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10.5.2017 A8-0063/7 

Изменение  7 

Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0063/2017 

Дейвид Макалистър 

Доклад от 2016 г. относно Сърбия 

2016/2311(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че Сърбия 

предприе важни стъпки за 

нормализиране на отношенията с 

Косово, които доведоха до Първото 

споразумение относно принципите за 

нормализиране на отношенията от 19 

април 2013 г. и до споразуменията от 

август 2015 г., но че предстои още 

много да се направи в това 

отношение; като има предвид, че са 

необходими спешни мерки за справяне, 

постигане на напредък и решаване на 

всички висящи въпроси между двете 

държави; 

В. като има предвид, че Косово 

беше призната по дипломатически 

път като независима държава от 114 

държави, включително от 110 от 193 

държави – членки на Организацията 

на обединените нации (57%);  като 

има предвид, че пет държави – членки 

на ЕС все още не са признали 

едностранно обявената от Косово 

независимост;  като има предвид, че 
Първото споразумение относно 

принципите за нормализиране на 

отношенията от 19 април 2013 г. и до 

споразуменията от август 2015 г. 

следователно не следва да се считат 

за действителни; като има предвид, че 

по тази причина ЕС следва да счита 

косовският проблем за проблем от 

компетентността на всяка държава 

членка, при зачитане на 

териториалната цялост и 

суверенитет на Сърбия;  

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/8 

Изменение  8 

Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0063/2017 

Дейвид Макалистър 

Доклад от 2016 г. относно Сърбия 

2016/2311(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. отново подчертава значението на 

независимите регулаторни органи 

като омбудсмана, комисаря по 

въпросите на информацията от 

обществено значение и защитата на 

личните данни, Държавната сметна 

палата, Агенцията за борба с 

корупцията и Съвета за борба с 

корупцията, при осигуряването на 

надзор и отчетност на 

изпълнителната власт; подчертава 

необходимостта от прозрачност и 

отчетност на държавните 

институции; призовава органите да 

защитават изцяло независимостта 

на посочените регулаторни органи, да 

предоставят цялостна политическа 

и административна подкрепа за 

тяхната работа и да осигуряват 

подходящи мерки в отговор на 

техните препоръки; призовава 

органите да се въздържат от 

обвинения и необосновани 

политически нападки срещу 

омбудсмана; 

17. отново подчертава значението на 

спазването на суверенитета на 

Сърбия и призова за премахване на 

фигурата на омбудсмана, който, в 

качеството си на неизбираема 

политическа фигура, не може да се 

намесва в процеса на вземане на 

решения на местно равнище; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/9 

Изменение  9 

Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0063/2017 

Дейвид Макалистър 

Доклад от 2016 г. относно Сърбия 

2016/2311(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че е установена 

законодателната и институционалната 

рамка за спазването на международното 

право в областта на правата на човека; 

подчертава, че е необходимо 

последователното прилагане на 

територията на цялата страна; 

отбелязва, че са необходими по-

нататъшни постоянни усилия за 

подобряване на положението на лицата, 

принадлежащи към уязвими групи, 

включително хората с увреждания, 

хората с ХИВ/СПИН, ЛГБТИ лица, 

мигрантите, търсещите убежище 

лица и етническите малцинства; 

подчертава, че е необходимо сръбските 

органи, всички политически партии и 

обществени лица да насърчават климат 

на толерантност и приобщаване в 

Сърбия; призовава органите да осигурят 

правилно прилагане на приетото 

законодателство за борба с 

дискриминацията, особено във връзка с 

престъпленията от омраза; изразява 

своята загриженост относно Закона 

за правата на цивилните жертви на 

войната, които изключват редица 

групи от жертви на насилие по време 

на конфликта и призовава органите за 

преразгледат посочения закон; 

19. подчертава, че е установена 

законодателната и институционалната 

рамка за спазването на международното 

право в областта на правата на човека; 

подчертава, че е необходимо 

последователното прилагане на 

територията на цялата страна; 

отбелязва, че са необходими по-

нататъшни постоянни усилия за 

подобряване на положението на лицата, 

принадлежащи към уязвими групи, 

включително етническите  

малцинства; подчертава, че е 

необходимо сръбските органи, всички 

политически партии и обществени лица 

да насърчават климат на толерантност и 

приобщаване в Сърбия; призовава 

органите да осигурят правилно 

прилагане на приетото законодателство 

за борба с дискриминацията, особено 

във връзка с престъпленията от омраза; 

отбелязва, че според сръбското 

правителство, броят на бежанците, 

които все още се намират в Сърбия 

към юни 2016 г. включва 20 334 души 

от Хърватия, 9 080 от Босна и 

Херцеговина и 203 140 от Косово; 

подчертава, че според ВКБООН 

Сърбия остава държавата на първо 

място в Европа по отношение на 

принудителната миграция, 
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последвала конфликтите през 90-те 

години, както и една от първите пет 

държави в света с продължителна 

бежанска ситуация; припомня, че ЕС, 

зачитайки суверенитета на Сърбия, 

не трябва да се намесва в нейното 

законодателство, включително по 

отношение на Закона за правата на 

цивилните жертви на войната; 

Or. en 

 

 


