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7.6.2017 A8-0063/10/REV 

Изменение  10 

Виктор Боштинару, Таня  Файон, Кнут Флекенщайн 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0063/2017 

Дейвид Макалистър 

Доклад от 2016 г. относно Сърбия 

2016/2311(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  5a. отбелязва резултатите от 

произведените на 2 април 2017 г. 

президентски избори; категорично 

осъжда използваната по време на 

кампанията за президентските 

избори реторика от официалните 

представители на правителството и 

проправителствените медии срещу 

останалите кандидати за президент; 

изразява съжаление по повод 

неравнопоставения достъп на 

кандидатите до медиите по време на 

предизборната кампания, както и по 

повод ваканцията на парламента по 

време на кампанията, чрез което на 

политиците от опозицията беше 

отнет форум за публични изяви; 

призовава органите да разследват 

надлежно различните сигнали за 

нередности, насилие и сплашване по 

време на изборите; признава 

провежданите по това време 

протести в различни сръбски градове 

и насърчава органите да разгледат 

техните искания в съответствие с 

демократичните стандарти и духа на 

демокрацията; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0063/11/REV 

Изменение  11 

Виктор Боштинару, Таня  Файон, Кнут Флекенщайн 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0063/2017 

Дейвид Макалистър 

Доклад от 2016 г. относно Сърбия 

2016/2311(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. приветства активната роля на 

Сърбия в международното и 

регионалното полицейско и съдебно 

сътрудничество, напредъка, постигнат в 

борбата с организираната престъпност, 

както и приемането от Сърбия на първа 

национална оценка на заплахата от 

тежката и организираната престъпност 

(SOCTA); призовава Сърбия да положи 

повече усилия за разследване на по-

мащабните престъпни мрежи, да 

подобри финансовото разследване и 

полицейските действия, основани на 

разузнаването и да състави солидно 

досие с окончателни присъди; призовава 

Сърбия изцяло да приложи приетия през 

февруари 2016 г. Закон за полицията, да 

осигури съгласуваност с разпоредбите 

на ЕС относно конфискацията на 

имущество, придобито чрез престъпна 

дейност и да установи сигурна 

платформа за обмен на разузнавателни 

данни между правоприлагащите органи; 

приветства неотдавнашните изменения 

в Закона за публичната собственост и 

подчертава, че трябва да се осигури 

прозрачното му и недискриминационно 

прилагане, и да се вземат допълнителни 

мерки за постигането на правна яснота 

във връзка с правата на собственост; 

призовава за полагането на 

12. приветства активната роля на 

Сърбия в международното и 

регионалното полицейско и съдебно 

сътрудничество, напредъка, постигнат в 

борбата с организираната престъпност, 

както и приемането от Сърбия на първа 

национална оценка на заплахата от 

тежката и организираната престъпност 

(SOCTA); призовава Сърбия да положи 

повече усилия за разследване на по-

мащабните престъпни мрежи, да 

подобри финансовото разследване и 

полицейските действия, основани на 

разузнаването и да състави солидно 

досие с окончателни присъди; призовава 

Сърбия изцяло да приложи приетия през 

февруари 2016 г. Закон за полицията, да 

осигури съгласуваност с разпоредбите 

на ЕС относно конфискацията на 

имущество, придобито чрез престъпна 

дейност, и да установи сигурна 

платформа за обмен на разузнавателни 

данни между правоприлагащите органи; 

приветства неотдавнашните изменения 

в Закона за публичната собственост и 

подчертава, че трябва да се осигури 

прозрачното му и недискриминационно 

прилагане и да се вземат допълнителни 

мерки за постигането на правна яснота 

във връзка с правата на собственост; 

призовава за полагането на 
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допълнителни усилия по въпроса за 

обхвата, прилагането и ефектите на 

Закона за организацията и 

правомощията на държавните органи в 

производствата за военни престъпления; 

призовава органите да разгледат 

случаите на прекомерна употреба на 

сила от полицията срещу гражданите; 

със загриженост се запозна с 

противоречивите събития в квартала на 

Белград Савамала, по отношение по-

конкретно на разрушаването на частна 

собственост и призовава за бързото 

разрешаване на случая и пълното 

сътрудничество със съдебните органи в 

разследването и подвеждането на 

извършителите под съдебна 

отговорност; 

допълнителни усилия по въпроса за 

обхвата, прилагането и ефектите на 

Закона за организацията и 

правомощията на държавните органи в 

производствата за военни престъпления; 

призовава органите да разгледат 

случаите на прекомерна употреба на 

сила от полицията срещу гражданите; 

