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Pakeitimas 10 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0063/2017 

David McAllister 

2016 m. ataskaita dėl Serbijos 

2016/2311(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  5a. atkreipia dėmesį į 2017 m. 

balandžio 2 d. vykusių prezidento rinkimų 

rezultatus; griežtai smerkia prezidento 

rinkimų kampanijos metu vyriausybės 

pareigūnų ir vyriausybei palankių 

žiniasklaidos priemonių vartotą retoriką, 

nukreiptą prieš kitus kandidatus į 

prezidento postą; apgailestauja dėl to, kad 

per rinkimų kampaniją kandidatams 

nebuvo sudarytos vienodos prieigos prie 

žiniasklaidos galimybės, ir dėl parlamento 

darbo pertraukos kampanijos metu, nes 

dėl to opozicijai priklausantys politikai 

neturėjo galimybių pasinaudoti šiuo viešu 

forumu; ragina valdžios institucijas 

tinkamai ištirti skundus dėl įvairaus 

pobūdžio pažeidimų, smurto ir grasinimų 

rinkimų metu; atkreipia dėmesį į tuo metu 

įvairiuose Serbijos miestuose vykusius 

protestus ir ragina valdžios institucijas 

laikantis demokratinių standartų ir 

demokratijos principų apsvarstyti 

protestuotojų reikalavimus; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0063/11/REV 

Pakeitimas 11 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0063/2017 

David McAllister 

2016 m. ataskaita dėl Serbijos 

2016/2311(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. palankiai vertina aktyvų Serbijos 

vaidmenį tarptautinio ir regioninio 

policijos ir teisėsaugos institucijų 

bendradarbiavimo srityje, taip pat pažangą 

kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir 

tai, kad Serbija pirmą kartą patvirtino 

nacionalinį Sunkių formų ir organizuoto 

nusikalstamumo grėsmių vertinimą 

(SOCTA); ragina Serbiją didinti pastangas 

siekiant išsiaiškinti platesnius nusikaltėlių 

tinklus, gerinti finansinius tyrimus ir 

žvalgyba grindžiamą policijos veiklą, taip 

pat išsamiai registruoti galutinius 

nuosprendžius; ragina Serbiją visiškai 

įgyvendinti 2016 m. vasario mėn. įstatymą 

dėl policijos, susiderinti su ES teisės 

normomis dėl nusikalstamu būdu įgyto 

turto konfiskavimo ir sukurti saugią 

teisėsaugos institucijų keitimosi žvalgybos 

informacija platformą; teigiamai vertina 

neseniai priimtus įstatymo dėl viešojo turto 

pakeitimus ir pabrėžia, kad turi būti 

užtikrintas skaidrus ir nediskriminacinis šio 

įstatymo įgyvendinimas ir kad reikėtų imtis 

papildomų priemonių siekiant užtikrinti 

visišką teisinį tikrumą nuosavybės teisių 

srityje; ragina dėti papildomų pastangų 

sprendžiant Įstatymo dėl karo nusikaltimų 

teismo procesų organizavimo ir valstybės 

institucijų kompetencijos juose taikymo 

srities, įgyvendinimo ir poveikio klausimą; 

12. palankiai vertina aktyvų Serbijos 

vaidmenį tarptautinio ir regioninio 

policijos ir teisėsaugos institucijų 

bendradarbiavimo srityje, taip pat pažangą 

kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir 

tai, kad Serbija pirmą kartą patvirtino 

nacionalinį Sunkių formų ir organizuoto 

nusikalstamumo grėsmių vertinimą 

(SOCTA); ragina Serbiją didinti pastangas 

siekiant išsiaiškinti platesnius nusikaltėlių 

tinklus, gerinti finansinius tyrimus ir 

žvalgyba grindžiamą policijos veiklą, taip 

pat išsamiai registruoti galutinius 

nuosprendžius; ragina Serbiją visiškai 

įgyvendinti 2016 m. vasario mėn. įstatymą 

dėl policijos, susiderinti su ES teisės 

normomis dėl nusikalstamu būdu įgyto 

turto konfiskavimo ir sukurti saugią 

teisėsaugos institucijų keitimosi žvalgybos 

informacija platformą; teigiamai vertina 

neseniai priimtus įstatymo dėl viešojo turto 

pakeitimus ir pabrėžia, kad turi būti 

užtikrintas skaidrus ir nediskriminacinis šio 

įstatymo įgyvendinimas ir kad reikėtų imtis 

papildomų priemonių siekiant užtikrinti 

visišką teisinį tikrumą nuosavybės teisių 

srityje; ragina dėti papildomų pastangų 

sprendžiant Įstatymo dėl karo nusikaltimų 

teismo procesų organizavimo ir valstybės 

institucijų kompetencijos juose taikymo 

srities, įgyvendinimo ir poveikio klausimą; 
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ragina valdžios institucijas atkreipti dėmesį 

