblasti, naj si še 
naprej prizadevajo za odpravo zapuščine 
nekdanjih komunističnih tajnih služb, kot 
korak k demokratizaciji Srbije; opozarja 
na pomen nadaljnje reforme varnostnega 
sektorja, večjega parlamentarnega 
nadzora in kontrole nad varnostnimi 
službami ter odprtja državnih arhivov, 
zlasti dokumentov nekdanje obveščevalne 
agencije Udbe; spodbuja oblasti, naj 
omogočijo dostop do arhivov, ki se 
nanašajo na nekdanje jugoslovanske 
republike, in naj jih vrnejo njihovim 
vladam, če te za to zaprosijo;

Or. en

Predlog spremembe 35
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost zaradi sprememb 
zakona o centralni banki, ki so škodile 
njeni neodvisnosti, ter zaradi splošne 
neodvisnosti državnih institucij od 
neprimernega vpliva, ki ga izvaja izvršna 
veja oblasti; poudarja, da københavnska 
politična merila vsebujejo neodvisnost 
državnih institucij;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 36
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost zaradi sprememb 
zakona o centralni banki, ki so škodile 
njeni neodvisnosti, ter zaradi splošne 
neodvisnosti državnih institucij od 
neprimernega vpliva, ki ga izvaja izvršna 
veja oblasti; poudarja, da københavnska 
politična merila vsebujejo neodvisnost 
državnih institucij;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 37
Francisco José Millán Mon

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost zaradi sprememb
zakona o centralni banki, ki so škodile 
njeni neodvisnosti, ter zaradi splošne 

4. pozdravlja spremembe zakona o 
centralni banki v skladu s priporočili 
Evropske komisije;
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neodvisnosti državnih institucij od 
neprimernega vpliva, ki ga izvaja izvršna 
veja oblasti; poudarja, da københavnska 
politična merila vsebujejo neodvisnost 
državnih institucij;

Or. en

Predlog spremembe 38
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost zaradi sprememb
zakona o centralni banki, ki so škodile
njeni neodvisnosti, ter zaradi splošne 
neodvisnosti državnih institucij od 
neprimernega vpliva, ki ga izvaja izvršna 
veja oblasti; poudarja, da københavnska 
politična merila vsebujejo neodvisnost 
državnih institucij;

4. izraža zaskrbljenost zaradi protislovnih 
zakonodajnih pobud, kot so spremembe
zakona o centralni banki iz avgusta 2012, 
ki so škodile neodvisnosti in avtonomiji te 
institucije; poudarja, da københavnska 
politična merila vsebujejo neodvisnost 
državnih institucij, in pozdravlja kasnejše 
sprejetje sprememb v srbskem 
parlamentu, da bi zakon o centralni banki 
približali evropskim standardom;

Or. en

Predlog spremembe 39
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost zaradi sprememb 
zakona o centralni banki, ki so škodile 
njeni neodvisnosti, ter zaradi splošne 
neodvisnosti državnih institucij od 
neprimernega vpliva, ki ga izvaja izvršna 
veja oblasti; poudarja, da københavnska 
politična merila vsebujejo neodvisnost 

4. izraža zaskrbljenost zaradi sprememb 
zakona o centralni banki, ki so škodile 
njeni neodvisnosti od nedopustnega 
vplivanja vlade; je seznanjen s kasnejšimi 
spremembami zakona, kar ga je približalo 
evropskim standardom; poudarja, da 
københavnska politična merila vsebujejo 
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državnih institucij; neodvisnost državnih institucij;

Or. en

Predlog spremembe 40
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost zaradi sprememb 
zakona o centralni banki, ki so škodile 
njeni neodvisnosti, ter zaradi splošne 
neodvisnosti državnih institucij od 
neprimernega vpliva, ki ga izvaja izvršna 
veja oblasti; poudarja, da københavnska 
politična merila vsebujejo neodvisnost 
državnih institucij;

4. izraža zaskrbljenost zaradi sprememb 
zakona o državni banki, ki je škodil njeni 
neodvisnosti, ter zaradi splošne 
neodvisnosti državnih institucij od 
neprimernega vpliva, ki ga izvaja izvršna 
veja vlade; poudarja, da københavnska 
politična merila vsebujejo neodvisnost 
državnih institucij;

Or. en

Predlog spremembe 41
György Schöpflin, Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost zaradi sprememb 
zakona o centralni banki, ki so škodile 
njeni neodvisnosti, ter zaradi splošne 
neodvisnosti državnih institucij od 
neprimernega vpliva, ki ga izvaja izvršna 
veja oblasti; poudarja, da københavnska 
politična merila vsebujejo neodvisnost 
državnih institucij;

4. izraža zaskrbljenost zaradi sprememb 
zakona o centralni banki, ki so škodile 
njeni neodvisnosti, ter zaradi splošne 
neodvisnosti državnih institucij od 
neprimernega vpliva, ki ga izvaja izvršna 
veja oblasti; poudarja, da københavnska 
politična merila vsebujejo neodvisnost 
državnih institucij; pozdravlja, da je srbski 
parlament nedavno tudi bistveno popravil 
zakon o centralni banki po 
problematičnih predlogih sprememb, ki so 
bili sprejeti avgusta;
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Or. en

Predlog spremembe 42
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 a. pozdravlja predloge sprememb, 
sprejete novembra 2012, k zakonu o 
centralni banki, ki so v skladu s 
priporočili EU, da bi zagotovili večjo 
kontinuiteto centralne banke in zmanjšali 
vpliv vsake spremembe vlade pri 
imenovanju njenega guvernerja; meni, da 
je to znak pripravljenosti vladajoče 
koalicije, da bo upoštevala pripombe EU 
in MDS;

Or. en

Predlog spremembe 43
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja sodelovanje Srbije z 
Mednarodnim kazenskim sodiščem za 
nekdanjo Jugoslavijo in dejstvo, da so bili 
vsi osumljenci vojnih zločinov predani 
haaškemu sodišču; se pridružuje 
večkratnim pozivom glavnega tožilca tega 
sodišča k izvedbi temeljite preiskave in 
pregonu oseb, ki so sodelovale v podpornih 
omrežjih, ki so ubežnikom omogočala, da 
so se tako dolgo skrivali, zlasti v vojaških 
in civilnih varnostnih službah;

5. pozdravlja sodelovanje Srbije z 
Mednarodnim kazenskim sodiščem za 
nekdanjo Jugoslavijo, kar je privedlo do 
tega, da so bili vsi osumljenci vojnih 
zločinov predani haaškemu sodišču za 
sojenje; se pridružuje večkratnim pozivom 
glavnega tožilca tega sodišča k izvedbi 
temeljitih preiskav in pregonu oseb, ki so 
sodelovale v podpornih omrežjih, ki so 
ubežnikom omogočala, da so se tako dolgo 
skrivali, zlasti v vojaških in civilnih 
varnostnih službah; poleg tega poziva 
organe, naj zagotovijo verodostojnost in 
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profesionalnost programa za zaščito prič 
ter mu zagotovijo primerne vire, da bo 
sodstvo lahko uspešno nadaljevalo sodne 
postopke proti vojnim zločinom; opozarja, 
da so se številni nekdanji policisti 
prostovoljno odločili, da ne bodo 
sodelovali pri tem programu zaradi velikih 
pomanjkljivosti; 

Or. en

Predlog spremembe 44
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja sodelovanje Srbije z 
Mednarodnim kazenskim sodiščem za 
nekdanjo Jugoslavijo in dejstvo, da so bili 
vsi osumljenci vojnih zločinov predani 
haaškemu sodišču; se pridružuje 
večkratnim pozivom glavnega tožilca tega 
sodišča k izvedbi temeljite preiskave in 
pregonu oseb, ki so sodelovale v podpornih 
omrežjih, ki so ubežnikom omogočala, da 
so se tako dolgo skrivali, zlasti v vojaških 
in civilnih varnostnih službah;

5. pozdravlja sodelovanje Srbije z 
Mednarodnim kazenskim sodiščem za 
nekdanjo Jugoslavijo in dejstvo, da so bili 
vsi osumljenci vojnih zločinov predani 
haaškemu sodišču; spodbuja nadaljnje 
sodelovanje s sodiščem; se pridružuje 
večkratnim pozivom glavnega tožilca tega 
sodišča k izvedbi temeljite preiskave in 
pregonu oseb, ki so sodelovale v podpornih 
omrežjih, ki so ubežnikom omogočala, da 
so se tako dolgo skrivali, zlasti v vojaških 
in civilnih varnostnih službah; pozdravlja 
pripravo protokola o sodelovanju pri 
pregonu storilcev vojnih zločinov, 
zločinov zoper človečnost in genocida med 
Srbijo ter Bosno in Hercegovino;

Or. en

Predlog spremembe 45
Bernd Posselt

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja sodelovanje Srbije z 
Mednarodnim kazenskim sodiščem za 
nekdanjo Jugoslavijo in dejstvo, da so bili 
vsi osumljenci vojnih zločinov predani 
haaškemu sodišču; se pridružuje 
večkratnim pozivom glavnega tožilca tega 
sodišča k izvedbi temeljite preiskave in 
pregonu oseb, ki so sodelovale v podpornih 
omrežjih, ki so ubežnikom omogočala, da 
so se tako dolgo skrivali, zlasti v vojaških 
in civilnih varnostnih službah;

5. poziva Srbijo, naj nadaljuje svoje
sodelovanje z Mednarodnim kazenskim 
sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo, in 
pozdravlja dejstvo, da so bili vsi zahtevani 
osumljenci vojnih zločinov predani 
haaškemu sodišču; se pridružuje 
večkratnim pozivom glavnega tožilca tega 
sodišča k izvedbi temeljite preiskave in 
pregonu oseb, ki so sodelovale v podpornih 
omrežjih, ki so ubežnikom omogočala, da 
so se tako dolgo skrivali, zlasti v vojaških 
in civilnih varnostnih službah;

Or. en

Predlog spremembe 46
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja sodelovanje Srbije z 
Mednarodnim kazenskim sodiščem za 
nekdanjo Jugoslavijo in dejstvo, da so bili 
vsi osumljenci vojnih zločinov predani 
haaškemu sodišču; se pridružuje 
večkratnim pozivom glavnega tožilca tega 
sodišča k izvedbi temeljite preiskave in 
pregonu oseb, ki so sodelovale v podpornih 
omrežjih, ki so ubežnikom omogočala, da 
so se tako dolgo skrivali, zlasti v vojaških 
in civilnih varnostnih službah;

5. pozdravlja sodelovanje Srbije z 
Mednarodnim kazenskim sodiščem za 
nekdanjo Jugoslavijo in dejstvo, da so bili 
vsi osumljenci vojnih zločinov predani 
haaškemu sodišču; se pridružuje 
večkratnim pozivom glavnega tožilca tega 
sodišča k izvedbi temeljite preiskave in 
pregonu oseb, ki so sodelovale v podpornih 
omrežjih, ki so ubežnikom omogočala, da 
so se tako dolgo skrivali, zlasti v vojaških 
in civilnih varnostnih službah; poudarja, 
da je imelo to sodišče pomembno vlogo v 
procesu regionalne sprave, in poziva 
srbske organe in politične vodje, naj se 
vzdržijo izjav in dejanj, ki spodkopavajo 
avtoriteto in integriteto sodišča;

Or. en
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Predlog spremembe 47
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja sodelovanje Srbije z 
Mednarodnim kazenskim sodiščem za 
nekdanjo Jugoslavijo in dejstvo, da so bili 
vsi osumljenci vojnih zločinov predani 
haaškemu sodišču; se pridružuje 
večkratnim pozivom glavnega tožilca tega 
sodišča k izvedbi temeljite preiskave in
pregonu oseb, ki so sodelovale v podpornih 
omrežjih, ki so ubežnikom omogočala, da 
so se tako dolgo skrivali, zlasti v vojaških 
in civilnih varnostnih službah;

5. pozdravlja sodelovanje Srbije z 
Mednarodnim kazenskim sodiščem za 
nekdanjo Jugoslavijo in dejstvo, da so bili 
vsi osumljenci vojnih zločinov predani 
haaškemu sodišču; se pridružuje 
večkratnim pozivom glavnega tožilca tega 
sodišča k izvedbi temeljite preiskave in 
pregonu oseb, ki so sodelovale v podpornih 
omrežjih, ki so ubežnikom omogočala, da 
so se tako dolgo skrivali, zlasti v vojaških 
in civilnih varnostnih službah; poziva 
Srbijo, naj izpolni svojo obljubo in ohrani 
doslednost in zavezanost k regionalnemu 
sodelovanju in spravi na zahodnem 
Balkanu, kljub očitnemu razočaranju po 
nedavnih oprostilnih sodbah 
Mednarodnega kazenskega sodišča za 
nekdanjo Jugoslavijo v primerih 
Gotovine, Markača in Haradinaja; 

Or. en

Predlog spremembe 48
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5 a. je seznanjen z razočaranjem srbske 
javnosti zaradi oprostilne sodbe Ramuša 
Haradinaja, Anteja Gotovine in Mladena 
Markača; vendar opozarja, da je načelo 
domnevne nedolžnosti bistveno v okviru 
predpisanega postopka; močno obsoja vse 
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vojne zločine in zavrača očitke, da je 
sodišče nekatere zločine upravičilo; 
poziva lokalna sodišča, naj nadaljujejo 
preiskave in pregon  vojnih zločinov, 
storjenih med jugoslovanskimi vojnami; 
svetuje vsem strankam, naj se izogibajo 
nacionalističnemu triumfalizmu, izjavam 
in dejanjem, ki bi lahko ovirali 
prizadevanja za regionalno spravo; 

Or. en

Predlog spremembe 49
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5 a. poziva Litvo, naj ratificira 
stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, da 
bo lahko začel veljati, kar bi okrepilo 
odnose med EU in Srbijo in jim dalo 
dodatno spodbudo;

Or. en

Predlog spremembe 50
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5 a. poziva Komisijo, naj kot nujen pogoj 
za srbsko vključevanje v EU določi 
uradno priznanje Kosova;

Or. en
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Predlog spremembe 51
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5 a. poudarja, da si morajo organi bolj 
prizadevati za zagotovitev pravice 
preživelim žrtvam spolnega nasilja, 
povezanega s konflikti v Srbiji in drugje 
na Zahodnem Balkanu;

Or. en

Predlog spremembe 52
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5 b. opaža, da domači sodni pregon vojnih 
zločinov vztrajno napreduje, a opozarja, 
da je treba  odločnejše obravnavati 
vprašanja pogrešanih oseb, trgovine z 
organi in programa za zaščito prič;

Or. en

Predlog spremembe 53
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja nadaljevanje dialoga med 
Beogradom in Prištino na visoki politični 
ravni ter zavezo, ki jo je izrazila nova 

6. pozdravlja nadaljevanje dialoga med 
Beogradom in Prištino na visoki politični 
ravni in čestita predsednikom vlad Ivici 
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srbska vlada; poziva k polnemu izvajanju
sporazumov, ki sta jih obe strani dosegli do 
sedaj; meni, da je treba v dialog na najvišji 
politični ravni vključiti vprašanje 
pogrešanih oseb;

Dačiću in Hashimu Thaçiju za njuno 
zavezanost k nadaljnjim pogovorom za 
normalizacijo odnosov ter za odločitev o 
imenovanju uradnika za zvezo v pisarni 
EU v Prištini in Beogradu; poudarja 
pomen zagotavljanja polnega izvajanja
sporazumov, ki sta jih obe strani dosegli do 
sedaj; pozdravlja začetek izvajanja 
sporazuma o upravljanju meja na 
prehodih Jarinje in Merdare;  z veseljem 
pričakuje napredek na drugih področjih, 
kot so telekomunikacije in energetika; 
meni, da je treba v dialog na najvišji 
politični ravni vključiti vprašanje 
pogrešanih oseb;

Or. en

Predlog spremembe 54
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja nadaljevanje dialoga med 
Beogradom in Prištino na visoki politični 
ravni ter zavezo, ki jo je izrazila nova 
srbska vlada; poziva k polnemu izvajanju 
sporazumov, ki sta jih obe strani dosegli do 
sedaj; meni, da je treba v dialog na 
najvišji politični ravni vključiti vprašanje 
pogrešanih oseb;

