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  5α. σημειώνει το αποτέλεσμα των 

προεδρικών εκλογών της 2ας Απριλίου 

2017· καταδικάζει σθεναρά τη ρητορική 

που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 

της προεκλογικής εκστρατείας από 

κυβερνητικούς αξιωματούχους και 

φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης κατά 

των άλλων υποψηφίων για το προεδρικό 

αξίωμα· εκφράζει τη λύπη του για την 

άνιση πρόσβαση των υποψηφίων στα 

μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της 

προεκλογικής εκστρατείας, καθώς και για 

τη διακοπή των εργασιών του 

κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της 

εκστρατείας, που στέρησε από τους 

πολιτικούς της αντιπολίτευσης ένα 

δημόσιο φόρουμ· καλεί τις αρχές να 

διερευνήσουν δεόντως τις αναφορές για 

παρατυπίες διαφόρων μορφών, βία και 

εκφοβισμό κατά τη διάρκεια των 

εκλογών· επισημαίνει τις διαδηλώσεις 

που πραγματοποιούνταν εκείνο το 

διάστημα σε διάφορες πόλεις της Σερβίας 

και ενθαρρύνει τις αρχές να εξετάσουν τα 

αιτήματά τους σύμφωνα με τα 

δημοκρατικά πρότυπα και το πνεύμα της 

δημοκρατίας· 
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12. επικροτεί τον ενεργό ρόλο της 

Σερβίας στη διεθνή και περιφερειακή 

αστυνομική και δικαστική συνεργασία, την 

πρόοδο που έχει σημειώσει στην πάταξη 

του οργανωμένου εγκλήματος και την 

έγκριση της πρώτης αξιολόγησης της 

Σερβίας σε εθνικό επίπεδο για την απειλή 

που συνιστά το σοβαρό και οργανωμένο 

έγκλημα (SOCTA)· καλεί τη Σερβία να 

εντείνει τις προσπάθειες για τη διερεύνηση 

ευρύτερων εγκληματικών δικτύων, τη 

βελτίωση των οικονομικών ερευνών και 

του συστήματος αστυνόμευσης βάσει 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την 

ανάπτυξη ασφαλούς μητρώου καταγραφής 

των τελεσίδικων καταδικαστικών 

αποφάσεων· καλεί τη Σερβία να θέσει σε 

πλήρη εφαρμογή τον νόμο του 

Φεβρουαρίου 2016 για την αστυνομία, να 

ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες της ΕΕ 

για τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων 

εγκληματικής προέλευσης και να 

δημιουργήσει μια ασφαλή πλατφόρμα για 

την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

υπηρεσιών επιβολής του νόμου· εκφράζει 

την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες 

τροποποιήσεις του νόμου για τη δημόσια 

περιουσία και τονίζει ότι πρέπει να 

διασφαλιστεί η διαφανής και άνευ 

διακρίσεων εφαρμογή του και να ληφθούν 

περαιτέρω μέτρα προκειμένου να υπάρξει 

12. επικροτεί τον ενεργό ρόλο της 

Σερβίας στη διεθνή και περιφερειακή 

αστυνομική και δικαστική συνεργασία, την 

πρόοδο που έχει σημειώσει στην πάταξη 

του οργανωμένου εγκλήματος και την 

έγκριση της πρώτης αξιολόγησης της 

Σερβίας σε εθνικό επίπεδο για την απειλή 

που συνιστά το σοβαρό και οργανωμένο 

έγκλημα (SOCTA)· καλεί τη Σερβία να 

εντείνει τις προσπάθειες για τη διερεύνηση 

ευρύτερων εγκληματικών δικτύων, τη 

βελτίωση των οικονομικών ερευνών και 

του συστήματος αστυνόμευσης βάσει 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την 

ανάπτυξη ασφαλούς μητρώου καταγραφής 

των τελεσίδικων καταδικαστικών 

αποφάσεων· καλεί τη Σερβία να θέσει σε 

πλήρη εφαρμογή τον νόμο του 

Φεβρουαρίου 2016 για την αστυνομία, να 

ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες της ΕΕ 

για τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων 

εγκληματικής προέλευσης και να 

δημιουργήσει μια ασφαλή πλατφόρμα για 

την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

υπηρεσιών επιβολής του νόμου· εκφράζει 

την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες 

τροποποιήσεις του νόμου για τη δημόσια 

περιουσία και τονίζει ότι πρέπει να 

διασφαλιστεί η διαφανής και άνευ 

διακρίσεων εφαρμογή του και να ληφθούν 

περαιτέρω μέτρα προκειμένου να υπάρξει 
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πλήρης νομική σαφήνεια ως προς τα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας· ζητεί να 

καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες σε 

σχέση με το θέμα του πεδίου εφαρμογής, 

της εφαρμογής και των συνεπειών του 

νόμου για την οργάνωση και τις 

αρμοδιότητες των κρατικών αρχών στις 

δίκες για εγκλήματα πολέμου· καλεί τις 

αρχές να αντιμετωπίσουν τις περιπτώσεις 

υπέρμετρης χρήσης βίας από την 

αστυνομία εις βάρος πολιτών· έχει λάβει 

υπό σημείωση, με ανησυχία, τα 

αμφιλεγόμενα επεισόδια στην περιοχή 

Savamala του Βελιγραδίου, κυρίως σε 

σχέση με την κατεδάφιση ιδιωτικής 

ιδιοκτησίας, και ζητεί ταχεία διευθέτηση 

και πλήρη συνεργασία με τις δικαστικές 

αρχές στις έρευνες για την προσαγωγή των 

υπαιτίων ενώπιον της δικαιοσύνης· 

πλήρης νομική σαφήνεια ως προς τα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας· ζητεί να 

καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες σε 

σχέση με το θέμα του πεδίου εφαρμογής, 

της εφαρμογής και των συνεπειών του 

νόμου για την οργάνωση και τις 

αρμοδιότητες των κρατικών αρχών στις 

δίκες για εγκλήματα πολέμου· καλεί τις 

αρχές να αντιμετωπίσουν τις περιπτώσεις 

υπέρμετρης χρήσης βίας από την 

αστυνομία εις βάρος πολιτών· έχει λάβει 

υπό σημείωση, με ανησυχία, τα 

αμφιλεγόμενα επεισόδια στην περιοχή 

Savamala του Βελιγραδίου, κυρίως σε 

σχέση με την κατεδάφιση ιδιωτικής 

ιδιοκτησίας· εκφράζει την ανησυχία του 

για γεγονός ότι έχει παρέλθει ένα 

ολόκληρο έτος χωρίς να σημειωθεί 

πρόοδος στην έρευνα, και ζητεί ταχεία 

διευθέτηση του θέματος και πλήρη 

συνεργασία με τις δικαστικές αρχές στις 

έρευνες για την προσαγωγή των υπαιτίων 

ενώπιον της δικαιοσύνης· καλεί το 

σερβικό Υπουργείο Εσωτερικών και τις 

αρχές της πόλης του Βελιγραδίου να 

συνεργαστούν πλήρως με τον εισαγγελέα 

σε αυτή την υπόθεση· καλεί τις αρχές να 

μην προχωρήσουν σε κατηγορίες, άσκηση 

πίεσης και επιθέσεις κατά των μελών του 

κινήματος της κοινωνίας των πολιτών 

«Ας μην πνίξουμε το Βελιγράδι»· 
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20. διατυπώνει εκ νέου την ανησυχία 

