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Poprawka  7 

Harald Vilimsky 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0063/2017 

David McAllister 

Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. 

2016/2311(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że Serbia 

poczyniła istotne kroki w celu 

normalizacji stosunków z Kosowem, czego 

wynikiem jest Pierwsze porozumienie w 

sprawie zasad regulujących normalizację 

stosunków z dnia 19 kwietnia 2013 r. oraz 

porozumienia z sierpnia 2015 r., jednak 

należy jeszcze wiele uczynić w tym 

obszarze; mając na uwadze, że pilnie 

wymagane są dalsze kroki w celu zajęcia 

się wszystkimi istniejącymi problemami 

między tymi dwoma krajami, rozwiązania 

ich i poczynienia dalszych postępów; 

C. mając na uwadze, że Kosowo 

zyskało uznanie międzynarodowe jako 

niezależne państwo ze strony 114 krajów, 
w tym ze strony 110 ze 193 państw 

członkowskich Organizacji Narodów 

Zjednoczonych (57 %); mając na uwadze, 

że pięć państw członkowskich UE nadal 

nie uznało jednostronnej deklaracji 

niepodległości Kosowa; mając na uwadze, 

że Pierwsze porozumienie w sprawie zasad 

regulujących normalizację stosunków z 

dnia 19 kwietnia 2013 r. oraz porozumienia 

z sierpnia 2015 r. nie mogą zatem zostać 

uznane za ważne; mając na uwadze, że UE 

powinna zatem uznać, że rozpatrzenie 

kwestii Kosowa należy do kompetencji 

każdego państwa członkowskiego, przy 

jednoczesnym poszanowaniu 

integralności terytorialnej i suwerenności 

Serbii; 

Or. en 
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Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. ponownie zaznacza, jak ważną rolę 

odgrywają niezależne organy regulacyjne, 

takie jak Rzecznik Praw Obywatelskich, 

pełnomocnik ds. informacji ważnych dla 

społeczeństwa i ochrony danych 

osobowych, Państwowy Urząd Kontroli, 

Agencja Antykorupcyjna i Rada 

Antykorupcyjna w zapewnianiu nadzoru 

nad władzą wykonawczą i jej rozliczaniu; 

podkreśla konieczność przejrzystości i 

rozliczalności instytucji państwowych; 

zwraca się do władz o zapewnienie pełnej 

ochrony niezależności tych organów 

regulacyjnych, udzielenie pełnego 

wsparcia politycznego i administracyjnego 

w ich pracy oraz zapewnienie 

odpowiedniego monitorowania ich 

zaleceń; wzywa władze do powstrzymania 

się od oskarżeń i nieuzasadnionych 

ataków politycznych skierowanych 

przeciwko Rzecznikowi Praw 

Obywatelskich; 

17. przypomina o znaczeniu 

poszanowania suwerenności Serbii oraz 

wzywa do zniesienia roli Rzecznika Praw 

Obywatelskich, który jako osoba na 

stanowisku politycznym niewyłaniana w 

drodze wyborów nie może ingerować w 

podejmowanie decyzji na szczeblu 

lokalnym; 

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

19. podkreśla, że wprowadzono 

przepisy i ramy instytucjonalne dotyczące 

przestrzegania prawa międzynarodowego 

w dziedzinie praw człowieka; podkreśla, że 

konieczne jest konsekwentne wdrożenie w 

całym kraju; zauważa, że konieczne są 

ciągłe dalsze wysiłki na rzecz poprawy 

sytuacji osób należących do szczególnie 

narażonych grup społecznych, w tym 

Romów, osób niepełnosprawnych, osób 

zarażonych HIV/AIDS, osób LGBTI, 

migrantów i osób ubiegających się o azyl 

oraz mniejszości etnicznych; podkreśla 

potrzebę ułatwienia przez władze serbskie, 

wszystkie partie polityczne i osoby 

publiczne propagowania klimatu tolerancji 

i włączenia w Serbii; wzywa władze do 

zapewnienia odpowiedniego wdrażania 

przyjętych przepisów 

antydyskryminacyjnych, w szczególności 

w odniesieniu do przestępstw z nienawiści; 

wyraża zaniepokojenie ustawą o prawach 

cywilnych ofiar wojny, która wyklucza 

niektóre grupy ofiar przemocy w czasie 

konfliktów i wzywa władze do dokonania 

przeglądu tej ustawy; 

19. podkreśla, że wprowadzono 

przepisy i ramy instytucjonalne dotyczące 

przestrzegania prawa międzynarodowego 

w dziedzinie praw człowieka; podkreśla, że 

konieczne jest konsekwentne wdrożenie w 

całym kraju; zauważa, że konieczne są 

ciągłe dalsze wysiłki na rzecz poprawy 

sytuacji osób należących do szczególnie 

narażonych grup społecznych, w tym 

mniejszości etnicznych; podkreśla potrzebę 

ułatwienia przez władze serbskie, 

wszystkie partie polityczne i osoby 

publiczne propagowania klimatu tolerancji 

i włączenia w Serbii; wzywa władze do 

zapewnienia odpowiedniego wdrażania 

przyjętych przepisów 

antydyskryminacyjnych, w szczególności 

w odniesieniu do przestępstw z nienawiści; 

zauważa, że według rządu serbskiego, 

wśród uchodźców nadal obecnych w 

Serbii w czerwcu 2016 r. było: 20 334 

uchodźców z Chorwacji, 9 080 – z Bośni i 

Hercegowiny oraz 203 140 – z Kosowa; 

podkreśla, że według UNHCR Serbia 

pozostaje czołowym krajem w Europie w 

obszarze przymusowych wysiedleń w 

następstwie konfliktów w latach 90. XX 

wieku, a także jednym z pięciu czołowych 

krajów na świecie o przedłużającej się 

problematycznej sytuacji uchodźców; 

przypomina, że UE, w ramach 
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poszanowania suwerenności Serbii, nie 

powinna ingerować w jej przepisy, w tym 

w ustawę o prawach cywilnych ofiar 

wojny; 

Or. en 

 

 