6. pozdravlja nadaljevanje dialoga med 
Beogradom in Prištino na najvišji politični 
ravni ter zavezo, ki jo je izrazila nova 
srbska vlada; poziva k polnemu izvajanju 
sporazumov, ki sta jih obe strani dosegli do 
sedaj; pozdravlja srečanja med srbskim in 
kosovskim predsednikom vlade Ivico 
Dačićem in Hashimom Thaçijem, kot 
bistven korak k dejanski spravi med Srbi 
in Kosovci ter normalizaciji odnosov med 
Srbijo in Kosovom; pozdravlja proaktivno 
vlogo in vodstvo visoke predstavnice in 
podpredsednice Catherine Ashton pri 
omogočanju dialoga med Srbijo in 
Kosovom; upa, da bo sporazum o dveh 
odprtih vprašanjih (telekomunikacije in 
energetika) dosežen pravočasno; poleg 
tega poziva obe strani, naj si dejavno 
prizadevata za rešitev vprašanja 
pogrešanih oseb; pozdravlja navodila 
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srbske vlade o izvajanju sporazuma o 
vključujočem regionalnem sodelovanju, s 
čimer se je končalo nesodelovanje Srbije 
na regionalnih srečanjih, o podpisu 
sporazuma o upravljanju meja in prvih 
korakih njegovega izvajanja;  pozdravlja 
dober napredek pri izvajanju drugih 
sporazumov, ki so bili sklenjeni do sedaj 
med tehničnim dialogom, in sicer na 
področju civilnih matičnih knjig, katastra 
in svobode gibanja; poziva k nadaljevanju 
polnega in hitrega izvajanja vseh 
sporazumov; poziva obe strani v dialogu, 
naj določita ocenjevalni mehanizem 
izvajanja sporazumov, sklenjenih v 
dialogu, da bi zagotovili, da bodo imeli 
srbski in kosovski prebivalci koristi od 
izidov dialoga; pozdravlja boljše 
sodelovanje Srbije z EULEX;

Or. en

Predlog spremembe 55
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja nadaljevanje dialoga med 
Beogradom in Prištino na visoki politični
ravni ter zavezo, ki jo je izrazila nova 
srbska vlada; poziva k polnemu izvajanju 
sporazumov, ki sta jih obe strani dosegli do 
sedaj; meni, da je treba v dialog na najvišji 
politični ravni vključiti vprašanje 
pogrešanih oseb;

6. pozdravlja nadaljevanje dialoga med 
Beogradom in Prištino na visoki politični 
ravni ter zavezo, ki jo je izrazila nova 
srbska vlada; poziva k polnemu izvajanju 
sporazumov, ki sta jih obe strani dosegli do 
sedaj; poudarja, da treba javnost in javne 
ustanove boljše obveščati o izidih dialoga; 
poziva, naj se po doseženih dogovorih med 
Beogradom in Prištino objavijo skupna 
sporočila; meni, da je treba v dialog na 
najvišji politični ravni vključiti vprašanje 
pogrešanih oseb;

Or. en
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Predlog spremembe 56
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. meni, da je zagotavljanje varnosti in 
blaginje na severnem Kosovu v največjem 
interesu Srbije; poziva Beograd, naj še 
naprej dobro sodeluje z EULEX na 
področju pravne države, da bi se pospešila 
skupna prizadevanja v boju proti 
organiziranemu kriminalu in vključila 
paralelne strukture; poudarja pomen 
zagotavljanja socialno-gospodarskega 
razvoja v regiji; vendar meni, da mora biti 
ekonomska podpora pregledna; poziva 
Srbijo, naj zagotovi preglednost pri 
finančni podpori za izobraževanje in 
zdravstvo;

Or. en

Predlog spremembe 57
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. ponavlja, da so ideje o razcepitvi 
Kosova ali drugih držav Zahodnega 
Balkana glede na etnična ali druga merila 
v nasprotju z duhom evropskega 
vključevanja, regionalne sprave in 
evropskih vrednot;  poudarja, da morajo 
srbske in kosovske oblasti nadaljevati 
svoje delo za zagotavljanje zaščite vsem 
manjšinam in njihove vključenosti v širšo 
družbo;

Or. en
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Predlog spremembe 58
Anna Ibrisagic, György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. obžaluje, da ni sporazuma, ki bi 
omogočil, da srbski predsednik obišče 
Kosovo; poziva obe strani, naj bosta 
konstruktivni in rešita to težavo ter 
delujeta v duhu sodelovanja in dialoga 
pod okriljem EU; 

Or. en

Predlog spremembe 59
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. poudarja, da je treba v procesu 
dialoga zagotoviti udeležbo parlamentov 
Srbije in Kosova ter civilne družbe; 
poudarja, da je treba javnost v Srbiji in 
Kosovu pregledno in usklajeno obvestiti o 
izidih dialoga, da bi okrepili 
verodostojnost procesa in javno podporo;  
poziva k javnim posvetovanjem glede 
vprašanj, ki so obravnavana v dialogu, 
kjer je to primerno, ter naj se vsi sklenjeni 
sporazumi objavijo v angleščini, srbščini 
in albanščini;

Or. en
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Predlog spremembe 60
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 b. poziva k odpravi paralelnih institucij 
srbske države na severnem Kosovu, zlasti 
k odpravi varnostnih služb in sodnih 
organov; ponavlja, da morajo srbski 
organi zagotoviti popolno preglednost 
financiranja šol in bolnišnic na severnem 
Kosovu; poziva kosovske organe, naj se 
približajo srbski skupnosti na severu 
Kosova;

Or. en

Predlog spremembe 61
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 b. podpira posebno preiskovalno 
delovno skupino EULEX in spodbuja 
Srbijo, naj v celoti sodeluje z njo in ji 
pomaga pri delu;

Or. en

Predlog spremembe 62
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6 c. obžaluje, da so srbske oblasti zavrnile 
prehod namestnice kosovskega 
predsednika vlade Mimoze Kusari-Lila 
čez mejo, da bi obiskala Preševsko dolino; 
obžaluje, da morajo kosovski prebivalci 
dolge ure čakati za prehod čez mejo v 
Srbijo; hkrati obžaluje, da so kosovske 
oblasti zavrnile obisk srbskega 
predsednika Tomislava Nikolića, da bi 
obiskal ortodoksno božično praznovanje v 
Gračanici; vendar poziva srbskega 
predsednika Nikolića, naj ponovno 
premisli glede odklonitve srečanja s 
kosovsko predsednico Jahjago, kot je bilo 
predvideno že na koncu lanskega leta;

Or. en

Predlog spremembe 63
Bernd Posselt

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja zavezanost vlade, da bo 
odpravila pomanjkljivosti pri reformi 
sodstva, pri čemer bo zlasti zagotovljeno, 
da pravni okvir ne bo omogočal 
neprimernega političnega vpliva, 
obravnavano bo pooblastilo parlamenta za 
imenovanje sodnikov in tožilcev, pa tudi 
sodelovanje političnih funkcionarjev pri 
delu visokih sodnih svetov in svetov 
državnih tožilcev; poudarja pomen 
sprejetja jasnih in preglednih meril za 
ocenjevanje imenovanih sodnikov in 
tožilcev, ki bodo zagotovila neodvisnost in 
strokovnost;

7. poudarja, da se je treba osredotočiti 
zlasti na zaveze, ki jih je sprejela vlada, da 
bo odpravila pomanjkljivosti pri reformi 
sodstva, pri čemer bo zlasti zagotovljeno, 
da pravni okvir ne bo omogočal 
neprimernega političnega vpliva, 
obravnavano bo pooblastilo parlamenta za 
imenovanje sodnikov in tožilcev, pa tudi 
sodelovanje političnih funkcionarjev pri 
delu visokih sodnih svetov in svetov 
državnih tožilcev; poudarja pomen 
sprejetja jasnih in preglednih meril za 
ocenjevanje imenovanih sodnikov in 
tožilcev, ki bodo zagotovila neodvisnost in 
strokovnost;

Or. en
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Predlog spremembe 64
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja zavezanost vlade, da bo 
odpravila pomanjkljivosti pri reformi 
sodstva, pri čemer bo zlasti zagotovljeno, 
da pravni okvir ne bo omogočal 
neprimernega političnega vpliva, 
obravnavano bo pooblastilo parlamenta za 
imenovanje sodnikov in tožilcev, pa tudi 
sodelovanje političnih funkcionarjev pri 
delu visokih sodnih svetov in svetov 
državnih tožilcev; poudarja pomen 
sprejetja jasnih in preglednih meril za 
ocenjevanje imenovanih sodnikov in 
tožilcev, ki bodo zagotovila neodvisnost in 
strokovnost;

7. spodbuja vlado, naj izboljša 
učinkovitost sodnega sistema in okrepi 
njegovo neodvisnost, nepristranskost, 
usposobljenost in odgovornost; pozdravlja 
zavezanost vlade, da bo odpravila 
pomanjkljivosti pri reformi sodstva, pri 
čemer bo zlasti zagotovljeno, da pravni 
okvir ne bo omogočal neprimernega 
političnega vpliva, obravnavano bo 
pooblastilo parlamenta za imenovanje 
sodnikov in tožilcev, pa tudi sodelovanje 
političnih funkcionarjev pri delu visokih 
sodnih svetov in svetov državnih tožilcev; 
poudarja pomen sprejetja jasnih in 
preglednih meril za ocenjevanje 
imenovanih sodnikov in tožilcev, ki bodo 
zagotovila neodvisnost in strokovnost;

Or. en

Predlog spremembe 65
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja zavezanost vlade, da bo 
odpravila pomanjkljivosti pri reformi 
sodstva, pri čemer bo zlasti zagotovljeno, 
da pravni okvir ne bo omogočal 
neprimernega političnega vpliva, 
obravnavano bo pooblastilo parlamenta za 
imenovanje sodnikov in tožilcev, pa tudi 
sodelovanje političnih funkcionarjev pri 

7. z zadovoljstvom ugotavlja, da Srbija 
pripravlja novo strategijo pravosodne 
reforme, in podpira prizadevanja za 
vzpostavitev novega sodnega sistema, ki 
naj bi izboljšal učinkovitost in neodvisnost 
celotnega pravosodnega sistema;
pozdravlja zavezanost vlade, da bo 
odpravila pomanjkljivosti pri reformi 
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delu visokih sodnih svetov in svetov 
državnih tožilcev; poudarja pomen 
sprejetja jasnih in preglednih meril za 
ocenjevanje imenovanih sodnikov in 
tožilcev, ki bodo zagotovila neodvisnost in 
strokovnost;

sodstva, pri čemer bo zlasti zagotovljeno, 
da pravni okvir ne bo omogočal 
neprimernega političnega vpliva, 
obravnavano bo pooblastilo parlamenta za 
imenovanje sodnikov in tožilcev, pa tudi 
sodelovanje političnih funkcionarjev pri 
delu visokih sodnih svetov in svetov 
državnih tožilcev; poudarja pomen 
sprejetja jasnih in preglednih meril za 
ocenjevanje imenovanih sodnikov in 
tožilcev, ki bodo zagotovila neodvisnost in 
strokovnost; 

Or. en

Predlog spremembe 66
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja zavezanost vlade, da bo 
odpravila pomanjkljivosti pri reformi 
sodstva, pri čemer bo zlasti zagotovljeno, 
da pravni okvir ne bo omogočal 
neprimernega političnega vpliva, 
obravnavano bo pooblastilo parlamenta za 
imenovanje sodnikov in tožilcev, pa tudi 
sodelovanje političnih funkcionarjev pri 
delu visokih sodnih svetov in svetov 
državnih tožilcev; poudarja pomen 
sprejetja jasnih in preglednih meril za 
ocenjevanje imenovanih sodnikov in 
tožilcev, ki bodo zagotovila neodvisnost in 
strokovnost;

7. pozdravlja zavezanost vlade, da bo 
odpravila pomanjkljivosti pri reformi 
sodstva, pri čemer bo zlasti zagotovljeno, 
da pravni okvir ne bo omogočal 
neprimernega političnega vpliva, 
obravnavano bo pooblastilo parlamenta za 
imenovanje sodnikov in tožilcev, pa tudi 
sodelovanje političnih funkcionarjev pri 
delu visokih sodnih svetov in svetov 
državnih tožilcev; poudarja pomen 
sprejetja jasnih in preglednih meril za 
ocenjevanje imenovanih sodnikov in 
tožilcev, ki bodo zagotovila neodvisnost in 
strokovnost; poudarja, da je treba ukrepe 
za odpravo naraščajočih sodnih 
zaostankov izvajati v skladu s priporočili 
beneške komisije; ugotavlja, da 
ministrstvo za pravosodje še vedno 
upravlja osnovna sredstva, kar bi lahko še 
zmanjšalo neodvisnost sodstva; poziva 
oblasti, naj sprejmejo novo strategijo 
pravosodja skupaj z izvedbenim akcijskim 
načrtom na osnovi funkcionalnega 
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pregleda pravosodja;

Or. en

Predlog spremembe 67
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja zavezanost vlade, da bo 
odpravila pomanjkljivosti pri reformi 
sodstva, pri čemer bo zlasti zagotovljeno, 
da pravni okvir ne bo omogočal 
neprimernega političnega vpliva, 
obravnavano bo pooblastilo parlamenta za 
imenovanje sodnikov in tožilcev, pa tudi 
sodelovanje političnih funkcionarjev pri 
delu visokih sodnih svetov in svetov 
državnih tožilcev; poudarja pomen 
sprejetja jasnih in preglednih meril za 
ocenjevanje imenovanih sodnikov in 
tožilcev, ki bodo zagotovila neodvisnost in 
strokovnost;

7. pozdravlja zavezanost vlade, da bo 
odpravila pomanjkljivosti pri reformi 
sodstva, pri čemer bo zlasti zagotovljeno, 
da pravni okvir ne bo omogočal 
neprimernega političnega vpliva, 
obravnavano bo pooblastilo parlamenta za 
imenovanje sodnikov in tožilcev, pa tudi 
sodelovanje političnih funkcionarjev pri 
delu visokih sodnih svetov in svetov 
državnih tožilcev; poudarja pomen 
sprejetja jasnih in preglednih meril za 
ocenjevanje imenovanih sodnikov in 
tožilcev, ki bodo zagotovila neodvisnost in 
strokovnost; poudarja, da je treba sprejeti 
vse potrebne ukrepe, da se povrne 
zaupanje državljanov in sodnikov samih v 
pravosodni sistem in pravno državo; 
poudarja, da so se z odpravo dosmrtne 
funkcije sodnikov in zaradi 
pomanjkljivosti ocenjevalnih postopkov 
zmajali temelji pravne države, sodniki in 
tožilci pa so se znašli v negotovih 
razmerah; poleg tega poudarja, da sodniki 
in tožilci zaradi obsežnih sprememb 
srbske zakonodaje potrebujejo začetno in 
nadaljnje poklicno usposabljanje;

Or. en

Predlog spremembe 68
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja zavezanost vlade, da bo 
odpravila pomanjkljivosti pri reformi 
sodstva, pri čemer bo zlasti zagotovljeno, 
da pravni okvir ne bo omogočal 
neprimernega političnega vpliva, 
obravnavano bo pooblastilo parlamenta za 
imenovanje sodnikov in tožilcev, pa tudi 
sodelovanje političnih funkcionarjev pri 
delu visokih sodnih svetov in svetov 
državnih tožilcev; poudarja pomen 
sprejetja jasnih in preglednih meril za 
ocenjevanje imenovanih sodnikov in 
tožilcev, ki bodo zagotovila neodvisnost in 
strokovnost;

7. pozdravlja zavezanost vlade, da bo 
odpravila pomanjkljivosti pri reformi 
sodstva, pri čemer bo zlasti zagotovljeno, 
da pravni okvir ne bo omogočal 
neprimernega političnega vpliva, 
obravnavano bo pooblastilo parlamenta za 
imenovanje sodnikov in tožilcev, pa tudi 
sodelovanje političnih funkcionarjev pri 
delu visokih sodnih svetov in svetov 
državnih tožilcev; poudarja pomen 
sprejetja jasnih in preglednih meril za 
ocenjevanje imenovanih sodnikov in 
tožilcev, ki bodo zagotovila neodvisnost in 
strokovnost; poziva vlado, naj kakovosti 
reforme daje prednost pred hitrostjo in se 
pri tem opre na razpoložljivo tehnično 
strokovno znanje iz tujine;