του για το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί 

καμία πρόοδος ως προς τη βελτίωση της 

κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία 

έκφρασης και την αυτολογοκρισία των 

μέσων ενημέρωσης, φαινόμενο το οποίο 

επιδεινώνεται· τονίζει ότι οι πολιτικές 

παρεμβάσεις, οι απειλές, η βία και ο 

εκφοβισμός σε βάρος δημοσιογράφων, 

συμπεριλαμβανομένων σωματικών 

επιθέσεων, λεκτικών και γραπτών απειλών 

και επιθέσεων κατά της περιουσίας, 

εξακολουθούν να αποτελούν ζήτημα που 

γεννά ανησυχία· καλεί τις αρχές να 

καταδικάζουν δημόσια και απερίφραστα 

όλες τις επιθέσεις, να παρέχουν επαρκείς 

πόρους για μια πιο προενεργό διερεύνηση 

όλων των υποθέσεων που αφορούν 

επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και μέσων 

ενημέρωσης και να προσάγουν χωρίς 

καθυστέρηση τους δράστες στη 

δικαιοσύνη· εκφράζει την ανησυχία του για 

το γεγονός ότι οι αστικές αγωγές για 

συκοφαντική δυσφήμηση και οι 

εκστρατείες δυσφήμησης στοχεύουν σε 

δυσανάλογο βαθμό μέσα ενημέρωσης και 

δημοσιογράφους που τηρούν επικριτική 

στάση, καθώς και για τον αντίκτυπο που 

ενδέχεται να έχουν οι δικαστικές 

αποφάσεις για δυσφήμηση στην ελευθερία 

των μέσων ενημέρωσης· ζητεί την πλήρη 

20. διατυπώνει εκ νέου την ανησυχία 

του για το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί 

καμία πρόοδος ως προς τη βελτίωση της 

κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία 

έκφρασης και την αυτολογοκρισία των 

μέσων ενημέρωσης, φαινόμενο το οποίο 

επιδεινώνεται· τονίζει ότι οι πολιτικές 

παρεμβάσεις, οι απειλές, η βία και ο 

εκφοβισμός σε βάρος δημοσιογράφων, 

συμπεριλαμβανομένων σωματικών 

επιθέσεων, λεκτικών και γραπτών απειλών 

και επιθέσεων κατά της περιουσίας, 

εξακολουθούν να αποτελούν ζήτημα που 

γεννά ανησυχία· καλεί τις αρχές να 

καταδικάζουν δημόσια και απερίφραστα 

όλες τις επιθέσεις, να παρέχουν επαρκείς 

πόρους για μια πιο προενεργό διερεύνηση 

όλων των υποθέσεων που αφορούν 

επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και μέσων 

ενημέρωσης και να προσάγουν χωρίς 

καθυστέρηση τους δράστες στη 

δικαιοσύνη· εκφράζει την ανησυχία του για 

το γεγονός ότι οι αστικές αγωγές για 

συκοφαντική δυσφήμηση και οι 

εκστρατείες δυσφήμησης στοχεύουν σε 

δυσανάλογο βαθμό μέσα ενημέρωσης και 

δημοσιογράφους που τηρούν επικριτική 

στάση, καθώς και για τον αντίκτυπο που 

ενδέχεται να έχουν οι δικαστικές 

αποφάσεις για δυσφήμηση στην ελευθερία 

των μέσων ενημέρωσης· εκφράζει την 
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εφαρμογή των νόμων για τα μέσα 

ενημέρωσης· εκφράζει την ικανοποίησή 

του για τη συμφωνία συνεργασίας και 

προστασίας των δημοσιογράφων μεταξύ 

εισαγγελέων, αστυνομίας και 

δημοσιογράφων και ενώσεων των μέσων 

ενημέρωσης και προσβλέπει στην 

εφαρμογή της· υπογραμμίζει την ανάγκη 

για πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την 

ιδιοκτησία και τη χρηματοδότηση των 

μέσων ενημέρωσης· ενθαρρύνει την 

κυβέρνηση να διασφαλίσει την 

ανεξαρτησία και την οικονομική 

βιωσιμότητα των δημόσιων οργανισμών 

μέσων ενημέρωσης και την οικονομική 

βιωσιμότητα του περιεχομένου των μέσων 

ενημέρωσης σε μειονοτικές γλώσσες, και 

να ενισχύσει τον ρόλο των δημόσιων 

ραδιοτηλεοπτικών σταθμών στον τομέα 

αυτό· 

ανησυχία του για την αρνητική 

εκστρατεία κατά ερευνητών 

δημοσιογράφων που αρθρογραφούν για 

τη διαφθορά και ζητεί από τα 

κυβερνητικά στελέχη να μη συμμετέχουν 

σε τέτοιου είδους εκστρατείες· ζητεί την 

πλήρη εφαρμογή των νόμων για τα μέσα 

ενημέρωσης· εκφράζει την ικανοποίησή 

του για τη συμφωνία συνεργασίας και 

προστασίας των δημοσιογράφων μεταξύ 

εισαγγελέων, αστυνομίας και 

δημοσιογράφων και ενώσεων των μέσων 

ενημέρωσης και προσβλέπει στην 

εφαρμογή της· υπογραμμίζει την ανάγκη 

για πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την 

ιδιοκτησία και τη χρηματοδότηση των 

μέσων ενημέρωσης· ενθαρρύνει την 

κυβέρνηση να διασφαλίσει την 

ανεξαρτησία και την οικονομική 

βιωσιμότητα των δημόσιων οργανισμών 

μέσων ενημέρωσης και την οικονομική 

βιωσιμότητα του περιεχομένου των μέσων 

ενημέρωσης σε μειονοτικές γλώσσες, και 

να ενισχύσει τον ρόλο των δημόσιων 

ραδιοτηλεοπτικών σταθμών στον τομέα 

αυτό· 
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