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10.5.2017 A8-0063/7 

Pakeitimas 7 

Harald Vilimsky 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0063/2017 

David McAllister 

2016 m. ataskaita dėl Serbijos 

2016/2311(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

C. kadangi Serbija ėmėsi svarbių 

veiksmų siekdama normalizuoti santykius 

su Kosovu ir dėl to 2013 m. balandžio 

19 d. buvo pasirašytas Pirmasis 

susitarimas dėl santykių normalizavimo 

principų ir 2015 m. rugpjūčio mėn. 

susitarimai, tačiau dar yra daug šiuo 

požiūriu spręstinų klausimų; kadangi 

reikia skubiai imtis tolesnių veiksmų 

siekiant svarstyti visus likusius abiejų 

šalių tarpusavio klausimus, daryti 

pažangą šioje srityje ir juos išspręsti; 

C. kadangi Kosovą kaip 

nepriklausomą valstybę diplomatiniu 

lygiu pripažino 114 šalių, įskaitant 110 iš 

193 (57 proc.) Jungtinių Tautų valstybių 

narių; kadangi penkios ES valstybės narės 

dar nepripažino vienašališkai paskelbtos 

Kosovo nepriklausomybės; kadangi dėl to 

2013 m. balandžio 19 d. Pirmasis 

susitarimas dėl santykių normalizavimo 

principų ir 2015 m. rugpjūčio mėn. 

susitarimai neturėtų būti laikomi 

galiojančiais; kadangi todėl ES turėtų 

apsvarstyti galimybę Kosovo klausimą 

laikyti kiekvienos valstybės narės 

valstybinio lygmens kompetencijos 

klausimu tuo pačiu metu gerbiant 

Serbijos teritorinį vientisumą ir 

suverenitetą; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/8 

Pakeitimas 8 

Harald Vilimsky 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0063/2017 

David McAllister 

2016 m. ataskaita dėl Serbijos 

2016/2311(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. pabrėžia nepriklausomų 

reguliavimo institucijų, be kita ko, 

ombudsmeno, visuomeninės svarbos 

informacijos ir asmens duomenų 

apsaugos komisaro, Valstybės audito 

institucijos, Kovos su korupcija agentūros 

ir Kovos su korupcija tarybos, svarbą 

užtikrinant įstatymų vykdomosios valdžios 

priežiūrą ir atskaitomybę; pabrėžia, kad 

būtina užtikrinti valstybės institucijų 

skaidrumą ir atskaitomybę; ragina 

valdžios institucijas visapusiškai saugoti 

šių reguliavimo institucijų 

nepriklausomybę, teikti visapusišką jų 

darbui reikalingą politinę ir 

administracinę paramą ir užtikrinti, kad į 

jų rekomendacijas būtų tinkamai 

atsižvelgiama; ragina valdžios institucijas 

susilaikyti nuo kaltinimų ombudsmenui ir 

nuo nepagrįstų politinių išpuolių prieš jį; 

17. pakartoja, kad svarbu gerbti 

Serbijos suverenitetą, ir ragina panaikinti 

ombudsmeno, kaip nerenkamos politinės 

figūros, kuri negali kištis į vietos 

sprendimų priėmimo procesą, pareigybę; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/9 

Pakeitimas 9 

Harald Vilimsky 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0063/2017 

David McAllister 

2016 m. ataskaita dėl Serbijos 

2016/2311(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. pažymi, kad egzistuoja įstatymų ir 

institucinė tarptautinės žmogaus teisių 

teisės laikymosi sistema; pabrėžia, kad ją 

būtina nuosekliai įgyvendinti visoje šalyje; 

pažymi, kad reikia ir toliau dėti ilgalaikes 

pastangas siekiant gerinti pažeidžiamoms 

grupėms priklausančių žmonių padėtį, 

įskaitant romus, neįgaliuosius, 

užsikrėtusius ŽIV arba sergančius AIDS 

žmones, LGBTI asmenis, migrantus ir 

prieglobsčio prašytojus bei etnines 

mažumas; pabrėžia, kad Serbijos valdžios 

institucijos, visos politinės partijos ir 

visuomenės veikėjai turi skatinti 

tolerancijos ir įtraukties atmosferą 

Serbijoje; ragina valdžios institucijas 

užtikrinti tinkamą priimtų kovos su 

diskriminacija teisės aktų, ypač susijusių su 

nusikaltimais dėl neapykantos, 

įgyvendinimą; reiškia susirūpinimą dėl 

Karo nusikaltimų civilių aukų teisių 

įstatymo, nes į jį neįtrauktos kai kurios 

per konfliktą smurtą patyrusių aukų 

grupės ir ragina valdžios institucijas 

peržiūrėti šį įstatymą; 

19. pažymi, kad egzistuoja įstatymų ir 

institucinė tarptautinės žmogaus teisių 

teisės laikymosi sistema; pabrėžia, kad ją 

būtina nuosekliai įgyvendinti visoje šalyje; 

pažymi, kad reikia ir toliau dėti ilgalaikes 

pastangas siekiant gerinti pažeidžiamoms 

grupėms priklausančių žmonių padėtį, 

įskaitant etnines mažumas; pabrėžia, kad 

Serbijos valdžios institucijos, visos 

politinės partijos ir visuomenės veikėjai 

turi skatinti tolerancijos ir įtraukties 

atmosferą Serbijoje; ragina valdžios 

institucijas užtikrinti tinkamą priimtų 

kovos su diskriminacija teisės aktų, ypač 

susijusių su nusikaltimais dėl neapykantos, 

įgyvendinimą; primena, kad, Serbijos 

vyriausybės duomenimis, 2016 m. 

birželio mėn. Serbijoje vis dar buvo 

20 334 pabėgėliai iš Kroatijos, 9 080 

pabėgėlių iš Bosnijos ir Hercegovinos ir 

203 140 pabėgėlių iš Kosovo; pabrėžia, 

kad, remiantis Jungtinių Tautų 

vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro 

biuro duomenimis, Serbija ir toliau užima 

pirmąją vietą tarp Europos valstybių 

priverstinės migracijos po dešimtojo 

dešimtmečio konfliktų klausimu, ji taip 

pat yra viena iš penkių pasaulio šalių, 

patiriančių didžiausią užsitęsusią 

pabėgėlių krizę; primena, kad gerbdama 

Serbijos suverenitetą ES neturi daryti 
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įtakos jos teisės aktams, įskaitant Karo 

nusikaltimų civilių aukų teisių įstatymą; 

Or. en 

 

 