Or. en

Predlog spremembe 69
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Predlog resolucije
Odstavek 7a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva k večji politični zavezanosti pri 
reformi javne uprave, zlasti pri 
zagotavljanju izpolnjevanja mednarodnih 
standardov zakonodajnega okvira in 
uskladitve z njimi;

Or. en

Predlog spremembe 70
György Schöpflin, Kinga Gál
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Predlog resolucije
Odstavek 7a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. obžaluje pravno negotovost glede 
avtonomnosti Vojvodine, poziva srbsko 
vlado, naj vzpostavi prejšnje stanje in 
opusti ukrepe centralizacije;

Or. en

Predlog spremembe 71
Anna Ibrisagic, Doris Pack, Eduard Kukan, György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. je seznanjen s prizadevanji nove vlade 
za obravnavo pomislekov, ki jih je 
Evropski parlament izrazil v zvezi s 
pozivom za takojšnjo spremembo 
člena 359 kazenskega zakonika; poudarja, 
da je treba odpraviti problem zamrznitve 
sredstev, ki je spremljala pridržanje oseb 
na podlagi člena 359 in še bolj poslabšala 
razmere v srbskem gospodarstvu;

8. je seznanjen s prizadevanji nove vlade 
za obravnavo pomislekov, ki jih je 
Evropski parlament izrazil v zvezi s 
pozivom za takojšnjo spremembo 
člena 359 kazenskega zakonika, vendar je 
zaskrbljen, ker so bile iste določbe 
vključene v člen 234 kazenskega 
zakonika; poudarja, da se določb novega 
člena 234 kazenskega zakonika ne sme 
uporabljati za odgovorne osebe v tujih 
družbah izven Srbije, in poziva oblasti, naj 
opustijo vse kazenske postopke proti tem 
osebam; 

Or. en

Predlog spremembe 72
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. je seznanjen s prizadevanji nove vlade 
za obravnavo pomislekov, ki jih je 
Evropski parlament izrazil v zvezi s 
pozivom za takojšnjo spremembo 
člena 359 kazenskega zakonika; poudarja, 
da je treba odpraviti problem zamrznitve 
sredstev, ki je spremljala pridržanje oseb
na podlagi člena 359 in še bolj poslabšala 
razmere v srbskem gospodarstvu;

8. je seznanjen s prizadevanji nove vlade 
za obravnavo pomislekov, ki jih je 
Evropski parlament izrazil v zvezi s 
pozivom za takojšnjo spremembo 
člena 359 kazenskega zakonika; vendar 
ugotavlja, da je bila v člen 234 vključena 
podobna določba, s členom 234a 
kazenskega zakonika pa je bila uvedena 
nova posebna določba o javnih naročilih; 
ponovno poziva oblasti, naj pospešijo 
revizijo kazenskega zakonika, in tako 
končajo vlaganje obtožnic o zlorabi 
javnega položaja v zasebnih podjetjih in 
podjetjih v večinski zasebni lasti ter 
ustavijo s tem povezane tekoče kazenske 
postopke, zlasti na podlagi člena 
kazenskega zakonika o zlorabi javnega 
položaja; poudarja, da je treba odpraviti 
problem zamrznitve sredstev, ki je 
spremljala pridržanje poslovnežev na 
podlagi člena 359 kazenskega zakonika in 
še bolj poslabšala razmere v srbskem 
gospodarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 73
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. je seznanjen s prizadevanji nove vlade 
za obravnavo pomislekov, ki jih je 
Evropski parlament izrazil v zvezi s 
pozivom za takojšnjo spremembo 
člena 359 kazenskega zakonika; poudarja, 
da je treba odpraviti problem zamrznitve 
sredstev, ki je spremljala pridržanje oseb 
na podlagi člena 359 in še bolj poslabšala 
razmere v srbskem gospodarstvu;

8. je seznanjen s prizadevanji nove vlade 
za obravnavo pomislekov, ki jih je 
Evropski parlament izrazil v zvezi s 
pozivom za takojšnjo spremembo 
člena 359 kazenskega zakonika; ponovno 
poziva, naj se pospeši revizija kazenskega 
zakonika in tako ustavijo obtožnice o 
zlorabi javnega položaja v zasebnih 
podjetjih in podjetjih v večinski zasebni 
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lasti ter ustavijo s tem povezani tekoči 
kazenski postopki; poudarja, da je treba 
odpraviti problem zamrznitve sredstev, ki 
je spremljala pridržanje oseb na podlagi 
člena 359 in še bolj poslabšala razmere v 
srbskem gospodarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 74
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 8a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. pozdravlja, da se civilni nadzor nad 
varnostnimi službami postopoma 
povečuje; ugotavlja pa, da celotni 
zakonodajni okvir ni dosleden in da ga je 
treba še bolj uskladiti z evropskimi 
standardi; je zaskrbljen, ker se povečuje 
količina nepooblaščenega nadzora; poziva 
oblasti, naj sprejmejo celostno in sodobno 
zakonodajo, ki bo jasno določala 
mehanizem civilnega nadzora nad 
civilnimi in vojaškimi varnostnimi 
službami; ugotavlja, da sedanji nejasni 
pravni okvir, ki opredeljuje pristojnosti 
varnostnih služb, dopušča neprimeren 
politični vpliv in spodkopava splošna 
prizadevanja za to, da bi Srbija resnično 
postala pravna država;

Or. en

Predlog spremembe 75
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Doris Pack, György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 8a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. ponovno poziva k pregledu primerov 
neupravičene zamrznitve sredstev ter 
neprimerno višje in retroaktivne 
obdavčitve zasebnikov in njihovih 
zasebnih družb; poziva ministrstvo za 
pravosodje in ustavno sodišče, naj takoj 
prenehata selektivno uporabljati zakon o 
enkratnem davku na dodaten dobiček in 
dodatno premoženje, pridobljeno z 
izkoriščanjem posebnih ugodnosti, in vse 
določbe preostalih davčnih zakonov, ki 
omogočajo uveljavljanje neprimerno 
visokih kazni, ki še pred pravnomočno 
sodbo v davčnih postopkih vodijo do 
stečaja; poziva srbske oblasti, naj 
zadevnim zasebnikom in družbam 
ponudijo pošteno odškodnino;

Or. en

Predlog spremembe 76
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 8b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. je zaskrbljen zaradi ponovnih obtožb 
glede nasilnega ravnanja in zlorabe 
položaja policije, zlasti v mestih 
Kragujevac, Vranje in Leskovac; 
opozarja, da je neodvisnost in 
profesionalnost državnih institucij del 
kopenhagenskih meril; poziva oblasti, naj 
v zvezi s tem sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za povrnitev javnega zaupanja v 
policijo in naj preganjajo vse storilce 
domnevnih incidentov;

Or. en
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Predlog spremembe 77
Jelko Kacin, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja zavezanost vlade boju proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu; 
poudarja, da je politična volja bistvena za 
uspeh preiskav odmevnih primerov 
korupcije, vključno s 24 spornimi 
privatizacijami, ter upa, da bo posebna in 
proaktivna vloga podpredsednika vlade na 
tem področju prinesla rezultate; poziva 
oblasti, naj v celoti izvajajo zakon o 
financiranju političnih strank, ki bi moral 
zagotoviti preglednost tega financiranja in 
usklajenost s standardi EU;

9. pozdravlja zavezanost vlade boju proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu; 
poudarja, da je boj proti korupciji in 
organiziranemu kriminalu bistvenega 
pomena za proces integracije Srbije v EU; 
poziva oblasti, naj dokončajo nacionalno 
protikorupcijsko strategijo 2012–2016 in 
spremljajoči akcijski načrt; poudarja, da je 
politična volja bistvena za uspeh preiskav 
odmevnih primerov korupcije, vključno s 
24 spornimi privatizacijami, ter upa, da bo 
posebna in proaktivna vloga 
podpredsednika vlade na tem področju 
prinesla rezultate; ponovno poudarja, da 
tožilci in policija potrebujejo stalno in 
celostno usposabljanje za zapletene in 
zlasti finančne preiskave, poudarja, da je 
za boj proti sistemski korupciji ključnega 
pomena, da se pretrgajo vezi med 
političnimi strankami, zasebnimi interesi 
in javnimi podjetji; posebej opozarja, da 
mora financiranje političnih strank 
postati pregledno in skladno s standardi 
EU; poziva oblasti, naj v celoti izvajajo 
zakon o financiranju političnih strank; trdi, 
da v celotnem procesu boja proti korupciji 
ne sme biti ogroženo načelo o domnevni 
nedolžnosti; poudarja, da je za zaustavitev 
korupcije nujno prijavljati nepravilnosti; 
zato poziva vlado, naj uveljavlja in izvaja 
predpise o zaščiti prijaviteljev 
nepravilnosti in naj ljudi dejavno 
spodbuja k obsojanju korupcije na vseh 
ravneh; opozarja, da so tako oblasti kot 
mediji odgovorni za to, da verodostojno 
obveščajo javnost o tekočih preiskavah v 
zvezi s korupcijo, kar je nujno za uspešno 
in strokovno delo sodstva in policije;

Or. en
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Predlog spremembe 78
Bernd Posselt

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja zavezanost vlade boju proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu; 
poudarja, da je politična volja bistvena za 
uspeh preiskav odmevnih primerov 
korupcije, vključno s 24 spornimi 
privatizacijami, ter upa, da bo posebna in 
proaktivna vloga podpredsednika vlade na 
tem področju prinesla rezultate; poziva 
oblasti, naj v celoti izvajajo zakon o 
financiranju političnih strank, ki bi moral 
zagotoviti preglednost tega financiranja in 
usklajenost s standardi EU;

9. poziva srbsko vlado, naj okrepi boj proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu; 
poudarja, da je politična volja bistvena za 
uspeh preiskav odmevnih primerov 
korupcije, vključno s 24 spornimi 
privatizacijami, ter upa, da bo posebna in 
proaktivna vloga podpredsednika vlade na 
tem področju prinesla rezultate; poziva 
oblasti, naj v celoti izvajajo zakon o 
financiranju političnih strank, ki bi moral 
zagotoviti preglednost tega financiranja in 
usklajenost s standardi EU;

Or. en

Predlog spremembe 79
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja zavezanost vlade boju proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu; 
poudarja, da je politična volja bistvena za 
uspeh preiskav odmevnih primerov 
korupcije, vključno s 24 spornimi 
privatizacijami, ter upa, da bo posebna in 
proaktivna vloga podpredsednika vlade na 
tem področju prinesla rezultate; poziva 
oblasti, naj v celoti izvajajo zakon o 
financiranju političnih strank, ki bi moral 
zagotoviti preglednost tega financiranja in 
usklajenost s standardi EU;

9. pozdravlja zavezanost vlade boju proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu; 
ugotavlja, da je v zvezi s tem pomembno 
okrepiti pravna varovala; poudarja, da je 
politična volja bistvena za uspeh preiskav 
odmevnih primerov korupcije, vključno s 
24 spornimi privatizacijami, ter upa, da bo 
posebna in proaktivna vloga 
podpredsednika vlade na tem področju 
prinesla rezultate; poziva oblasti, naj v 
celoti izvajajo zakon o financiranju 
političnih strank, ki bi moral zagotoviti 
preglednost tega financiranja in usklajenost 
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s standardi EU;

Or. en

Predlog spremembe 80
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja zavezanost vlade boju proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu; 
poudarja, da je politična volja bistvena za
uspeh preiskav odmevnih primerov 
korupcije, vključno s 24 spornimi 
privatizacijami, ter upa, da bo posebna in 
proaktivna vloga podpredsednika vlade na 
tem področju prinesla rezultate; poziva 
oblasti, naj v celoti izvajajo zakon o 
financiranju političnih strank, ki bi moral 
zagotoviti preglednost tega financiranja in 
usklajenost s standardi EU;

9. pozdravlja zavezanost vlade boju proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu; 
poudarja, da je politična volja bistvena za 
uspeh preiskav odmevnih primerov 
korupcije, vključno s 24 spornimi 
privatizacijami, poudarja, da bi 
učinkovitejše usklajevanje med 
agencijami lahko bistveno izboljšalo 
uspešnost boja proti korupciji; ter upa, da 
bo posebna in proaktivna vloga 
podpredsednika vlade na tem področju 
prinesla rezultate; poziva oblasti, naj v 
celoti izvajajo zakon o financiranju 
političnih strank, ki bi moral zagotoviti 
preglednost tega financiranja in usklajenost 
s standardi EU;

Or. en

Predlog spremembe 81
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja zavezanost vlade boju proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu; 
poudarja, da je politična volja bistvena za 
uspeh preiskav odmevnih primerov 

9. pozdravlja zavezanost vlade boju proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu; 
poudarja, da je politična volja bistvena za 
uspeh preiskav odmevnih primerov 
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korupcije, vključno s 24 spornimi 
privatizacijami, ter upa, da bo posebna in 
proaktivna vloga podpredsednika vlade na 
tem področju prinesla rezultate; poziva 
oblasti, naj v celoti izvajajo zakon o 
financiranju političnih strank, ki bi moral 
zagotoviti preglednost tega financiranja in 
usklajenost s standardi EU;

korupcije, vključno s 24 spornimi 
privatizacijami, ter upa, da bo posebna in 
proaktivna vloga podpredsednika vlade na 
tem področju prinesla rezultate; poudarja 
pomen neodvisnosti institucij pri boju 
proti korupciji, zlasti protikorupcijske 
agencije in tožilca za boj proti korupciji; 
poziva oblasti, naj dokončajo nacionalno 
protikorupcijsko strategijo 2012–2016 in 
spremljajoči akcijski načrt ter poskrbijo za 
to, da bo protikorupcijska komisija kot 
neodvisni organ imela pomembno vlogo 
pri uresničevanju teh dokumentov; poziva 
oblasti, naj v celoti izvajajo zakon o 
financiranju političnih strank, ki bi moral 
zagotoviti preglednost tega financiranja in 
usklajenost s standardi EU;

Or. en

Predlog spremembe 82
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja zavezanost vlade boju proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu; 
poudarja, da je politična volja bistvena za 
uspeh preiskav odmevnih primerov 
korupcije, vključno s 24 spornimi 
privatizacijami, ter upa, da bo posebna in 
proaktivna vloga podpredsednika vlade na 
tem področju prinesla rezultate; poziva 
oblasti, naj v celoti izvajajo zakon o 
financiranju političnih strank, ki bi moral 
zagotoviti preglednost tega financiranja in 
usklajenost s standardi EU;

9. pozdravlja zavezanost vlade boju proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu; 
poudarja, da je politična volja bistvena za 
uspeh preiskav odmevnih primerov 
korupcije, vključno s 24 spornimi 
privatizacijami, ter upa, da bo posebna in 
proaktivna vloga podpredsednika vlade na 
tem področju prinesla rezultate; poudarja, 
da je treba dosegati dobre rezultate pri 
izvajanju protikorupcijske zakonodaje; v 
ta namen poziva vlado, naj dokonča 
nacionalno protikorupcijsko strategijo 
2012–2016 in spremljajoči akcijski načrt 
ter tako pokaže politično voljo za resničen 
boj proti korupciji; poziva oblasti, naj v 
celoti izvajajo zakon o financiranju 
političnih strank, ki bi moral zagotoviti 
preglednost tega financiranja in usklajenost 
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s standardi EU;

Or. en

Predlog spremembe 83
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja zavezanost vlade boju proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu; 
poudarja, da je politična volja bistvena za 
uspeh preiskav odmevnih primerov 
korupcije, vključno s 24 spornimi 
privatizacijami, ter upa, da bo posebna in 
proaktivna vloga podpredsednika vlade na 
tem področju prinesla rezultate; poziva 
oblasti, naj v celoti izvajajo zakon o 
financiranju političnih strank, ki bi moral 
zagotoviti preglednost tega financiranja in 
usklajenost s standardi EU;

