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Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker je Srbija sprejela pomembne 

ukrepe za normalizacijo odnosov s 

Kosovom, kar je privedlo do sklenitve 

prvega sporazuma o načelih normalizacije 

odnosov dne 19. aprila 2013 ter sporazuma 

avgusta 2015, vendar je treba na tem 

področju storiti še veliko; ker je treba 

nujno sprejeti dodatne ukrepe, da bi bilo 

mogoče obravnavati, začeti reševati in 

rešiti vsa odprta vprašanja med državama; 

C. ker je Kosovo kot neodvisno državo 

priznalo 114 držav, med njimi 110 od 193 

(57 %) držav članic Združenih narodov; 

ker pet držav članic EU še ni priznalo 

enostranske razglasitve neodvisnosti 

Kosova; ker prvi sporazum o načelih 

normalizacije odnosov z dne 

19. aprila 2013 ter sporazuma iz avgusta 

2015 zato ne bi smeli veljati; ker bi morala 

EU zato vprašanje Kosova uvrstiti med 

pristojnosti posameznih držav članic, 

obenem pa spoštovati ozemeljsko 

celovitost in suverenost Srbije; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. ponovno poudarja, kako 

pomembni so pri zagotavljanju nadzora in 

politične odgovornosti izvršilne oblasti 

neodvisni regulativni organi, kot so varuh 
človekovih pravic, komisar za informacije 

javnega značaja in varstvo osebnih 

podatkov, državna revizijska institucija, 

agencija za preprečevanje korupcije in 

svet za preprečevanje korupcije; poudarja 

potrebo po preglednosti in odgovornosti 

državnih institucij; poziva oblasti, naj v 

celoti zaščitijo neodvisnost teh 

regulativnih organov ter jim zagotovijo 

popolno politično in upravno podporo, da 

bi omogočili ustrezne nadaljnje ukrepe na 

podlagi njihovih priporočil; poziva oblasti, 

naj se vzdržijo obtožb in neutemeljenih 

političnih napadov na varuha človekovih 

pravic; 

17. opozarja na pomen spoštovanja 

srbske suverenosti in poziva k ukinitvi 

funkcije varuha človekovih pravic, ki kot 

neizvoljena politična funkcija ne more 

posegati v postopke sprejemanja odločitev 

suverene države; 

Or. en 
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19. poudarja, da je zakonodajni in 

institucionalni okvir za spoštovanje 

mednarodnega prava o človekovih 

pravicah vzpostavljen; poudarja, da je 

potrebno dosledno izvajanje v celotni 

državi; poudarja, da so potrebna nadaljnja 

neprekinjena prizadevanja za izboljšanje 

položaja pripadnikov ranljivih skupin, 

vključno z Romi, invalidi, osebami z 

virusom HIV/aidsom ter osebami LGBTI, 

migranti in prosilci za azil ter etničnimi 

manjšinami; poudarja, da morajo srbski 

organi in vse politične stranke ter javne 

osebnosti v Srbiji spodbujati ozračje 

strpnosti in vključenosti; poziva oblasti, naj 

zagotovijo pravilno izvajanje sprejete 

zakonodaje proti diskriminaciji, zlasti v 

zvezi s kaznivimi dejanji iz sovraštva; 

izraža zaskrbljenost zaradi zakona o 

pravicah civilnih žrtev vojne, ki izključuje 

nekatere skupine žrtev nasilja med 

konflikti, in poziva oblasti, naj pregledajo 

ta zakon; 

19. poudarja, da je zakonodajni in 

institucionalni okvir za spoštovanje 

mednarodnega prava o človekovih 

pravicah vzpostavljen; poudarja, da je 

potrebno dosledno izvajanje v celotni 

državi; poudarja, da so potrebna nadaljnja 

neprekinjena prizadevanja za izboljšanje 

položaja pripadnikov ranljivih skupin, 

vključno z etničnimi manjšinami; poudarja, 

da morajo srbski organi in vse politične 

stranke ter javne osebnosti v Srbiji 

spodbujati ozračje strpnosti in vključenosti; 

poziva oblasti, naj zagotovijo pravilno 

izvajanje sprejete zakonodaje proti 

diskriminaciji, zlasti v zvezi s kaznivimi 

dejanji iz sovraštva; ugotavlja, da je bilo 

po podatkih srbske vlade junija 2016 v 

Srbiji še vedno 20.334 beguncev s 

Hrvaške, 9.080 iz Bosne in Hercegovine 

ter 203.140 s Kosova; poudarja, da Srbija 

po podatkih Visokega komisariata 

Združenih narodov za begunce ostaja 

država, ki je po konfliktih v devetdesetih 

letih v evropskem merilu najbolj prizadeta 

zaradi prisilne migracije, v svetovnem 

merilu pa sodi med pet držav, v katerih 

begunska kriza traja najdlje; opozarja, da 

mora EU spoštovati suverenost Srbije in 

ne sme posegati v njeno zakonodajo, 

vključno z zakonom o pravicah civilnih 
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Or. en 

 

 


