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10.5.2017 A8-0063/7 

Amendamentul  7 

Harald Vilimsky 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0063/2017 

David McAllister 

Raportul pe 2016 privind Serbia 

2016/2311(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât Serbia a adoptat măsuri 

importante în direcția normalizării 

relațiilor cu Kosovo, din care au rezultat, 

la 19 aprilie 2013, Primul acord cu privire 

la principiile aplicabile normalizării 

relațiilor, precum și acordurile din august 

2015, dar mai sunt încă multe de făcut în 

acest sens; întrucât sunt necesare de 

urgență măsuri suplimentare pentru a 

aborda, a depăși și a soluționa toate 

chestiunile rămase între cele două țări; 

C. întrucât Kosovo a primit 114 

recunoașteri diplomatice ca stat 

independent, dintre care 110 din partea 

celor 193 de state membre ale 

Organizației Națiunilor Unite (57 %); 

întrucât cinci state membre ale UE nu au 

recunoscut încă independența unilaterală 

a Kosovo; întrucât Primul acord cu privire 

la principiile aplicabile normalizării 

relațiilor, din 19 aprilie 2013, precum și 

acordurile din august 2015 ar trebui, prin 

urmare, să nu fie considerate valabile; 

întrucât UE ar trebui, așadar, să 

considere chestiunea Kosovo ca ținând de 

competența fiecărui stat membru în parte, 

cu respectarea integrității teritoriale și 

suveranității Serbiei; 

Or. en 
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Amendamentul  8 

Harald Vilimsky 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0063/2017 

David McAllister 

Raportul pe 2016 privind Serbia 

2016/2311(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. reiterează importanța unor 

organisme de reglementare independente, 

cum ar fi Avocatul Poporului, comisarul 

pentru informațiile de importanță publică 
și protecția datelor cu caracter personal, 

Curtea de Conturi a Statului, Agenția 

anticorupție și Consiliul anticorupție, 

pentru a asigura supravegherea și 

tragerea la răspundere a executivului; 

subliniază necesitatea transparenței și a 

răspunderii instituțiilor de stat; invită 

autoritățile să protejeze pe deplin 

independența acestor organisme de 

reglementare, să le asigure sprijinul 

politic și administrativ deplin pentru a-și 

desfășura activitatea și să dea curs în mod 

corespunzător recomandărilor lor; invită 

autoritățile să se abțină de la a formula 

acuzații și atacuri politice nefondate la 

adresa Avocatului Poporului; 

17. reamintește importanța respectării 

suveranității Serbiei și solicită eliminarea 

rolului Avocatului Poporului, care, în 

calitate de personalitate politică nealeasă, 

nu poate interveni în procesul decizional 

local; 

Or. en 
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2016/2311(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. subliniază că cadrul legislativ și 

instituțional pentru respectarea dreptului 

internațional al drepturilor omului este în 

vigoare; subliniază că este necesară 

punerea în aplicare coerentă a acestuia în 

întreaga țară; observă că sunt necesare 

eforturi suplimentare susținute pentru a 

îmbunătăți situația persoanelor care aparțin 

unor grupuri vulnerabile, inclusiv a 

romilor, a persoanelor cu handicap, a 

persoanelor cu HIV/SIDA și a 

persoanelor LGBTI, precum și a 

migranților și a solicitanților de azil și a 

minorităților etnice; subliniază că este 

necesar ca autoritățile sârbe, precum și 

toate partidele politice și personalitățile 

publice să promoveze un climat tolerant și 

favorabil incluziunii în Serbia; invită 

autoritățile să asigure punerea 

corespunzătoare în aplicare a legislației 

adoptate împotriva discriminării, în special 

în ceea ce privește infracțiunile motivate de 

ură; își exprimă preocuparea cu privire la 

Legea privind drepturile victimelor civile 

de război, care exclude anumite grupuri 

de victime ale violențelor din timpul 

conflictului, și face apel la autorități să o 

reexamineze; 

19. subliniază că cadrul legislativ și 

instituțional pentru respectarea dreptului 

internațional al drepturilor omului este în 

vigoare; subliniază că este necesară 

punerea în aplicare coerentă a acestuia în 

întreaga țară; observă că sunt necesare 

eforturi suplimentare susținute pentru a 

îmbunătăți situația persoanelor care aparțin 

unor grupuri vulnerabile, inclusiv a 

minorităților etnice; subliniază că este 

necesar ca autoritățile sârbe, precum și 

toate partidele politice și personalitățile 

publice să promoveze un climat tolerant și 

favorabil incluziunii în Serbia; invită 

autoritățile să asigure punerea 

corespunzătoare în aplicare a legislației 

adoptate împotriva discriminării, în special 

în ceea ce privește infracțiunile motivate de 

ură; constată că, potrivit Guvernului sârb, 

numărul refugiaților care se aflau în 

continuare pe teritoriul Serbiei în iunie 

2016 includea 20 334 de persoane din 

Croația, 9 080 de persoane din Bosnia și 

Herțegovina și 203 140 de persoane din 

Kosovo; subliniază că, potrivit Înaltului 

Comisariat al Națiunilor Unite pentru 

Refugiați (UNHCR), Serbia rămâne 

prima țară din Europa în ceea ce privește 

strămutarea forțată a populației ca 

urmare a conflictelor din anii 1990, 

precum și una dintre primele cinci țări din 
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lume cu o prezență prelungită a 

refugiaților; reamintește că UE, 

respectând suveranitatea Serbiei, nu 

trebuie să intervină în legislația acesteia, 

inclusiv în Legea privind drepturile 

victimelor civile de război; 

Or. en 

 

 