9. pozdravlja zavezanost vlade boju proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu; 
poudarja, da je politična volja bistvena za 
uspeh preiskav odmevnih primerov 
korupcije, vključno s 24 spornimi 
privatizacijami, ter upa, da bo posebna in 
proaktivna vloga podpredsednika vlade na 
tem področju prinesla rezultate; poziva 
oblasti, naj v celoti izvajajo zakon o 
financiranju političnih strank, ki bi moral 
zagotoviti preglednost tega financiranja in 
usklajenost s standardi EU; poziva k 
okrepljenemu usklajevanju med 
agencijami ter regionalnemu in 
mednarodnemu sodelovanju; poudarja, 
da je pomembno zagotoviti dobre rezultate 
glede preiskav in obsodb;

Or. en

Predlog spremembe 84
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 9a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da je treba vzpostaviti 
neodvisen nadzor in zmogljivosti za 
zgodnje odkrivanje nepravilnosti in 
navzkrižij interesov na področjih javnih 
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naročil, upravljanja javnih podjetij, 
postopkov privatizacije in javnih izdatkov, 
ki so trenutno še posebej podvržena 
korupciji; je zaskrbljen zaradi 
postopkovnih pomanjkljivosti pri 
oblikovanju komisije za varstvo pravic 
ponudnikov; poudarja, da morajo za 
neodvisne regulatorje, ki se ukvarjajo z 
javnimi naročili, veljati najvišji standardi 
integritete, saj javna naročila veljajo za 
enega glavnih virov korupcije v državi;

Or. en

Predlog spremembe 85
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 9a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. pozdravlja prizadevanja Srbije glede 
boja proti dogovarjanju o izidih športnih 
tekmovanj in njene načrte, da bo tako 
dogovarjanje strogo kaznovala s 
spremembo kazenskega zakonika;

Or. en

Predlog spremembe 86
Kinga Gál, György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 9a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. predlaga, da se s spremembo zakona o 
vračanju zemlje odstranijo vse 
postopkovne in pravne ovire za povračilo 
v naravi;

Or. en



AM\923580SL.doc 47/100 PE502.220v01-00

SL

Predlog spremembe 87
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. ugotavlja, da sta korupcija in 
organizirani kriminal v tej regiji splošno 
razširjena, ter poziva k regionalni 
strategiji in okrepljenemu sodelovanju 
med vsemi državami, da bi ta resna 
vprašanja obravnavali bolj uspešno;

Or. en

Predlog spremembe 88
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 9b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. meni, da bi zgodnji začetek pristopnih 
pogajanj o 23. in 24. poglavju koristil 
procesu boja proti korupciji in 
organiziranemu kriminalu ter utrditvi 
pravne države; v zvezi s tem spodbuja 
oblasti, naj na področju pravosodja 
dosežejo konkretne rezultate in se obenem 
borijo proti korupciji in organiziranemu 
kriminalu ter dosežejo verodostojne 
rezultate pri odmevnih primerih 
korupcije, kar bi omogočilo nemoteno 
odprtje 23. in 24. poglavja;

Or. en
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Predlog spremembe 89
Kinga Gál, György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 9b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poziva srbsko vlado, naj zakon o 
rehabilitaciji izvaja v celoti in 
nediskriminatorno; ugotavlja, da bi ta 
zakon morali izvajati v skladu z osnovnimi 
načeli kazenskega prava, kot je 
spoštovanje domnevne nedolžnosti;

Or. en

Predlog spremembe 90
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opominja, da so prodorni, strokovni in 
neodvisni mediji bistven element 
demokratičnega sistema; poziva oblasti, naj 
zagotovijo svobodo medijem, med drugim
z obravnavo trajnega nasilja in groženj 
novinarjem, rešitvijo primerov umorjenih 
novinarjev iz 90. let prejšnjega tisočletja in 
prvega desetletja tega tisočletja, 
zagotovitvijo neodvisnosti medijev od 
političnih pritiskov ter zagotovitvijo 
varnega delovnega okolja medijem z 
obravnavo vprašanja koncentracije
lastništva medijev; poudarja, da je treba 
pospešiti izvajanje strategije za medije, 
sprejete oktobra 2011, in spremljajočih 
akcijskih načrtov; poziva novinarje, naj 
spoštujejo etični kodeks;

10. opominja, da so prodorni, strokovni in 
neodvisni mediji bistven element 
demokratičnega sistema; poziva oblasti, naj 
pospešijo izvajanje strategije za medije, 
sprejete oktobra 2011, in spremljajočih 
akcijskih načrtov; je zelo zaskrbljen 
zaradi trajnega nasilja in groženj 
novinarjem, zlasti tistim, ki preiskujejo 
korupcijo in organizirani kriminal; 
poudarja, da je bistvenega pomena, da se 
rešijo primeri umorjenih novinarjev iz 
90. let prejšnjega tisočletja in prvega 
desetletja tega tisočletja kot dokaz za to, da 
je nova vlada predana zagotavljanju 
pravne države in svobode medijev; je 
zaskrbljen zaradi poskusov nadzora in 
vplivanja na medije in oblasti poziva, naj 
zagotovijo neodvisnost medijev od 
političnih pritiskov in s tem varno delovno 
okolje za novinarje, da bi svoje delo lahko 
opravljali uspešno in brez samocenzure; 
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poudarja, da je treba ukrepati proti
koncentraciji lastništva medijev in 
premajhni preglednosti medijev ter 
zagotoviti enak dostop do oglaševalskega 
trga, na katerem prevladujejo maloštevilni 
ekonomski in politični akterji, vključno z 
izplačevanjem javnih sredstev, ki se 
porabljajo za oglaševanje in reklame; 
poziva novinarje, naj spoštujejo etični 
kodeks; ugotavlja, da je raven dostopa do 
interneta še vedno nizka, potrjuje pomen 
interneta za svobodo medijev in oblasti 
poziva, naj v to področje usmerijo čim 
večja prizadevanja; ugotavlja, da je pri 
poročanju med volilno kampanjo manjkal 
nujni analitični element, kar kaže na to, 
da je treba razjasniti vprašanje lastništva 
medijev;

Or. en

Predlog spremembe 91
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opominja, da so prodorni, strokovni in
neodvisni mediji bistven element 
demokratičnega sistema; poziva oblasti, naj 
zagotovijo svobodo medijem, med drugim 
z obravnavo trajnega nasilja in groženj 
novinarjem, rešitvijo primerov umorjenih 
novinarjev iz 90. let prejšnjega tisočletja in 
prvega desetletja tega tisočletja, 
zagotovitvijo neodvisnosti medijev od 
političnih pritiskov ter zagotovitvijo 
varnega delovnega okolja medijem z 
obravnavo vprašanja koncentracije 
lastništva medijev; poudarja, da je treba 
pospešiti izvajanje strategije za medije, 
sprejete oktobra 2011, in spremljajočih 
akcijskih načrtov; poziva novinarje, naj 

10. opominja, da so prodorni, strokovni in 
neodvisni mediji bistven element 
demokratičnega sistema; poziva oblasti, naj 
zagotovijo svobodo medijem, med drugim 
z obravnavo trajnega nasilja in groženj 
novinarjem; rešitvijo primerov umorjenih 
novinarjev iz 90. let prejšnjega tisočletja in 
prvega desetletja tega tisočletja, 
zagotovitvijo neodvisnosti medijev od 
političnih pritiskov ter zagotovitvijo 
varnega delovnega okolja medijem; 
ugotavlja, da je nujno treba obravnavati 
vprašanje koncentracije lastništva medijev, 
saj lastniki velike večine vodilnih srbskih 
tiskanih in elektronskih medijev niso 
znani ali pa se skrivajo za slamnatimi 
imeli ali podjetji v davčnih oazah; 
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spoštujejo etični kodeks; poudarja, da je treba pospešiti izvajanje 
strategije za medije, sprejete oktobra 2011, 
in spremljajočih akcijskih načrtov; poziva 
novinarje, naj spoštujejo etični kodeks;

Or. en

Predlog spremembe 92
Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opominja, da so prodorni, strokovni in 
neodvisni mediji bistven element 
demokratičnega sistema; poziva oblasti, naj 
zagotovijo svobodo medijem, med drugim 
z obravnavo trajnega nasilja in groženj 
novinarjem, rešitvijo primerov umorjenih 
novinarjev iz 90. let prejšnjega tisočletja in 
prvega desetletja tega tisočletja, 
zagotovitvijo neodvisnosti medijev od 
političnih pritiskov ter zagotovitvijo 
varnega delovnega okolja medijem z 
obravnavo vprašanja koncentracije 
lastništva medijev; poudarja, da je treba 
pospešiti izvajanje strategije za medije, 
sprejete oktobra 2011, in spremljajočih 
akcijskih načrtov; poziva novinarje, naj 
spoštujejo etični kodeks;

10. opominja, da so prodorni, strokovni in 
neodvisni mediji bistven element 
demokratičnega sistema; poziva oblasti, naj 
zagotovijo svobodo medijem, med drugim 
z obravnavo trajnega nasilja in groženj 
novinarjem, rešitvijo primerov umorjenih 
novinarjev iz 90. let prejšnjega tisočletja in 
prvega desetletja tega tisočletja, 
zagotovitvijo neodvisnosti medijev od 
političnih pritiskov ter zagotovitvijo 
varnega delovnega okolja medijem z 
obravnavo vprašanja koncentracije 
lastništva medijev; poudarja, da je treba 
pospešiti izvajanje strategije za medije, 
sprejete oktobra 2011, in spremljajočih 
akcijskih načrtov; poziva novinarje, naj 
spoštujejo etični kodeks; pozdravlja 
dejstvo, da strategija spoštuje ustavne 
pravice glede medijev v manjšinskih 
jezikih, in poudarja, da bi pravica do 
delovanja regionalnega javnega radia in 
televizije morala veljati tudi v Vojvodini;

Or. en

Predlog spremembe 93
Jelko Kacin, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)
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Predlog resolucije
Odstavek 10a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. pozdravlja vlogo neodvisnih 
regulativnih organov pri izboljšanju 
učinkovitosti in preglednosti institucij 
države; izreka pohvalo zlasti delu, ki ga 
opravljata varuh človekovih pravic ter 
pooblaščenec za informacije javnega 
značaja in varstvo osebnih podatkov; 
poziva oblasti, naj nacionalnemu 
revizijskemu organu, komisiji za varstvo 
konkurence, uradu za javna naročila in 
komisiji za varstvo pravic ponudnikov 
zagotovijo ustrezne finančne, upravne in 
pisarniške zmogljivosti, da bodo lahko 
izvajali svoje naloge; poziva oblasti, naj 
sprejmejo nadaljnje ukrepe v zvezi z 
ugotovitvami protikorupcijskega sveta, ki 
so pripomogle k temu, da je javnost 
postala pozorna na odmevne primere 
korupcije; poziva oblasti, naj pospešijo 
nadaljnje ukrepe glede priporočil 
neodvisnih regulativnih organov in 
zagotovijo neodvisnost republiške agencije 
za radiofuzijo ter njenega posvetnega 
značaja; ponovno poudarja, da so 
neodvisni regulativni organi bistveni za 
uspeh boja proti sistemski korupciji in da 
so osrednji del mehanizma zavor in 
ravnovesij za učinkovit nadzor vlade;

Or. en

Predlog spremembe 94
Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 10a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. je zaskrbljen zaradi razmer, nastalih 
zaradi odločitve ustavnega sodišča, s 
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katero je bilo preklicanih 22 zagotovljenih 
kompetenc Avtonomne pokrajine 
Vojvodine; poziva srbsko vlado, naj takoj 
začne pogajanja z vlado avtonomne 
pokrajine, da bi našli rešitve, ki bodo 
spoštovale načela pravne države in 
subsidiarnosti; strani opominja, da bi 
moral biti v skladu z ustavo zakon o 
financiranju avtonomne pokrajine sprejet 
že do konca leta 2008; zato spodbuja 
vlado, naj pripravi ta zakon in ga brez 
nadaljnjega odlašanja predloži 
parlamentu, saj je to nujno za delovanje 
demokracije in pravne države v Srbiji;

Or. en

Predlog spremembe 95
Jelko Kacin, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja pomen boja proti 
diskriminaciji vseh oblik in proti vsem 
ranljivim skupinam; poziva oblasti, naj čim 
hitreje uskladijo protidiskriminacijsko 
zakonodajo s pravnim redom Unije ter 
dosežejo rezultate pri pregonu in končnih 
obsodbah za kazniva dejanja v zvezi s tem;

11. poudarja pomen boja proti 
diskriminaciji vseh oblik in proti vsem 
ranljivim skupinam; poziva oblasti, naj čim 
hitreje uskladijo protidiskriminacijsko 
zakonodajo s pravnim redom Unije, zlasti
ob upoštevanju izjem, ki veljajo za verske 
ustanove, zahteve po zagotavljanju 
ustreznih prilagoditev za invalidne 
delavce, opredelitev posrednega 
dikriminatornega navodila o 
diskriminaciji ter vloge nevladnih 
organizacij v sodnih postopkih; z 
obžalovanjem ugotavlja, da niso bili 
doseženi rezultati pri pregonu in končnih 
obsodbah za kazniva dejanja v zvezi z 
diskriminacijo, poziva politične voditelje, 
naj dejavno sodelujejo v kampanjah, ki se 
zavzemajo za strpnost, zlasti do Romov, 
žensk, invalidnih oseb in populacijo 
LGBT; pozdravlja pozitivne ukrepe, ki sta 
jih za spodbujanje teh vrednot v srbski 
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družbi izvedla varuh človekovih pravic in 
komisar za varstvo enakosti;

Or. en

Predlog spremembe 96
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), György Schöpflin, Elisabeth Jeggle, Tunne 
Kelam, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja pomen boja proti 
diskriminaciji vseh oblik in proti vsem 
ranljivim skupinam; poziva oblasti, naj čim 
hitreje uskladijo protidiskriminacijsko 
zakonodajo s pravnim redom Unije ter 
dosežejo rezultate pri pregonu in končnih 
obsodbah za kazniva dejanja v zvezi s tem;

11. poudarja pomen boja proti 
diskriminaciji vseh oblik, zlasti na podlagi 
narodnosti, in proti vsem ranljivim 
skupinam; poziva oblasti, naj čim hitreje 
uskladijo protidiskriminacijsko zakonodajo 
s pravnim redom Unije in poskrbijo za
dosledno izvajanje sprejete zakonodaje na 
področju varstva narodnih manjšin na 
svojem celotnem ozemlju in za vse 
narodne manjšine ter dosežejo rezultate 
pri pregonu in končnih obsodbah za 
kazniva dejanja v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 97
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja pomen boja proti 
diskriminaciji vseh oblik in proti vsem 
ranljivim skupinam; poziva oblasti, naj čim 
hitreje uskladijo protidiskriminacijsko 
zakonodajo s pravnim redom Unije ter 
dosežejo rezultate pri pregonu in končnih 
obsodbah za kazniva dejanja v zvezi s tem;

11. poudarja pomen boja proti 
diskriminaciji vseh oblik in proti vsem 
ranljivim skupinam, zlasti Romom, 
pripadnikom LGBT in invalidnim 
osebam; poziva oblasti, naj čim hitreje 
uskladijo protidiskriminacijsko zakonodajo 
s pravnim redom Unije ter dosežejo 
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rezultate pri pregonu in končnih obsodbah 
za kazniva dejanja v zvezi s tem; poudarja, 
da morajo biti policijske preiskave in 
sodni postopki v primeru diskriminacije 
hitri in učinkoviti;

Or. en

Predlog spremembe 98
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja pomen boja proti 
diskriminaciji vseh oblik in proti vsem 
ranljivim skupinam; poziva oblasti, naj čim 
hitreje uskladijo protidiskriminacijsko 
zakonodajo s pravnim redom Unije ter 
dosežejo rezultate pri pregonu in končnih 
obsodbah za kazniva dejanja v zvezi s tem;

