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10.5.2017 A8-0063/7 

Alteração  7 

Harald Vilimsky 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0063/2017 

David McAllister 

Relatório de 2016 relativo à Sérvia 

2016/2311(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que a Sérvia tomou 

medidas importantes a favor da 

normalização das relações com o Kosovo, 

que conduziram ao primeiro acordo sobre 

os princípios que governam a normalização 

das relações, de 19 de abril de 2013, e aos 

acordos de agosto de 2015, mas ainda há 

muito a fazer neste domínio;  

considerando que são urgentemente 

necessárias medidas adicionais a fim de 

lidar com todas as questões pendentes 

entre os dois países, de as fazer avançar e 

de as resolver; 

C. Considerando que 114 Estados 

concederam ao Kosovo reconhecimento 

diplomático como Estado independente, 

nomeadamente 110 dos 193 Estados 

membros das Nações Unidas (57 %); que 

cinco Estados-Membros da UE ainda não 

reconheceram a declaração unilateral de 

independência do Kosovo; considerando 

que o primeiro acordo sobre os princípios 

que governam a normalização das relações, 

de 19 de abril de 2013, e os acordos de 

agosto de 2015 não devem, por 

conseguinte, ser considerados válidos; 

considerando que a UE deve, por 

conseguinte, considerar a questão do 

Kosovo como sendo da competência 

nacional de cada Estado-Membro, 

respeitando, simultaneamente, a 

integridade territorial e a soberania da 

Sérvia; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/8 

Alteração  8 

Harald Vilimsky 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0063/2017 

David McAllister 

Relatório de 2016 relativo à Sérvia 

2016/2311(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Reitera a importância dos órgãos 

reguladores independentes, tais como o 

Provedor de Justiça, o Comissário 

responsável pelas informações de 

interesse público e pela proteção dos 

dados pessoais, o Organismo de Auditoria 

do Estado, a Agência de Luta contra a 

Corrupção e o Conselho de Luta contra a 

Corrupção para garantir a supervisão e a 

responsabilização do executivo;  salienta 

a necessidade de transparência e de 

responsabilização das instituições do 

Estado; solicita às autoridades que 

salvaguardem plenamente a 

independência destas entidades 

reguladoras, a fim de prestar pleno apoio 

político e administrativo ao trabalho que 

realizam, e garantam um seguimento 

adequado das respetivas recomendações;  

insta as autoridades a absterem-se de 

dirigir acusações e ataques políticos 

injustificados ao Provedor de Justiça; 

17. Reitera a importância de respeitar a 

soberania da Sérvia e apela à supressão 

da figura do Provedor de Justiça, que, 

enquanto figura política não eleita, não 

pode interferir na tomada de decisões a 

nível local; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/9 

Alteração  9 

Harald Vilimsky 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0063/2017 

David McAllister 

Relatório de 2016 relativo à Sérvia 

2016/2311(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Sublinha que está em vigor o 

quadro legislativo para o respeito do direito 

internacional em matéria de direitos 

humanos; frisa que é necessária uma 

aplicação coerente em todo o país; observa 

que são necessários mais esforços 

sustentados para melhorar a situação das 

pessoas pertencentes a grupos vulneráveis, 

incluindo os ciganos, as pessoas com 

deficiência, as pessoas com VIH/SIDA, as 

pessoas LGBTI, os migrantes, os 

requerentes de asilo e as minorias étnicas; 

destaca a necessidade de as autoridades 

sérvias, todos os partidos políticos e todas 

as figuras públicas promoverem um clima 

de tolerância e inclusão na Sérvia; solicita 

às autoridades que garantam a correta 

aplicação da legislação adotada em matéria 

de luta contra a discriminação, em 

particular no que diz respeito aos crimes de 

ódio; expressa preocupação relativamente 

à lei sobre os direitos das vítimas civis da 

guerra, que exclui determinados grupos, 

vítimas de violência durante os conflitos, e 

solicita às autoridades uma revisão desta 

lei; 

19. Sublinha que está em vigor o 

quadro legislativo para o respeito do direito 

internacional em matéria de direitos 

humanos; frisa que é necessária uma 

aplicação coerente em todo o país; observa 

que são necessários mais esforços 

sustentados para melhorar a situação das 

pessoas pertencentes a grupos vulneráveis, 

incluindo as minorias étnicas; destaca a 

necessidade de as autoridades sérvias, 

todos os partidos políticos e todas as 

figuras públicas promoverem um clima de 

tolerância e inclusão na Sérvia; solicita às 

autoridades que garantam a correta 

aplicação da legislação adotada em matéria 

de luta contra a discriminação, em 

particular no que diz respeito aos crimes de 

ódio; observa que, em junho de 2016, de 

segundo o Governo sérvio, se 

encontravam ainda na Sérvia 20 334 

refugiados provenientes da Croácia, 9 080 

da Bósnia e Herzegovina e 203 140 do 

Kosovo;   salienta, que, de acordo com o 

ACNUR, a Sérvia continua a ocupar o 

primeiro lugar dos países da Europa mais 

afetados pelo problema da migração 

forçada na sequência dos conflitos da 

década de 1990, sendo ainda um dos 

cinco países em todo o mundo que 

enfrentam uma situação prolongada de 

refugiados; recorda que, em respeito da 
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soberania da Sérvia, a UE não deve 

interferir na sua legislação, 

nomeadamente na lei sobre os direitos das 

vítimas civis da guerra; 

Or. en 

 

 