със загриженост се запозна с 

противоречивите събития в квартала на 

Белград Савамала, по отношение по-

конкретно на разрушаването на частна 

собственост; изразява загриженост по 

повод факта, че измина цяла година, 

без да бъде постигнат какъвто и да 

било напредък в разследването, и 

призовава за бързото разрешаване на 

случая и пълното сътрудничество със 

съдебните органи в разследването и 

подвеждането на извършителите под 

съдебна отговорност; призовава 

сръбското министерство на 

вътрешните работи и органите на 

местно управление в Белград да 

сътрудничат изцяло с прокуратурата 

по случая; призовава органите да се 

въздържат от обвинения, натиск и 

нападки, насочени срещу членовете на 

гражданското движение „Ne da(vi)mo 

Beograda“; 

Or. en 



 

AM\1127578BG.docx  PE603.746v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.6.2017 A8-0063/12/REV 

Изменение  12 

Виктор Боштинару, Таня  Файон, Кнут Флекенщайн 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0063/2017 

Дейвид Макалистър 

Доклад от 2016 г. относно Сърбия 

2016/2311(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. подновява загрижеността си във 

връзка с това, че не е отбелязан 

напредък по отношение на 

подобряването на положението в 

областта на свободата на словото и 

автоцензурата на медиите – явление, 

което се влошава; подчертава, че 

политическа намеса, заплахи, 

сплашване и насилие срещу 

журналисти, включително физически 

нападения, устни и писмени заплахи и 

посегателства върху имущество 

продължават да бъдат повод за 

загриженост; призовава органите 

публично и нееднозначно да осъдят 

всички нападения, да предоставят 

подходящи ресурси за по-проактивното 

разследване на всички случаи на 

нападения на журналисти и медии, и 

бързо да подведат извършителите под 

съдебна отговорност; изразява 

загриженост по повод факта, че 

гражданските дела за клевета и 

кампаниите за оклеветяване са 

непропорционално насочени срещу 

критичните медии и журналисти, и 

относно евентуалното въздействие 

върху свободата на медиите на 

съдебните решения по дела за клевета; 

призовава за пълното прилагане на 

новите закони за медиите; приветства 

20. подновява загрижеността си във 

връзка с това, че не е отбелязан 

напредък по отношение на 

подобряването на положението в 

областта на свободата на словото и 

автоцензурата на медиите – явление, 

което се влошава; подчертава, че 

политическа намеса, заплахи, 

сплашване и насилие срещу 

журналисти, включително физически 

нападения, устни и писмени заплахи и 

посегателства върху имущество, 

продължават да бъдат повод за 

загриженост; призовава органите 

публично и нееднозначно да осъдят 

всички нападения, да предоставят 

подходящи ресурси за по-проактивното 

разследване на всички случаи на 

нападения на журналисти и медии и 

бързо да подведат извършителите под 

съдебна отговорност; изразява 

загриженост по повод факта, че 

гражданските дела за клевета и 

кампаниите за оклеветяване са 

непропорционално насочени срещу 

критичните медии и журналисти, и 

относно евентуалното въздействие 

върху свободата на медиите на 

съдебните решения по дела за клевета; 

изразява загриженост във връзка с 

негативната кампания срещу 
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подписването на Меморандум за 

сътрудничество и защита на 

журналистите между прокурорите, 

полицията и журналистите и 

сдруженията на медиите, и очаква 

неговото изпълнение; подчертава 

необходимостта от пълна прозрачност 

по отношение на собствеността върху 

медиите и финансирането им; насърчава 

правителството да гарантира 

независимостта и финансовата 

устойчивост на двете обществени 

медийни организации и финансовата 

жизнеспособност на медийното 

съдържание на малцинствени езици и да 

увеличи ролята на обществените радио- 

и телевизионни оператори; 

разследващи журналисти, които 

съобщават за корупция, и призовава 

правителствените служители да се 

въздържат от участие в такива 

кампании; призовава за пълното 

прилагане на новите закони за медиите; 

приветства подписването на 

споразумението за сътрудничество и 

защита на журналистите между 

прокурорите, полицията и журналистите 

и сдруженията на медиите, и очаква 

неговото изпълнение; подчертава 

необходимостта от пълна прозрачност 

по отношение на собствеността върху 

медиите и финансирането им; насърчава 

правителството да гарантира 

независимостта и финансовата 

устойчивост на двете обществени 

медийни организации и финансовата 

жизнеспособност на медийното 

съдържание на малцинствени езици и да 

увеличи ролята на обществените радио- 

и телевизионни оператори; 

Or. en 

 

 