11. poudarja pomen boja proti 
diskriminaciji vseh oblik in proti vsem 
ranljivim skupinam, zlasti Romom, 
ženskam, invalidnim osebam in populaciji 
LGBT, saj so najbolj podvrženi 
diskriminaciji; poziva oblasti, naj čim 
hitreje uskladijo protidiskriminacijsko 
zakonodajo s pravnim redom Unije ter 
dosežejo rezultate pri pregonu in končnih 
obsodbah za kazniva dejanja v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 99
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 11a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. potrjuje, da imajo ženske velik vpliv 
na spremembe v srbski družbi; ugotavlja, 
da se je zastopanost žensk v parlamentu 
po volitvah leta 2012 izboljšala; 
pozdravlja, da je bilo 84 od 250 sedežev v 
parlamentu dodeljenih ženskam; kljub 
temu poziva srbske oblasti, naj si še bolj 
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prizadevajo za zagotavljanje enake 
zastopanosti, poudarja, da so ženske na 
trgu dela in v drugih družbenih sektorjih 
še vedno diskriminirane in da še niso 
polno zastopane v političnem življenju 
države, vključno s položaji v vladi; je 
zaskrbljen, ker ni vidnega napredka glede 
enakih možnosti za ženske in moške, kljub 
temu, da obstajajo zakonodajni in 
izvedbeni organi proti diskriminaciji in za 
enakost spolov; ugotavlja, da sta 
učinkovito izvajanje veljavne zakonodaje 
in nadaljnja krepitev upravnih 
zmogljivosti še vedno zelo težavna, poziva 
srbske oblasti, naj povečajo prizadevanja 
na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 100
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 11a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva oblasti, naj se usmerijo na 
politiko zmanjšanja brezposelnosti in 
revščine invalidnih oseb ter njihove 
diskriminacije;

Or. en

Predlog spremembe 101
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. je zaskrbljen, ker huliganske skupine 
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ogrožajo pravno državo in javno varnost v 
Srbiji, zlasti po tem, ko je vlada ob 
odpovedi beograjske parade ponosa 
oktobra 2012 objavila, da teh skupin ni 
sposobna nadzorovati; poziva srbsko 
vlado, naj vse zadevne vladne in varnostne 
institucije takoj nastopijo usklajeno in 
poskrbijo za to, da te skupine ne bodo več 
pomenile grožnje in da se bodo preganjale 
vse oblike nasilja ali kaznivih dejanj, ki 
jih povzročajo člani teh skupin;

Or. en

Predlog spremembe 102
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 11b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. spodbuja srbske oblasti, naj 
zagotovijo varnost zagovornic človekovih 
pravic; je zaskrbljen, ker so se v letu 2012 
še vedno našli primeri sovražnega govora, 
groženj, fizičnih napadov, nenazadnje 
tudi na zagovornike pravic LGBT in 
aktiviste, ki opozarjajo na pomen soočenja 
s preteklostjo;

Or. en

Predlog spremembe 103
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 11b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. poudarja, da je treba sistematično 
kaznovati sovražni govor in kako 
pomembno je, da vlada obsodi sovražni 
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govor, če izhaja iz vrst javnih uradnikov;

Or. en

Predlog spremembe 104
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 11c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11c. pozdravlja dejstvo, da je Srbija 
podpisala konvencijo Sveta Evrope o 
preprečevanju nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini ter o boju proti njima; 
poudarja, da je treba konvencijo začeti 
hitro izvajati in ustrezno uveljavljati, saj je 
nasilje nad ženskami še vedno 
zaskrbljujoče;

Or. en

Predlog spremembe 105
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. obsoja odločitev vlade o prepovedi 
gejevske parade ponosa, ki bi morala biti 
6. oktobra 2012;

12. je seznanjen z odločitvijo vlade o 
prepovedi gejevske parade ponosa, ki bi 
morala biti 6. oktobra 2012;

Or. it

Predlog spremembe 106
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. obsoja odločitev vlade o prepovedi 
gejevske parade ponosa, ki bi morala biti 
6. oktobra 2012;

12. obsoja odločitev vlade o prepovedi 
beograjske parade ponosa, ki bi morala biti 
6. oktobra 2012, in poziva srbske oblasti, 
naj pripravijo in izvajajo akcijski načrt za 
boj proti homofobiji in izboljšajo varnost 
ter tako zagotovijo, da bodo lahko parada 
ponosa ali preostale podobne pobude leta 
2013 in kasneje potekale svobodno, 
uspešno in varno;

Or. en

Predlog spremembe 107
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. obsoja odločitev vlade o prepovedi 
gejevske parade ponosa, ki bi morala biti 
6. oktobra 2012;

12. obsoja odločitev vlade o prepovedi 
gejevske parade ponosa, ki bi morala biti 
6. oktobra 2012; poziva oblasti, naj si 
močneje prizadevajo za svobodo zbiranja, 
zlasti z dejansko prepovedjo 
ekstremističnih desničarskih organizacij 
in neuradnih navijaških skupin športnih 
ekip, ki so tesno povezane z organiziranim 
kriminalom; v zvezi s tem pozdravlja sodbi 
ustavnega sodišča, s katerima sta bili 
prepovedani dve taki organizaciji;

Or. en

Predlog spremembe 108
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. obsoja odločitev vlade o prepovedi 
gejevske parade ponosa, ki bi morala biti 
6. oktobra 2012;

12. obsoja odločitev vlade o prepovedi 
gejevske parade ponosa, ki bi morala biti 
6. oktobra 2012; poziva oblasti, naj v 
organih kazenskega pregona izboljšajo 
poznavanje in razumevanje pravic LGBT;

Or. en

Predlog spremembe 109
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu, György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. pozdravlja na splošno dober položaj 
narodnih, etničnih in kulturnih manjšin v 
Srbiji; poziva oblasti, naj izboljšajo 
izvajanje zakonodaje o zaščiti manjšin, 
zlasti v zvezi s pravičnim zastopanjem 
manjšin v javni upravi, sodstvu in policiji, 
informacijami in izobraževanjem v 
manjšinskih jezikih, vključno z 
zagotavljanjem vseh potrebnih učbenikov;

13. poudarja, da so potrebna dodatna 
prizadevanja za zagotavljanje uspešnega 
izvajanja manjšinske zakonodaje po vsem 
ozemlju Srbije; poziva oblasti, naj 
odpravijo znane pomanjkljivosti, zlasti v 
zvezi s pravičnim zastopanjem manjšin v 
javni upravi, sodstvu in policiji, 
informacijami in izobraževanjem v 
manjšinskih jezikih, vključno z 
zagotavljanjem vseh potrebnih učbenikov; 
poziva Komisijo, naj še naprej pozorno 
spremlja srbska prizadevanja na tem 
področju;

Or. en

Predlog spremembe 110
Bernd Posselt

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. pozdravlja na splošno dober položaj 13. opominja Srbijo, da je varstvo manjšin 
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narodnih, etničnih in kulturnih manjšin v 
Srbiji; poziva oblasti, naj izboljšajo 
izvajanje zakonodaje o zaščiti manjšin, 
zlasti v zvezi s pravičnim zastopanjem 
manjšin v javni upravi, sodstvu in policiji, 
informacijami in izobraževanjem v 
manjšinskih jezikih, vključno z 
zagotavljanjem vseh potrebnih učbenikov;

eno od bistvenih političnih 
kopenhagenskih meril; je seznanjen s 
pravnim položajem narodnih, etničnih in 
kulturnih manjšin v Srbiji; odločno poziva 
oblasti, naj izboljšajo izvajanje zakonodaje 
o zaščiti manjšin, zlasti v zvezi s pravičnim 
zastopanjem manjšin v javni upravi, 
sodstvu in policiji, informacijami in 
izobraževanjem v manjšinskih jezikih, 
vključno z zagotavljanjem vseh potrebnih 
učbenikov;

Or. en

Predlog spremembe 111
Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. pozdravlja na splošno dober položaj 
narodnih, etničnih in kulturnih manjšin v 
Srbiji; poziva oblasti, naj izboljšajo 
izvajanje zakonodaje o zaščiti manjšin, 
zlasti v zvezi s pravičnim zastopanjem
manjšin v javni upravi, sodstvu in policiji, 
informacijami in izobraževanjem v 
manjšinskih jezikih, vključno z 
zagotavljanjem vseh potrebnih učbenikov;

13. pozdravlja na splošno dober položaj 
narodnih, etničnih in kulturnih manjšin v 
Srbiji; poziva oblasti, naj izboljšajo 
izvajanje zakonodaje o zaščiti manjšin, 
zlasti zakon o svetih narodnih manjšin, in 
zagotovijo neomejeno uporabo vseh 
pristojnosti teh svetov ter potrebnih 
proračunskih sredstev v ta namen; poziva 
k pravičnemu zastopanju manjšin v javni 
upravi, sodstvu in policiji, informacijam in 
izobraževanju v manjšinskih jezikih, 
vključno z zagotavljanjem vseh potrebnih 
učbenikov; za izboljšanje jezikovnega 
znanja manjšin razmišlja, da bi 
usposobljeni učitelji s pomočjo ustreznega 
učnega gradiva učence iz vrst manjšin 
državni jezik poučevali kot tuji jezik;

Or. en

Predlog spremembe 112
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Elisabeth Jeggle, Franziska Katharina Brantner
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. pozdravlja na splošno dober položaj 
narodnih, etničnih in kulturnih manjšin v 
Srbiji; poziva oblasti, naj izboljšajo 
izvajanje zakonodaje o zaščiti manjšin, 
zlasti v zvezi s pravičnim zastopanjem 
manjšin v javni upravi, sodstvu in policiji, 
informacijami in izobraževanjem v 
manjšinskih jezikih, vključno z 
zagotavljanjem vseh potrebnih učbenikov;

13. pozdravlja na splošno dober položaj 
zakonodajnega okvira, ki se nanaša na 
narodne, etnične in kulturne manjšine v 
Srbiji; poziva oblasti, naj izboljšajo 
izvajanje zakonodaje o zaščiti manjšin, 
zlasti v zvezi s pravičnim zastopanjem 
manjšin v javni upravi, sodstvu in policiji, 
informacijami in izobraževanjem v 
manjšinskih jezikih, vključno z 
zagotavljanjem vseh potrebnih učbenikov, 
in naj si prizadevajo za njihovo družbeno-
ekonomsko integracijo;

Or. en

Predlog spremembe 113
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. pozdravlja na splošno dober položaj 
narodnih, etničnih in kulturnih manjšin v 
Srbiji; poziva oblasti, naj izboljšajo 
izvajanje zakonodaje o zaščiti manjšin, 
zlasti v zvezi s pravičnim zastopanjem 
manjšin v javni upravi, sodstvu in policiji, 
informacijami in izobraževanjem v 
manjšinskih jezikih, vključno z 
zagotavljanjem vseh potrebnih učbenikov;

13. pozdravlja na splošno dober položaj 
narodnih, etničnih in kulturnih manjšin v 
državi; poziva oblasti, naj izboljšajo 
izvajanje zakonodaje o zaščiti manjšin, 
zlasti v zvezi s pravičnim zastopanjem 
manjšin v javni upravi, sodstvu in policiji, 
informacijami in izobraževanjem v 
manjšinskih jezikih, vključno z 
zagotavljanjem vseh potrebnih učbenikov; 
z obžalovanjem ugotavlja, da republiški 
svet za narodne manjšine ni bil dejaven že 
od leta 2009; poziva oblasti, naj v dobri 
veri omogočijo oblikovanje bošnjaškega 
nacionalnega sveta ter integracijo obeh 
islamskih skupnosti v državi; opozarja na 
dejstvo, da so Sandžak ter južni in 
jugovzhodni del Srbije, kjer živijo številne 
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manjšine, gospodarsko nerazvite regije, 
zaradi česar si morajo oblasti še bolj 
prizadevati, da bi odpravile veliko 
brezposelnost in socialno izključenost; 
ponovno poudarja pomen izvajanja 
protokola o narodnih manjšinah, ki sta ga 
1. marca 2012 v Bruslju podpisali 
romunska in srbska vlada; poziva srbske 
oblasti, naj izboljšajo položaj vseh 
manjšin, vključno z romsko, bošnjaško, 
albansko in bolgarsko manjšino, ki jih je 
gospodarska kriza prizadela bolj kot 
preostale prebivalce;

Or. en

Predlog spremembe 114
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. pozdravlja na splošno dober položaj 
narodnih, etničnih in kulturnih manjšin v 
Srbiji; poziva oblasti, naj izboljšajo 
izvajanje zakonodaje o zaščiti manjšin, 
zlasti v zvezi s pravičnim zastopanjem 
manjšin v javni upravi, sodstvu in policiji, 
informacijami in izobraževanjem v 
manjšinskih jezikih, vključno z 
zagotavljanjem vseh potrebnih učbenikov;

13. pozdravlja na splošno dober položaj 
narodnih, etničnih in kulturnih manjšin v 
Srbiji; poziva oblasti, naj izboljšajo 
izvajanje zakonodaje o zaščiti manjšin, 
zlasti v zvezi s pravičnim zastopanjem 
manjšin v javni upravi, sodstvu in policiji, 
informacijami in izobraževanjem v 
manjšinskih jezikih, vključno z 
zagotavljanjem vseh potrebnih učbenikov 
in neoviranega širjenja kulturnih centrov 
ter elektronskih in tiskanih medijev; 
odločno poziva vlado, naj vsem 
manjšinskim skupinam v državi posveča 
enako pozornost, vključno z ljudmi z 
bolgarsko zavestjo ali narodnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 115
Bernd Posselt
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Predlog resolucije
Odstavek 13a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. odločno poziva Srbijo, naj izboljša 
položaj manjšin v regijah, kot so 
Preševska dolina, Novopazarski Sandžak 
in Vojvodina;

Or. en

Predlog spremembe 116
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 13a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. ponovno poziva vlado, naj da večji 
politični pomen izboljšanju spoštovanja 
temeljnih pravic vseh manjšin, vključno s 
tem, da bodo imeli dostop do 
izobraževanja v svojem jeziku, enak 
dostop do trga dela in da bodo pravično 
zastopani v institucijah, ter pripravi 
strategije za znižanje stopnje 
brezposelnosti med manjšinami; poziva 
vlado, naj podpre gospodarski in družbeni 
razvoj Sandžaka in južnovzhodne regije; 
opozarja, da je pomembno rešiti vprašanje 
akreditacije mednarodne univerze Novi 
Pazar v Sandžaku;

Or. en

Predlog spremembe 117
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 13a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. je zaskrbljen zaradi nekaterih 
primerov slabega ravnanja z državljani 
bolgarske manjšine in dejavnosti 
demokratske unije Bolgarov;

Or. en

Predlog spremembe 118
György Schöpflin, Anna Ibrisagic

Predlog resolucije
Odstavek 13a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. ugotavlja, da je bil popis prebivalstva 
za leto 2011 objavljen z veliko zamudo, 
nadalje ugotavlja da so albansko govoreči 
prebivalci v južni Srbiji masovno 
bojkotirali štetje in poziva srbske oblasti, 
zlasti na lokalni ravni, naj teh bojkotov ne 
uporabljajo kot izgovor za diskriminacijo 
tistih, ki govorijo albansko;

Or. en

Predlog spremembe 119
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), György Schöpflin, Elisabeth Jeggle

Predlog resolucije
Odstavek 13a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. vztraja, da so potrebni doslednejši in 
hitrejši ukrepi, ki bodo zagotovili 
neomejen dostop do kakovostnega 
izobraževanja v manjšinskih jezikih na 
državni in pokrajinski ravni, kar je nujno 
za ohranitev etnične in kulturne 
identitete, saj to pravico zagotavljata že 
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ustava in zvezni zakon iz leta 2002 o 
zaščiti pravic in svoboščin narodnih 
manjšin iz leta 2002, obenem pa je to v 
skladu s smernicami, opredeljenimi v 
okvirni konvenciji za zaščito narodnih 
manjšin, predvsem pa zagotovili vse 
potrebne učbenike in preostalo učno 
gradivo;

Or. en

Predlog spremembe 120
Bernd Posselt

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. je seznanjen z določenim izboljšanjem 
položaja romskega prebivalstva ter ukrepi, 
sprejetimi za povečanje njihove socialne 
vključenosti; izraža zaskrbljenost zaradi 
trajne diskriminacije, socialne izključenosti 
in visoke stopnje brezposelnosti, zlasti 
romskih žensk;

14. poudarja, da je treba izboljšati položaj
romskega prebivalstva ter sprejeti ukrepe
za povečanje njihove socialne vključenosti; 
izraža zaskrbljenost zaradi trajne 
diskriminacije, socialne izključenosti in 
visoke stopnje brezposelnosti, zlasti 
romskih žensk;

