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10.5.2017 A8-0063/7 

Tarkistus  7 

Harald Vilimsky 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0063/2017 

David McAllister 

Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2311(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. ottaa huomioon, että Serbia on 

toteuttanut merkittäviä toimia 

normalisoidakseen suhteensa Kosovoon, 

minkä tuloksena ensimmäinen sopimus, 

jossa käsitellään suhteiden 

normalisoimista koskevia periaatteita, 

tehtiin 19. huhtikuuta 2013 ja sen jälkeen 

elokuun 2015 sopimukset, mutta katsoo, 

että paljon on vielä tehtävä tältä osin; 

katsoo, että on tarpeen toteuttaa kiireesti 

lisää toimia, jotta voidaan käsitellä näiden 

kahden maan välisiä avoimia kysymyksiä 
ja jotta niissä voidaan päästä eteenpäin ja 

ratkaista ne; 

C. ottaa huomioon, että Kosovon 

asema itsenäisenä valtiona on saanut 114 

diplomaattista tunnustusta, joista 110 

Yhdistyneiden kansakuntien 193:lta 

jäsenvaltiolta (57 prosenttia); ottaa 

huomioon, että viisi EU:n jäsenvaltiota ei 

vielä ole tunnustanut Kosovon 

yksipuolista julistautumista itsenäiseksi 

valtioksi; ottaa huomioon, että 

19. huhtikuuta 2013 tehtyä ensimmäistä 

sopimusta, jossa käsitellään suhteiden 

normalisoimista koskevia periaatteita, ja 

elokuun 2015 sopimuksia ei tästä syystä 

tulisi katsoa laillisiksi; ottaa huomioon, 

että EU:n olisi tästä syystä pidettävä 

Kosovon kysymystä kunkin jäsenvaltion 

kansallisen toimivallan piiriin kuuluvana 

kysymyksenä ja kunnioitettava samalla 

Serbian alueellista koskemattomuutta ja 

suvereniteettia; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/8 

Tarkistus  8 

Harald Vilimsky 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0063/2017 

David McAllister 

Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2311(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. muistuttaa riippumattomien 

sääntelyelinten, kuten oikeusasiamiehen, 

valtion tarkastusviraston, yleisesti 

merkittävistä tiedoista ja henkilötietojen 

suojasta vastaavan viranomaisen, valtion 

tarkastuslaitoksen sekä 

korruptiontorjuntaviraston ja -neuvoston, 

merkityksestä toimeenpanovallan 

valvonnan ja vastuuvelvollisuuden 

varmistamisessa; korostaa, että valtion 

instituutioiden on oltava avoimia ja 

vastuuvelvollisia; kehottaa viranomaisia 

turvaamaan täysin näiden sääntelyelinten 

riippumattomuuden, antamaan täyden 

poliittisen ja hallinnollisen tuen niiden 

työlle ja varmistamaan niiden suositusten 

asianmukaiset jatkotoimet; kehottaa 

viranomaisia pidättymään 

oikeusasiamieheen kohdistetuista 

syytöksistä ja perusteettomista poliittisista 

hyökkäyksistä; 

17. muistuttaa Serbian suvereniteetin 

kunnioittamisen merkityksestä ja kehottaa 

heikentämään oikeusasiamiehen asemaa, 

sillä poliittisena henkilönä, jota ei ole 

valittu vaaleilla, hän ei voi puuttua 

suvereenin valtion 

päätöksentekoprosessiin; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/9 

Tarkistus  9 

Harald Vilimsky 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0063/2017 

David McAllister 

Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2311(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. korostaa, että kansainvälisen 

ihmisoikeuslainsäädännön noudattamista 

koskeva lainsäädännöllinen ja 

institutionaalinen kehys on olemassa; 

tähdentää, että täytäntöönpanon on oltava 

johdonmukaista koko maassa; panee 

merkille, että heikossa asemassa oleviin 

ryhmiin kuuluvien henkilöiden, kuten 

romanien, vammaisten henkilöiden, 

henkilöiden, joilla on hiv/aids, ja hlbti-

henkilöiden, maahantulijoiden ja 

turvapaikanhakijoiden sekä etnisten 

vähemmistöjen, tilanteen parantamiseksi 

tarvitaan edelleen jatkuvia toimenpiteitä; 

tähdentää, että Serbian virnaomaisten, 

kaikkien puolueiden ja julkisuuden 

henkilöiden on edistettävä 

suvaitsevaisuuden ja osallisuuden 

ilmapiirin kehittymistä Serbiassa; kehottaa 

viranomaisia varmistamaan syrjinnän 

torjunnasta annetun lainsäädännön, 

erityisesti viharikoksiin liittyvän 

lainsäädännön, asianmukaisen 

täytäntöönpanon; ilmaisee huolensa sodan 

siviiliuhrien oikeuksia koskevasta laista, 

jonka ulkopuolelle on jätetty joitakin 

konfliktien aikaisten väkivaltaisuuksien 

uhreiksi joutuneita ryhmiä, ja kehottaa 

viranomaisia tarkastelemaan uudelleen 

tätä lakia; 

19. korostaa, että kansainvälisen 

ihmisoikeuslainsäädännön noudattamista 

koskeva lainsäädännöllinen ja 

institutionaalinen kehys on olemassa; 

tähdentää, että täytäntöönpanon on oltava 

johdonmukaista koko maassa; panee 

merkille, että heikossa asemassa oleviin 

ryhmiin, muun muassa etnisiin 

vähemmistöihin, kuuluvien henkilöiden 

tilanteen parantamiseksi tarvitaan edelleen 

jatkuvia toimenpiteitä; tähdentää, että 

Serbian virnaomaisten, kaikkien 

puolueiden ja julkisuuden henkilöiden on 

edistettävä suvaitsevaisuuden ja 

osallisuuden ilmapiirin kehittymistä 

Serbiassa; kehottaa viranomaisia 

varmistamaan syrjinnän torjunnasta 

annetun lainsäädännön, erityisesti 

viharikoksiin liittyvän lainsäädännön, 

asianmukaisen täytäntöönpanon; panee 

merkille, että Serbian hallituksen mukaan 

Serbiassa edelleen olevien pakolaisten 

määrä kesäkuussa 2016 oli 20 334 

pakolaista Kroatiasta, 9 080 Bosnia ja 

Hertsegovinasta ja 203 140 Kosovosta; 

korostaa, että UNHCR:n mukaan Serbia 

on edelleen pakkomuuton suhteen johtava 

maa Euroopassa 90-luvun konfliktien 

jälkeen sekä yksi niistä viidestä maailman 

maasta, joissa pakolaistilanne on 

pitkittynyt; muistuttaa, että Serbian 



 

AM\1125576FI.docx  PE603.746v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

suvereniteettia kunnioittaen EU ei saa 

puuttua sen lainsäädäntöön, ei myöskään 

sodan siviiliuhrien oikeuksia koskevaan 

lakiin; 

Or. en 

 

 