Or. en

Predlog spremembe 121
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. je seznanjen z določenim izboljšanjem 
položaja romskega prebivalstva ter ukrepi, 
sprejetimi za povečanje njihove socialne 
vključenosti; izraža zaskrbljenost zaradi 
trajne diskriminacije, socialne izključenosti 
in visoke stopnje brezposelnosti, zlasti 
romskih žensk;

14. je seznanjen z določenim izboljšanjem 
položaja romskega prebivalstva, kot je 
povečanje stopnje vpisa romskih otrok v 
izobraževalni sistem, ter ukrepi, sprejetimi 
za povečanje njihove socialne vključenosti, 
kot je podpora za prijavo pravno 
„neobstoječih“ oseb; vendar poudarja, da 
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so potrebni bolj osredotočeni in usmerjeni 
ukrepi za izboljšanje družbeno-
ekonomskega položaja Romov; izraža 
zaskrbljenost zaradi trajne diskriminacije, 
socialne izključenosti in visoke stopnje 
brezposelnosti, zlasti romskih žensk; 
ugotavlja tudi, da je treba popolnoma 
uskladiti protidiskriminacijsko 
zakonodajo s politiko EU;

Or. en

Predlog spremembe 122
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. je seznanjen z določenim izboljšanjem 
položaja romskega prebivalstva ter ukrepi, 
sprejetimi za povečanje njihove socialne 
vključenosti; izraža zaskrbljenost zaradi 
trajne diskriminacije, socialne izključenosti 
in visoke stopnje brezposelnosti, zlasti 
romskih žensk;

14. je seznanjen z določenim izboljšanjem 
položaja romskega prebivalstva ter ukrepi, 
sprejetimi za povečanje njihove socialne 
vključenosti; izraža zaskrbljenost zaradi 
trajne hude diskriminacije, odsotnosti 
osebnih dokumentov, socialne 
izključenosti, prisilnih izselitev in visoke 
stopnje brezposelnosti, zlasti romskih 
žensk;

Or. en

Predlog spremembe 123
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. je seznanjen z določenim izboljšanjem 
položaja romskega prebivalstva ter ukrepi, 
sprejetimi za povečanje njihove socialne 
vključenosti; izraža zaskrbljenost zaradi 

14. je seznanjen z določenim izboljšanjem 
položaja romskega prebivalstva ter ukrepi, 
sprejetimi za povečanje njihove socialne 
vključenosti; izraža zaskrbljenost zaradi 
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trajne diskriminacije, socialne izključenosti 
in visoke stopnje brezposelnosti, zlasti 
romskih žensk;

trajne diskriminacije, socialne izključenosti 
in visoke stopnje brezposelnosti, zlasti 
romskih žensk; poziva srbske oblasti, naj 
bodo pozorne na to, da je pomembno 
nadaljevati ukrepe za povečanje družbene 
in gospodarskega vključevanja ranljivih 
skupin, vključno z Romi, zlasti s pomočjo 
okvira EU za nacionalne strategije za 
vključitev Romov;

Or. en

Predlog spremembe 124
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 a. pozdravlja napredek pri reformah 
sistema varstva otrok, zaradi katerih se je 
zmanjšalo skupno število otrok in mladih 
v institucijah ter povečalo število otrok v 
rejništvu; je seznanjen z znatnim 
zmanjšanjem institucionalizacije otrok 
med 0 in 3 leti starosti v skladu z 
določbami zakona o socialnem varstvu iz 
leta 2011; vendar je zaskrbljen, ker 
skupno število otrok in mladih v varstvu 
še vedno narašča; je zlasti zaskrbljen 
zaradi počasnega zmanjševanja števila 
invalidnih otrok v zavodih; v zvezi s tem 
poziva k večjim prizadevanjem za 
preprečevanje ločitve od družine, kadar je 
to v najboljšem interesu otroka, in h 
krepitvi storitev skupnosti za podporo 
ogroženim družinam in invalidnim 
otrokom;

Or. en

Predlog spremembe 125
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Stanimir Ilčev 
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(Stanimir Ilchev)

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 a. izraža zaskrbljenost v zvezi s 
položajem bolgarske manjšine, zlasti na 
področjih izobraževanja, kulture, uradne 
uporabe maternega jezika, pa tudi zaradi 
zavrnitve odobritve statusa manjšinske 
stranke Demokratični zvezi Bolgarov na 
volitvah leta 2012 ter pritiskov, ki jih je 
oblast izvajala proti aktivistom in 
dogodkom te stranke ter političnim in 
civilnim organizacijam;

Or. en

Predlog spremembe 126
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 b. pozdravlja pomembne ukrepe, 
sprejete za izvajanje vključujočega 
izobraževanja, ki vodi k vidnemu 
povečanju deleža romskih otrok, vpisanih 
v osnovno šolo, pri čemer sedaj dva od 
treh romskih otrok končata osnovno šolo, 
medtem ko jo je pred nekaj leti eden od 
štirih; je še vedno zaskrbljen zaradi 
prevladujočega nizkega deleža romskih 
otrok, ki obiskujejo srednjo šolo, in 
dejstva, da 70 % Romov sploh ne hodi v 
šolo; poziva srbsko vlado, naj zagotovi, da 
bodo imeli vsi romski otroci in mladi 
enako in drugo možnost za vrnitev v šolo; 
poudarja, da je enakopraven dostop do 
kakovostne izobrazbe v zgodnjem otroštvu 
zelo pomemben za otroke iz prikrajšanih 
okolij in bistven za prekinitev 
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medgeneracijskega kroga revščine in 
socialne izključenosti; zaskrbljeno 
ugotavlja, da gospodarska kriza 
nesorazmerno vpliva na male otroke, kar 
se kaže v tem, da se je med letoma 2008 in 
2010 izjemno povečal delež otrok, ki živijo 
v popolni revščini; opominja, da je 
revščina v otroštvu tesno in stalno 
povezana s slabšim telesnim zdravjem, 
okrnjenim kognitivnim razvojem, slabimi 
rezultati v šoli in socialnimi tveganji, 
vključno z višjimi stroški pravosodnih 
sistemov in sistemov socialnega varstva; 
poziva srbsko vlado, naj ukrepa in 
obravnava revščino otrok in socialno 
izključenost;

Or. en

Predlog spremembe 127
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 b. ponovno poziva srbske oblasti, naj 
začnejo nadaljnje korake za čezmejno 
sodelovanje s sosednjimi državami 
članicami EU, in sicer z Bolgarijo, 
Madžarsko in Romunijo, tudi v okviru 
strategije EU za Podonavje, da bi med 
drugim olajšali gospodarski razvoj 
obmejnih regij in območij, na katerih 
živijo manjšine; v zvezi s tem poudarja 
pomen odprtja terminala za gospodarska 
vozila in blago na mejnem prehodu 
Ribarci-Oltomanci;

Or. en

Predlog spremembe 128
Jelko Kacin
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. pozdravlja napredek pri reformah 
sistema varstva otrok in nadaljnje 
izvajanje zakona o socialnem varstvu iz 
leta 2011; je zaskrbljen zaradi vse večjega 
števila otrok v skrbništvu in zlasti zaradi 
počasnega zmanjševanja števila 
invalidnih otrok v zavodih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 129
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. pozdravlja napredek pri reformah 
sistema varstva otrok in nadaljnje izvajanje 
zakona o socialnem varstvu iz leta 2011; je 
zaskrbljen zaradi vse večjega števila otrok 
v skrbništvu in zlasti zaradi počasnega 
zmanjševanja števila invalidnih otrok v 
zavodih;

15. pozdravlja napredek pri reformah 
sistema varstva otrok in nadaljnje izvajanje 
zakona o socialnem varstvu iz leta 2011; je 
zaskrbljen zaradi vedno večjega števila 
otrok v skrbništvu in zlasti zaradi 
počasnega zmanjševanja števila invalidnih 
otrok v zavodih ter romskih otrok v 
posebnih šolah; izraža tudi zaskrbljenost 
zaradi naraščajočega nasilja med mladimi 
in nasilja nad otroki ter poziva oblasti, naj 
v enaki meri zaščitijo pravice ranljivih 
otrok, kot so romski, ulični in revni otroci;

Or. en

Predlog spremembe 130
Jelko Kacin, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15 a. ponovno izraža osrednji pomen 
regionalnega sodelovanja za uspešnost 
procesa evropske integracije držav 
zahodnega Balkana; pozdravlja delo, 
opravljeno pri spravi, in poudarja, da bi 
morala Srbija še naprej igrati dejavno in 
konstruktivno vlogo v regiji; opominja, da 
so dobri sosedski odnosi in regionalno 
sodelovanje bistveni za proces širitve; 
spodbuja srbske oblasti, naj z državami 
nekdanje Jugoslavije tesno sodelujejo pri 
reševanju vseh nerešenih problemov 
pravnega nasledstva;

Or. en

Predlog spremembe 131
Jelko Kacin, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15 b. globoko obžaluje izjave predsednika 
Nikolića iz julija 2011, v katerih je zanikal 
genocid v Srebrenici; ponavlja, da ne bi 
smeli zanikati vojnih zločinov in kršitev 
človekovih pravic med konflikti v nekdanji 
Jugoslaviji v 90. letih 20. stoletja, 
vključno z genocidom v Srebrenici, ki sta 
ga v svojih ugotovitvah in sodbah kot 
takega prepoznala Mednarodno kazensko 
sodišče za nekdanjo Jugoslavijo in 
Meddržavno sodišče;

Or. en

Predlog spremembe 132
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu
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Predlog resolucije
Odstavek 15 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15 c. spodbuja Srbijo, naj dodatno 
pozornost nameni nadaljnjemu 
izboljšanju poslovnega okolja, zlasti glede 
postopkov privatizacije in javnih naročil;

Or. en

Predlog spremembe 133
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ponovno izraža odločno podporo
liberalizaciji vizumskega režima za države 
zahodnega Balkana; poziva Srbijo in 
najbolj prizadete države članice EU, naj 
skupaj rešijo vprašanje lažnih prošenj za 
azil;

16. zavrača liberalizacijo vizumskega 
režima za države zahodnega Balkana; 
poziva Srbijo in najbolj prizadete države 
članice EU, naj skupaj rešijo vprašanje 
lažnih prošenj za azil;

Or. nl

Predlog spremembe 134
Jelko Kacin, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ponovno izraža odločno podporo 
liberalizaciji vizumskega režima za države 
zahodnega Balkana; poziva Srbijo in 
najbolj prizadete države članice EU, naj 
skupaj rešijo vprašanje lažnih prošenj za 
azil;

16. ponovno izraža odločno podporo 
liberalizaciji vizumskega režima za države 
zahodnega Balkana; poziva Srbijo in 
najbolj prizadete države članice EU, naj 
skupaj rešijo vprašanje lažnih prošenj za 
azil, ki je najvidnejši in najkonkretnejši 
dosežek procesa evropske integracije v 
regiji; poudarja, da bi morebiten preklic 
brezvizumskega režima znatno upočasnil
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proces pridružitve držav zahodnega 
Balkana, ki imajo koristi od njega; 
ugotavlja, da mora Srbija tesneje 
sodelovati z oblastmi držav članic EU pri 
obravnavanju lažnih prošenj za azil, med 
drugim s sprejetjem in izvajanjem reform 
za izboljšanje položaja manjšin, ki so 
večinoma zlorabljale brezvizumski režim 
in azilne politike nekaterih držav članic; 
poziva države članice, na katere najbolj 
vpliva dotok lažnih prosilcev za azil, naj 
sprejmejo primerne mehanizme za 
obravnavanje teh primerov, predvsem 
tako, da države zahodnega Balkana 
opredelijo kot „države varnega izvora“; 
poleg tega poziva države članice, naj 
Srbiji pomagajo pri njenih prizadevanjih 
za boj proti organiziranemu kriminalu v 
povezavi s trgovino z lažnimi prosilci za 
azil; ugotavlja tudi, da Srbija vedno bolj 
postaja država sprejemnica prosilcev za 
azil in zato potrebuje učinkovitejše 
upravljanje prošenj za azil;

Or. en

Predlog spremembe 135
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ponovno izraža odločno podporo 
liberalizaciji vizumskega režima za države 
zahodnega Balkana; poziva Srbijo in 
najbolj prizadete države članice EU, naj 
skupaj rešijo vprašanje lažnih prošenj za 
azil;

16. ponovno izraža odločno podporo 
liberalizaciji vizumskega režima za države 
zahodnega Balkana; poziva Srbijo in 
najbolj prizadete države članice EU, naj 
skupaj rešijo vprašanje lažnih prošenj za 
azil in storijo vse, kar je v njihovi moči, za 
strogo izvajanje vseh potrebnih meril in 
ukrepov za brezvizumsko potovanje v 
države schengenskega območja; poudarja, 
da je treba državljane primerno obvestiti o 
omejitvah brezvizumskega režima, da bi 
preprečili zlorabe svobode potovanja in 
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politike liberalizacije vizumskega režima; 
ugotavlja, da je to eden največjih dosežkov 
države pri njenem nedavnem 
približevanju EU in da bi vsak preklic 
nedvomno povzročil negativne družbene, 
gospodarske in politične posledice;

Or. en

Predlog spremembe 136
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16 a. pozdravlja predstavitev akcijskega 
načrta za obnovljivo energijo, katerega 
cilj so konkretni ukrepi, s katerimi želi 
Srbija uresničiti svojo zavezo v okviru 
pogodbe o energetski skupnosti, da bo do 
leta 2020 delež obnovljivih virov v skupni 
porabi energije znašal 27 %;

Or. en

Predlog spremembe 137
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja osrednjo vlogo civilne družbe 
za krepitev in utrditev demokratičnih 
političnih procesov v državi;

17. poudarja osrednjo vlogo civilne družbe 
in srbskega parlamenta za krepitev in 
utrditev demokratičnega političnega 
procesa v državi; poudarja zlasti osrednjo 
vlogo, ki jo lahko imata civilna družba in 
parlament pri tem, da bi pristopni proces 
Srbije postal bolj odgovoren, pregleden in 
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vključujoč; 

Or. en

Predlog spremembe 138
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja osrednjo vlogo civilne družbe 
za krepitev in utrditev demokratičnih 
političnih procesov v državi;

17. poudarja osrednjo vlogo aktivnih in 
neodvisnih organizacij civilne družbe za 
krepitev in utrditev demokratičnih 
političnih procesov v državi; priznava 
pomembno delo, ki ga organizacije civilne 
družbe in organizacije žensk opravljajo v 
zvezi s spodbujanjem pravic LGBT, z 
nasiljem nad ženskami, s povečevanjem 
udeležbe žensk v politiki, prizadevanji za 
gradnjo miru in vlogo civilne družbe kot 
psa čuvaja; poudarja pomen dialoga z 
organizacijami civilne družbe in osrednjo 
vlogo akterjev civilne družbe, ki 
prispevajo h krepitvi regionalnega 
sodelovanja glede socialnih in političnih 
vprašanj; pozdravlja izboljšano 
sodelovanje vlade z nevladnimi 
organizacijami, vendar poziva k širšemu 
posvetovanju s temi organizacijami pri 
oblikovanju politike, tudi pri pripravi 
politik in zakonodaje ter pri spremljanju 
dejavnosti oblasti;

Or. en

Predlog spremembe 139
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja osrednjo vlogo civilne družbe 
za krepitev in utrditev demokratičnih 
političnih procesov v državi;

17. poudarja osrednjo vlogo civilne družbe 
za krepitev in utrditev demokratičnih 
političnih procesov v državi ter za 
spremljanje procesa pristopa k EU; poziva 
srbsko vlado, naj na vseh stopnjah 
procesa pridružitve sodeluje z 
organizacijami civilne družbe, 
nedržavnimi akterji in socialnimi 
partnerji ter zagotovi potrebne 
informacije, da bi se v državi razvila 
konstruktivna razprava o članstvu v EU in 
njenem delovanju;

Or. en

Predlog spremembe 140
Knut Fleckenstein

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja osrednjo vlogo civilne družbe 
za krepitev in utrditev demokratičnih 
političnih procesov v državi;

17. poudarja osrednjo vlogo civilne družbe 
za krepitev in utrditev demokratičnih 
političnih procesov v državi, saj opravlja 
pomembne družbene funkcije, ki jih 
politika sama ne bi mogla opraviti;
opozarja, da civilni družbi pripada prav 
tako pomembna vloga pri kritičnem 
spremljanju izvajanja evropskega načrta 
reform in pospeševanju dialoga in dobrih 
sosedskih odnosov v tej regiji;

Or. de

Predlog spremembe 141
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 17



AM\923580SL.doc 77/100 PE502.220v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja osrednjo vlogo civilne družbe 
za krepitev in utrditev demokratičnih 
političnih procesov v državi;

17. poudarja osrednjo vlogo civilne družbe 
za krepitev in utrditev demokratičnih 
političnih procesov v državi; ugotavlja, da 
bi bila vključitev civilne družbe v 
pogajalski proces dokaz zavezanosti 
načelu vključevanja civilne družbe v 
oblikovanje politik ter bistvena za 
zagotovitev odgovornosti in odprtosti 
procesa, zaradi česar bi bil proces 
pogajanj o pridružitvi bliže državljanom;

Or. en

Predlog spremembe 142
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja osrednjo vlogo civilne družbe 
za krepitev in utrditev demokratičnih 
političnih procesov v državi;

17. poudarja osrednjo vlogo civilne družbe 
za krepitev in utrditev demokratičnih 
političnih procesov v državi; pozdravlja 
dejavnost vladnega urada za sodelovanje s 
civilno družbo;

Or. en

Predlog spremembe 143
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. znova opozarja na osrednji pomen 
regionalnega sodelovanja in dobrih 
sosedskih odnosov za uspešnost procesa 
evropske integracije držav zahodnega 

črtano
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Balkana; pozdravlja delo, opravljeno pri 
spravi, in poudarja, da bi morala Srbija še 
naprej igrati dejavno in konstruktivno 
vlogo v regiji;

Or. en

Predlog spremembe 144
Bernd Posselt

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. znova opozarja na osrednji pomen 
regionalnega sodelovanja in dobrih 
sosedskih odnosov za uspešnost procesa 
evropske integracije držav zahodnega 
Balkana; pozdravlja delo, opravljeno pri 
spravi, in poudarja, da bi morala Srbija še 
naprej igrati dejavno in konstruktivno 
vlogo v regiji;

18. znova opozarja na osrednji pomen 
regionalnega sodelovanja in dobrih 
sosedskih odnosov za uspešnost procesa 
evropske integracije držav zahodnega 
Balkana; poudarja pomen procesa sprave 
med državami zahodnega Balkana in 
poziva Srbijo, naj igra dejavno in 
konstruktivno v regiji;

Or. en

Predlog spremembe 145
Knut Fleckenstein

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. znova opozarja na osrednji pomen 
regionalnega sodelovanja in dobrih 
sosedskih odnosov za uspešnost procesa 
evropske integracije držav zahodnega 
Balkana; pozdravlja delo, opravljeno pri 
spravi, in poudarja, da bi morala Srbija še 
naprej igrati dejavno in konstruktivno 
vlogo v regiji;

18. znova opozarja na osrednji pomen 
regionalnega sodelovanja in dobrih 
sosedskih odnosov za uspešnost procesa 
evropske integracije držav zahodnega 
Balkana, saj dokazujejo pripravljenost in
sposobnost držav, ki želijo pristopiti EU, 
da bodo izpolnjevale obveze, ki izhajajo iz 
članstva v EU in konstruktivno prispevale 
k nadaljnjemu razvoju evropskega 
povezovanja v institucijah EU; pozdravlja 
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delo, opravljeno pri spravi, in poudarja, da 
bi morala Srbija še naprej igrati dejavno in 
konstruktivno vlogo v regiji;

Or. de

Predlog spremembe 146
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. znova opozarja na osrednji pomen 
regionalnega sodelovanja in dobrih 
sosedskih odnosov za uspešnost procesa 
evropske integracije držav zahodnega 
Balkana; pozdravlja delo, opravljeno pri 
spravi, in poudarja, da bi morala Srbija še 
naprej igrati dejavno in konstruktivno 
vlogo v regiji;

18. znova opozarja na osrednji pomen 
regionalnega sodelovanja in dobrih 
sosedskih odnosov za uspešnost procesa 
evropske integracije držav zahodnega 
Balkana; pozdravlja delo, opravljeno pri 
spravi, in poudarja, da bi morala Srbija še 
naprej igrati dejavno in konstruktivno 
vlogo v regiji ter iskati načine, kako 
priznati trpljenje in spoštovati pravico 
vseh žrtev vojnih zločinov do resnice in 
pravičnosti, vključno s podporo 
ustanovitvi pobude RECOM;

Or. en

Predlog spremembe 147
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. znova opozarja na osrednji pomen 
regionalnega sodelovanja in dobrih 
sosedskih odnosov za uspešnost procesa 
evropske integracije držav zahodnega 
Balkana; pozdravlja delo, opravljeno pri 
spravi, in poudarja, da bi morala Srbija še 
naprej igrati dejavno in konstruktivno 
vlogo v regiji;

18. znova opozarja na osrednji pomen 
regionalnega sodelovanja in dobrih 
sosedskih odnosov za uspešnost procesa 
evropske integracije držav zahodnega
Balkana; pozdravlja delo, opravljeno pri 
spravi, in poudarja, da bi morala Srbija še 
naprej igrati dejavno in konstruktivno 
vlogo v regiji; v zvezi s tem poziva k 
večjemu čezmejnemu sodelovanju s 
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sosednjimi državami, zlasti na področjih 
energije, boja proti organiziranemu 
kriminalu in prometnih omrežij;

Or. en

Predlog spremembe 148
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. znova opozarja na osrednji pomen 
regionalnega sodelovanja in dobrih 
sosedskih odnosov za uspešnost procesa 
evropske integracije držav zahodnega 
Balkana; pozdravlja delo, opravljeno pri 
spravi, in poudarja, da bi morala Srbija še 
naprej igrati dejavno in konstruktivno 
vlogo v regiji;

18. znova opozarja na osrednji pomen 
regionalnega sodelovanja in dobrih 
sosedskih odnosov za uspešnost procesa 
evropske integracije držav zahodnega 
Balkana; pozdravlja delo, opravljeno pri 
spravi, in poudarja, da bi morala Srbija še 
naprej igrati dejavno in konstruktivno 
vlogo v regiji; opominja, da so resnična 
sprava med različnimi narodi in ljudstvi, 
mirna rešitev sporov ter vzpostavitev 
dobrih sosedskih odnosov med evropskimi 
državami bistvene za trajnostni mir in 
stabilnost ter znatno prispevajo k 
pristnemu evropskemu procesu 
integracije, ki je odločilnega pomena za 
proces širitve;

Or. en

Predlog spremembe 149
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da noben javni uslužbenec 
ne bi smel zanikati vojnih zločinov in 
kršitev človekovih pravic med konflikti v 

črtano
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90. letih prejšnjega stoletja v nekdanji 
Jugoslaviji;

Or. en

Predlog spremembe 150
Kristian Vigenin

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da noben javni uslužbenec ne 
bi smel zanikati vojnih zločinov in kršitev 
človekovih pravic med konflikti v 90. letih 
prejšnjega stoletja v nekdanji Jugoslaviji;

19. poudarja, da v interesu sprave in 
dobrih sosedskih odnosov noben javni 
uslužbenec ne bi smel zanikati vojnih 
zločinov in kršitev človekovih pravic med 
konflikti v 90. letih prejšnjega stoletja v 
nekdanji Jugoslaviji;

Or. en

Predlog spremembe 151
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da noben javni uslužbenec ne 
bi smel zanikati vojnih zločinov in kršitev 
človekovih pravic med konflikti v 90. letih 
prejšnjega stoletja v nekdanji Jugoslaviji;

19. poudarja, da noben javni uslužbenec ne 
bi smel zanikati vojnih zločinov in kršitev 
človekovih pravic med konflikti v 90. letih 
prejšnjega stoletja v nekdanji Jugoslaviji; 
poudarja tudi pomen odškodnin za žrtve 
in njihove družine ter zaščite prič;

Or. en

Predlog spremembe 152
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da noben javni uslužbenec ne 
bi smel zanikati vojnih zločinov in kršitev 
človekovih pravic med konflikti v 90. letih 
prejšnjega stoletja v nekdanji Jugoslaviji;

19. poudarja, da noben javni uslužbenec ne 
bi smel zanikati vojnih zločinov in kršitev 
človekovih pravic med konflikti v 90. letih 
prejšnjega stoletja v nekdanji Jugoslaviji; v 
zvezi s tem obžaluje izjavo predsednika 
Nikolića iz julija 2012, v kateri je zanikal 
genocid v Srebrenici, in ga poziva, naj 
ponovno premisli o svojem stališču in 
retoriki, da bi omogočil pristno in trajno 
spravo;

Or. en

Predlog spremembe 153
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19 a. spodbuja čezmejno sodelovanje s 
sosednjimi državami članicami EU, in 
sicer Bolgarijo, Madžarsko in Romunijo, 
tudi v okviru strategije EU za Podonavje;

Or. en

Predlog spremembe 154
György Schöpflin, Anna Ibrisagic

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19 a. čestita srbski vladi za izvajanje 
programa za uničenje orožja; ugotavlja, 
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da je uspešnost tega programa pomemben 
dejavnik pri premagovanju zapuščine 
nasilja v srbski družbi, ki je posledica 
vojskovanja v 90. letih 20. stoletja;

Or. en

Predlog spremembe 155
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. pozdravlja uradni obisk predsednika 
vlade Ivice Dačića v Bosni in Hercegovini 
ter njegovo uradno podporo ozemeljski 
celovitosti in suverenosti te države;

20. pozdravlja uradni obisk predsednika 
vlade Ivice Dačića v Bosni in Hercegovini 
ter njegovo uradno podporo ozemeljski 
celovitosti in suverenosti te države; meni, 
da morajo biti neposredni odnosi Srbije z 
oblastmi Republike Srpske v skladu s to 
podporo in ne bi smeli ogrožati celovitosti, 
suverenosti, pristojnosti in učinkovitega 
delovanja institucij države Bosna in 
Hercegovina; srbske oblasti poziva tudi, 
naj dejavno podprejo vse potrebne ustavne 
spremembe, ki bi institucijam Bosne in 
Hercegovine na ravni države omogočile 
izvedbo zahtevnih reform v procesu 
evropske integracije; poziva Beograd, naj 
podpre zlasti utrjevanje, racionalizacijo in 
okrepitev državnih institucij Bosne in 
Hercegovine;

Or. en

Predlog spremembe 156
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20 a. pozdravlja zamisel o začetku 
pogajanj za podpis pogodbe o dobrih 
sosedskih odnosih z Bolgarijo in upa, da 
bo to pomenilo bolj pozitiven razvoj za 
regijo;

Or. en

Predlog spremembe 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja izboljšanje odnosov med 
Hrvaško in Srbijo; poziva oblasti obeh 
držav, naj si še naprej prizadevajo za 
rešitev vprašanja pogrešanih oseb;

21. spodbuja politične voditelje na 
Hrvaškem in v Srbiji, naj si prizadevajo za
izboljšanje medsebojnih odnosov, in v 
zvezi s tem podpira vse pobude, ki vodijo k 
izboljšanju sodelovanja in spravi med 
državama; poudarja pomen dobrih 
sosedskih odnosov v procesu evropske 
integracije in poziva oblasti obeh držav, 
naj si še naprej prizadevajo za rešitev 
vprašanja pogrešanih oseb;

Or. en

Predlog spremembe 158
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja izboljšanje odnosov med 
Hrvaško in Srbijo; poziva oblasti obeh 
držav, naj si še naprej prizadevajo za 
rešitev vprašanja pogrešanih oseb;

21. pozdravlja izboljšanje odnosov med 
Hrvaško in Srbijo, saj je v luči nedavnih 
dogodkov v zvezi s haaško sodbo 
pomembno, da se mostovi sodelovanja ne 
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porušijo; poziva oblasti obeh držav, naj si 
še naprej prizadevajo za rešitev vprašanja 
pogrešanih oseb;

Or. en

Predlog spremembe 159
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja izboljšanje odnosov med 
Hrvaško in Srbijo; poziva oblasti obeh 
držav, naj si še naprej prizadevajo za 
rešitev vprašanja pogrešanih oseb;

21. pozdravlja izboljšanje odnosov med 
Hrvaško in Srbijo; poziva oblasti obeh 
držav, naj si še naprej prizadevajo za 
rešitev vprašanja pogrešanih oseb, ki bi se 
moralo rešiti tako, da obe vladi skleneta 
umakniti obtožbe genocida, vložene pri 
Meddržavnem sodišču; poziva obe vladi, 
naj rešita odprta vprašanja meja;

Or. en

Predlog spremembe 160
Kristian Vigenin

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja izboljšanje odnosov med 
Hrvaško in Srbijo; poziva oblasti obeh 
držav, naj si še naprej prizadevajo za 
rešitev vprašanja pogrešanih oseb;

21. pozdravlja izboljšanje odnosov med 
Hrvaško in Srbijo; poziva oblasti obeh 
držav, naj si še naprej prizadevajo za 
rešitev vprašanja pogrešanih oseb; v zvezi s 
tem pozdravlja rezultate mednarodne 
konference donatorjev z dne 24. aprila 
2012 in dogovorjeni regionalni 
stanovanjski program;

Or. en
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Predlog spremembe 161
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja izboljšanje odnosov med 
Hrvaško in Srbijo; poziva oblasti obeh 
držav, naj si še naprej prizadevajo za 
rešitev vprašanja pogrešanih oseb;

21. pozdravlja izboljšanje odnosov med 
Hrvaško in Srbijo; poziva oblasti obeh 
držav, naj si še naprej prizadevajo za 
rešitev vprašanja pogrešanih oseb; poziva 
obe vladi, naj rešita odprta vprašanja 
meja in dejavno podpreta vrnitev 
beguncev;

Or. en

Predlog spremembe 162
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja sporazum med Srbijo in 
Makedonijo o prostem gibanju 
državljanov, ki je bil sklenjen kot dodatek 
k sporazumom, ki jih je Srbija že 
podpisala;

23. pozdravlja sporazum med Srbijo in 
Nekdanjo jugoslovansko republiko 
Makedonijo o prostem gibanju 
državljanov, ki je bil sklenjen dodatno k 
sporazumom, ki jih je Srbija že podpisala; 
je seznanjen s ponudbo predsednika 
Nikolića, da bi posredoval pri iskanju 
rešitve za dolgotrajni spor med 
pravoslavnima cerkvama v obeh državah, 
pri čemer bi v celoti upoštevali načelo 
delitve cerkve od države, ter pozdravlja to 
pobudo;

Or. en
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Predlog spremembe 163
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja sporazum med Srbijo in 
Makedonijo o prostem gibanju 
državljanov, ki je bil sklenjen kot dodatek 
k sporazumom, ki jih je Srbija že 
podpisala;

23. pozdravlja sporazum med Srbijo in 
Nekdanjo jugoslovansko republiko 
Makedonijo o prostem gibanju 
državljanov, ki je bil sklenjen dodatno k 
sporazumom, ki jih je Srbija že podpisala;

Or. en

Predlog spremembe 164
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja sporazum med Srbijo in 
Makedonijo o prostem gibanju 
državljanov, ki je bil sklenjen kot dodatek 
k sporazumom, ki jih je Srbija že 
podpisala;

23. pozdravlja sporazum med Srbijo in 
Nekdanjo jugoslovansko republiko 
Makedonijo o prostem gibanju 
državljanov, ki je bil sklenjen dodatno k 
sporazumom, ki jih je Srbija že podpisala;

Or. en

Predlog spremembe 165
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja sporazum med Srbijo in 
Makedonijo o prostem gibanju 
državljanov, ki je bil sklenjen kot dodatek 
k sporazumom, ki jih je Srbija že 

23. pozdravlja sporazum med Srbijo in 
Makedonijo o prostem gibanju 
državljanov, ki je bil sklenjen kot dodatek 
k sporazumom, ki jih je Srbija že podpisala 
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podpisala; s Črno goro ter Bosno in Hercegovino, in 
upa, da bodo takšne sporazume, ki 
izboljšujejo dvostranske odnose in 
priložnosti za zadevne prebivalce, lahko 
podpisale vse države v regiji; pozdravlja 
pobudo predsednika Nikolića, da lahko 
srbska in makedonska vlada pripomoreta 
k reševanju spora med srbsko in 
makedonsko pravoslavno cerkvijo;

Or. en

Predlog spremembe 166
Bernd Posselt

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja sporazum med Srbijo in 
Makedonijo o prostem gibanju 
državljanov, ki je bil sklenjen kot dodatek 
k sporazumom, ki jih je Srbija že 
podpisala;

23. pozdravlja sporazum med Srbijo in 
Makedonijo o prostem gibanju 
državljanov, ki je bil sklenjen kot dodatek 
k sporazumom, ki jih je Srbija že 
podpisala; poziva obe vladi, naj odpreta 
več mejnih prehodov, da bi lokalnemu 
prebivalstvu v obmejnih regijah omogočili 
hitro prečkanje meje;

Or. en

Predlog spremembe 167
Jelko Kacin, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23 a. pozdravlja dejavno sodelovanje 
Srbije pri napredku sarajevskega procesa 
za begunce; pozdravlja sprejetje 
regionalnega stanovanjskega programa 
na regionalni konferenci donatorjev 
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24. aprila 2012 v Sarajevu; poziva vse 
strani, naj program izvajajo brez 
nepotrebnih zamud; opominja, da je v 
Srbiji ena največjih skupin beguncev in 
notranje razseljenih ljudi v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 168
Bernd Posselt

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23 a. poziva Srbijo, naj spoštuje 
ozemeljsko celovitost Kosova in vsa 
dvostranska vprašanja reši v dialogu s 
Prištino in v dobrem evropskem duhu 
sosedstva in medsebojnega razumevanja;

Or. en

Predlog spremembe 169
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23 a. pozdravlja napredek glede 
sarajevskega procesa; pozdravlja izid 
mednarodne konference donatorjev v 
Sarajevu aprila 2012, na kateri so Bosna 
in Hercegovina, Hrvaška, Črna gora in 
Srbija sklenile pridružiti se regionalnemu 
stanovanjskemu programu; odločno 
podpira ta program in sodelovanje med 
državami pri iskanju rešitev za begunce in 
razseljene osebe v regiji;

Or. en
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Predlog spremembe 170
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23 a. je seznanjen s težavnimi izzivi 
ekonomske politike, ki jih je treba 
obravnavati; poudarja, da se je treba z 
izboljšanjem poslovnega okolja odzvati na 
visoko stopnjo brezposelnosti in ponovni 
pojav inflacije; ugotavlja, da zgolj novi 
varčevalni ukrepi ne morejo biti 
učinkoviti, če niso kombinirani s politiko 
za rast;

Or. en

Predlog spremembe 171
Kinga Gál, György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23 a. ponavlja pomen zgodovinske sprave 
v zvezi s pokoli v letih 1944 in 1945 in 
poudarja, da je pomembna zaveza 
madžarskega in srbskega predsednika, da 
izrazita spoštovanje v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 172
György Schöpflin, Anna Ibrisagic, Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23 a. meni, da je dveletno delovanje 
skupnega srbsko-madžarskega odbora 
zgodovinarjev pozitiven korak v procesu 
medsebojnega razumevanja in sprave v 
okviru zgodovinskih travmatičnih 
izkušenj, ter poziva oblasti, naj razmislijo 
o razširitvi tega modela na vse srbske 
sosede;

Or. en

Predlog spremembe 173
Jelko Kacin, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23 b. poziva srbsko vlado, ki bo januarja
2013 začela predsedovanje energetski 
skupnosti, naj sprejme vse potrebne 
ukrepe za uskladitev energetske strategije, 
ki jo je ministrski svet energetske 
skupnosti sprejel 18. oktobra 2012 v 
Budvi, z okoljskimi standardi in 
podnebnimi cilji EU ter istočasno 
zagotovi, da bodo vse zadevne interesne 
skupine, vključno z organizacijami civilne 
družbe, vključene v proces posvetovanja;

Or. en

Predlog spremembe 174
Jelko Kacin, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 23 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23 c. poziva Komisijo, naj razširi 
energetski načrt za leto 2050, da bo 
vključeval države energetske skupnosti, 
saj so si te države in EU prizadevale za 
popolnoma integriran notranji trg za 
elektriko in plin ter izvajajo pravni red EU 
na področju energije;

Or. en

Predlog spremembe 175
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. spodbuja oblasti, naj sprejmejo ukrepe 
za vzpostavitev v celoti delujočega tržnega 
gospodarstva; opominja, da obstoj 
državnih in zasebnih monopolov resno 
ovira prehod v odprto tržno gospodarstvo, 
in poziva vlado, naj sprejme ukrepe za 
njihovo odpravo; poudarja pomen 
zmanjšanja birokracije;

24. spodbuja oblasti, naj sprejmejo ukrepe 
za spodbujanje ekonomskih politik, ki 
zagotavljajo trajnostno gospodarsko rast, 
varstvo okolja in ustvarjanje delovnih 
mest; poziva k nadaljnjim prizadevanjem 
za olajšanje poslovanja malih in srednjih 
podjetij kot sredstva za povečanje 
prihodkov in zmanjšanje brezposelnosti, 
zlasti med mladimi;

Or. en

Predlog spremembe 176
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. spodbuja oblasti, naj sprejmejo ukrepe 
za vzpostavitev v celoti delujočega tržnega 
gospodarstva; opominja, da obstoj državnih 

24. spodbuja oblasti, naj sprejmejo ukrepe 
za vzpostavitev v celoti delujočega tržnega 
gospodarstva; opominja, da obstoj državnih 
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in zasebnih monopolov resno ovira prehod 
v odprto tržno gospodarstvo, in poziva 
vlado, naj sprejme ukrepe za njihovo 
odpravo; poudarja pomen zmanjšanja 
birokracije;

in zasebnih monopolov resno ovira prehod 
v odprto tržno gospodarstvo, in poziva 
vlado, naj sprejme ukrepe za njihovo 
odpravo; opozarja, da imajo državna 
podjetja še vedno monopolni položaj v 
energetskem in prometnem sektorju in 
prejemajo znatne letne subvencije iz 
državnega proračuna; pozdravlja izjavo 
visokih vladnih uslužbencev, da bo prišlo 
do liberalizacije teh sektorjev; poudarja 
pomen zmanjšanja birokracije in poziva 
oblasti, naj zagotovijo vsa potrebna 
finančna in upravna sredstva komisiji za 
zaščito konkurence; obžaluje, da so v 
konkurenčni zakonodaji še vedno 
pomembne pomanjkljivosti, ki so zaradi 
vladne regulacije cen še večje; poudarja, 
da si mora Srbija prizadevati za 
strukturne reforme, da bi povečala 
proizvodno zmogljivost gospodarstva; 
spodbuja vlado, naj nadaljuje z ukrepi, 
usmerjenimi k zmanjševanju 
proračunskega primanjkljaja;

Or. en

Predlog spremembe 177
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. spodbuja oblasti, naj sprejmejo ukrepe 
za vzpostavitev v celoti delujočega tržnega 
gospodarstva; opominja, da obstoj državnih 
in zasebnih monopolov resno ovira prehod 
v odprto tržno gospodarstvo, in poziva 
vlado, naj sprejme ukrepe za njihovo 
odpravo; poudarja pomen zmanjšanja 
birokracije;

24. spodbuja oblasti, naj sprejmejo ukrepe 
za vzpostavitev v celoti delujočega tržnega 
gospodarstva; opominja, da obstoj državnih 
in zasebnih monopolov resno ovira prehod 
v odprto tržno gospodarstvo, in poziva 
vlado, naj sprejme ukrepe za njihovo 
odpravo; poudarja pomen zmanjšanja 
birokracije in povečanja dostopa do 
finančnih sredstev;

Or. en
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Predlog spremembe 178
György Schöpflin, Anna Ibrisagic

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. spodbuja oblasti, naj sprejmejo ukrepe 
za vzpostavitev v celoti delujočega tržnega 
gospodarstva; opominja, da obstoj državnih 
in zasebnih monopolov resno ovira prehod 
v odprto tržno gospodarstvo, in poziva 
vlado, naj sprejme ukrepe za njihovo 
odpravo; poudarja pomen zmanjšanja 
birokracije;

24. spodbuja oblasti, naj sprejmejo ukrepe 
za vzpostavitev v celoti delujočega tržnega 
gospodarstva; opominja, da obstoj državnih 
in zasebnih monopolov resno ovira prehod 
v odprto tržno gospodarstvo, in poziva 
vlado, naj sprejme ukrepe za njihovo 
odpravo; poudarja pomen zmanjšanja 
birokracije; je seznanjen z zelo visoko 
stopnjo brezposelnosti mladih in poziva 
vlado, naj pripravi strategijo 
zaposlovanja, ki se bo osredotočila na 
najbolj prizadete družbene skupine;

Or. en

Predlog spremembe 179
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24 a. opozarja na znatno povečanje 
javnega dolga, ki je novembra 2012 
dosegel že 60,5 % BDP, in na visoko 
stopnjo brezposelnosti, ki presega 23 %;

Or. en

Predlog spremembe 180
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Willy Meyer
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Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24 a. poudarja, da svetovna finančna 
kriza negativno vpliva na družbo, zlasti na 
ranljive skupine; zato poziva oblasti, naj si 
po najboljših močeh prizadevajo kar se da 
zmanjšati negativne učinke – revščino, 
brezposelnost, socialno izključenost – ter 
obravnavati njihove temeljne vzroke in se 
bojevati proti njim;

Or. en

Predlog spremembe 181
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24 a. poudarja, da je Srbija ratificirala 
najpomembnejše konvencije Mednarodne 
organizacije dela o pravicah delavcev in 
revidirano Evropsko socialno listino; 
opozarja, da so pravice delavcev in 
sindikatov kljub ustavnim zagotovilom še 
vedno omejene, ter poziva Srbijo, naj te 
pravice dodatno okrepi; je zaskrbljen, ker 
je socialni dialog še vedno šibak, 
posvetovanje s socialnimi partnerji pa 
neredno; poziva k sprejetju nadaljnjih 
ukrepov za okrepitev Ekonomsko-
socialnega sveta, s čimer bi zagotovili, da 
bo lahko igral dejavno vlogo pri krepitvi 
socialnega dialoga ter dejavnejšo 
posvetovalno vlogo pri oblikovanju 
zakonodaje;

Or. en
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Predlog spremembe 182
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24 a. pozdravlja delo, ki ga je doslej 
opravila agencija za povračila; poziva 
oblasti, naj zagotovijo, da bo agencija 
imela na voljo vsa potrebna upravna in 
finančna sredstva, da bo lahko neodvisno 
opravljala svoje delo; spodbuja povračilo 
v naravi, kadar je to mogoče; poudarja, da 
je treba obravnavati sistemsko pridobitev 
javne lastnine, ki jo opravijo zasebniki, 
tako da se pripravi popoln seznam javne 
in državne lastnine ter zakon o zemljiščih 
in gradnji uskladi z evropskimi standardi; 
opozarja, da je zlasti pri mestnih 
zemljiščih prišlo do nakupa z 
neprimernimi pravnimi postopki, ta 
zemljišča pa so organizirani kriminal in 
zasebniki uporabljali za pranje denarja;

Or. en

Predlog spremembe 183
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24 b. pozdravlja sprejetje nove uredbe o 
projektu evropske prestolnice kulture, ki 
omogoča udeležbo držav kandidatk EU v 
obdobju 2020–2030; podpira pobudo 
oblasti mesta Beograd o začetku 
kampanje „Beograd za evropsko 
prestolnico kulture 2020“ in spodbuja 
sorodne projekte, s katerimi bi Beograd in 
Srbijo kulturno približali EU, zlasti v zvezi 
z medetničnim sobivanjem, večkulturnim 
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razumevanjem in medverskim dialogom;

Or. en

Predlog spremembe 184
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva oblasti, naj čim prej ustvarijo 
pogoje za pristen socialni dialog; opozarja 
na pomanjkljivosti zakona o delu, ki ni bil 
usklajen s pravnim redom Unije;

25. z obžalovanjem opaža pomanjkanje 
napredka v zvezi z delavskimi pravicami 
in pravicami sindikatov; poziva oblasti, 
naj čim prej ustvarijo pogoje za pristen 
socialni dialog, poenostavijo postopke za 
prijavo sindikata ter spodbudijo priznanje 
že prijavljenih sindikatov; opozarja na 
pomanjkljivosti zakona o delu, ki ni bil 
usklajen s pravnim redom Unije, pa tudi 
na zakon o stavki, ki ni skladen s 
standardi EU in Mednarodne organizacije 
dela; opozarja tudi, da favoriziranje in 
nepotizem ostajata velika problema v 
Srbiji; poudarja pomen zaposlovanja in 
napredovanja na podlagi zaslug, zlasti v 
javnem sektorju, ter dejstvo, da je 
odpuščanje delavcev na podlagi 
političnega prepričanja ali pripadnosti 
nesprejemljivo; 

Or. en

Predlog spremembe 185
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva oblasti, naj čim prej ustvarijo 25. poziva oblasti, naj čim prej ustvarijo 
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pogoje za pristen socialni dialog; opozarja 
na pomanjkljivosti zakona o delu, ki ni bil 
usklajen s pravnim redom Unije;

pogoje za pristen socialni dialog; opozarja 
na pomanjkljivosti zakona o delu ter 
zakona o varnosti in zdravju pri delu, ki 
nista bila usklajena s pravnim redom 
Unije, ter poziva oblasti, naj izvedejo 
potrebne prilagoditve in okrepijo 
prizadevanja za zagotovitev izvajanja in 
izvrševanja prilagojenih zakonov; zahteva 
osnutek ločenega zakona o delovnih 
inšpekcijah na podlagi konvencij 81 in 
129 Mednarodne organizacije dela;

Or. en

Predlog spremembe 186
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva oblasti, naj čim prej ustvarijo 
pogoje za pristen socialni dialog; opozarja 
na pomanjkljivosti zakona o delu, ki ni bil 
usklajen s pravnim redom Unije;

25. poziva oblasti, naj čim prej ustvarijo 
pogoje za pristen socialni dialog, ki ga 
doslej še ni bilo; opozarja na 
pomanjkljivosti zakona o delu, ki ni bil 
usklajen s pravnim redom Unije;

Or. en

Predlog spremembe 187
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva oblasti, naj čim prej ustvarijo 
pogoje za pristen socialni dialog; opozarja 
na pomanjkljivosti zakona o delu, ki ni bil 
usklajen s pravnim redom Unije;

25. poziva oblasti, naj čim prej ustvarijo 
pogoje za pristen socialni dialog; opozarja 
na pomanjkljivosti zakona o delu, ki ni bil 
usklajen s pravnim redom Unije; zlasti 
poudarja, da je treba pravni okvir o 
delavskih pravicah in pravicah sindikatov 
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uskladiti s konvencijami Mednarodne 
organizacije dela, da bi okrepili 
individualne in kolektivne pravice 
delavcev in spodbudili kolektivne 
pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 188
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25 a. poudarja pomen razvoja javnega 
prevoza, zlasti v zvezi z nadgradnjo ali 
vzpostavljanjem novih železniških povezav 
v okviru trajnostnega prometnega 
sistema; obžaluje, da je bilo na tem 
področju in na področju kombiniranega 
prevoza doseženega malo napredka;

Or. en

Predlog spremembe 189
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25 b. poziva Srbijo, naj sprejme in razvije 
verodostojen in učinkovit načrt za 
obnovljivo energijo in energetsko 
učinkovitost, da bi dosegla raznolikost 
virov energije ter uskladitev s politikami 
in cilji EU na področju podnebnih 
sprememb; poziva zlasti srbske oblasti, naj 
poenostavijo in pospešijo upravne 
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postopke za izdajo gradbenih dovoljenj, za 
licenciranje in za mrežno povezovanje 
projektov obnovljive energije;

Or. en

Predlog spremembe 190
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25 c. poudarja, da so potrebna znatna 
prizadevanja na področju okolja in zlasti 
na področjih gospodarjenja z vodo, 
varstva narave in kakovosti zraka; 
poudarja, da brez primerne okrepitve
upravne zmogljivosti ni mogoče doseči 
znatnega napredka, in poziva srbsko 
vlado, naj v zvezi s tem sprejme potrebne 
ukrepe;

Or. en