į atvejus, kai policija naudoja prieš 

piliečius per didelę jėgą; susirūpinęs 

atkreipė dėmesį į prieštaringai vertinamus 

įvykius Belgrado Savamalos rajone, ypač 

dėl to, kad nugriautas privatus 

nekilnojamasis turtas, ir ragina skubiai 

išspręsti šiuos klausimus ir visapusiškai 

bendradarbiauti su teisminėmis 

institucijomis vykstant baudžiamosios 

veikos tyrimui, kad kaltieji būtų patraukti 

baudžiamojon atsakomybėn; 

ragina valdžios institucijas atkreipti dėmesį 

į atvejus, kai policija naudoja prieš 

piliečius per didelę jėgą; susirūpinęs 

atkreipė dėmesį į prieštaringai vertinamus 

įvykius Belgrado Savamalos rajone, ypač 

dėl to, kad nugriautas privatus 

nekilnojamasis turtas; susirūpinęs pažymi, 

kad jau visus metus nepasiekta jokios 

pažangos atliekant tyrimą, ir ragina 

skubiai ištirti šį atvejį ir visapusiškai 

bendradarbiauti su teisminėmis 

institucijomis vykstant baudžiamosios 

veikos tyrimui, kad kaltieji būtų patraukti 

baudžiamojon atsakomybėn; ragina 

Serbijos vidaus reikalų ministeriją ir 

Belgrado miesto valdžios institucijas dėl 

šio atvejo visapusiškai bendradarbiauti su 

prokuroru; ragina valdžios institucijas 

susilaikyti nuo kaltinimų, spaudimo ir 

išpuolių prieš pilietinio judėjimo 

„Nepaskandinkime Belgrado“ narius; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0063/12/REV 

Pakeitimas 12 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0063/2017 

David McAllister 

2016 m. ataskaita dėl Serbijos 

2016/2311(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. dar kartą reiškia susirūpinimą dėl 

to, kad nepadaryta pažangos siekiant 

pagerinti padėtį žodžio laisvės ir 

žiniasklaidos savicenzūros, kuri yra 

gilėjantis reiškinys, srityje; pabrėžia, kad 

politinis kišimasis, grasinimai 

žurnalistams, prieš juos nukreiptas smurtas 

ir bauginimas, įskaitant fizinį užpuolimą, 

žodinius ir rašytinius grasinimus ir 

išpuolius prieš jų turtą, vis dar kelia 

susirūpinimą; ragina valdžios institucijas 

viešai ir vienareikšmiškai pasmerkti visus 

išpuolius, skirti pakankamai išteklių tam, 

kad būtų tiriami visi išpuolių prieš 

žurnalistus ir žiniasklaidos priemones 

atvejai ir kaltuosius nedelsiant patraukti 

baudžiamojon atsakomybėn; reiškia 

susirūpinimą dėl to, kad prieš svarbiausias 

žiniasklaidos priemones ir žurnalistus 

neproporcingai dažnai keliamos civilinės 

šmeižto bylos ir vykdomos šmeižto 

kampanijos ir dėl teisminių institucijų su 

šmeižtu susijusių sprendimų galimo 

poveikio žiniasklaidos laisvei; ragina 

visapusiškai įgyvendinti įstatymus dėl 

žiniasklaidos; teigiamai vertina tai, kad 

pasirašytas prokurorų, policijos ir 

žurnalistų bei žiniasklaidos asociacijų 

susitarimas dėl bendradarbiavimo ir 

žurnalistų apsaugos ir tikisi, kad jis bus 

įgyvendintas; pabrėžia, kad reikia visiško 

20. dar kartą reiškia susirūpinimą dėl 

to, kad nepadaryta pažangos siekiant 

pagerinti padėtį žodžio laisvės ir 

žiniasklaidos savicenzūros, kuri yra 

gilėjantis reiškinys, srityje; pabrėžia, kad 

politinis kišimasis, grasinimai 

žurnalistams, prieš juos nukreiptas smurtas 

ir bauginimas, įskaitant fizinį užpuolimą, 

žodinius ir rašytinius grasinimus ir 

išpuolius prieš jų turtą, vis dar kelia 

susirūpinimą; ragina valdžios institucijas 

viešai ir vienareikšmiškai pasmerkti visus 

išpuolius, skirti pakankamai išteklių tam, 

kad būtų tiriami visi išpuolių prieš 

žurnalistus ir žiniasklaidos priemones 

atvejai ir kaltuosius nedelsiant patraukti 

baudžiamojon atsakomybėn; reiškia 

susirūpinimą dėl to, kad prieš svarbiausias 

žiniasklaidos priemones ir žurnalistus 

neproporcingai dažnai keliamos civilinės 

šmeižto bylos ir vykdomos šmeižto 

kampanijos ir dėl teisminių institucijų su 

šmeižtu susijusių sprendimų galimo 

poveikio žiniasklaidos laisvei; reiškia 

susirūpinimą dėl neigiamos kampanijos, 

nukreiptos prieš tiriamąjį darbą 

atliekančius žurnalistus, informuojančius 

apie korupciją, ir ragina vyriausybės 

pareigūnus nedalyvauti tokiose 

kampanijose; ragina visapusiškai 

įgyvendinti įstatymus dėl žiniasklaidos; 
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skaidrumo žiniasklaidos nuosavybės ir 

finansavimo srityje; ragina vyriausybę 

užtikrinti abiejų viešosios žiniasklaidos 

organizacijų nepriklausomumą ir finansinį 

tvarumą ir žiniasklaidos turinio mažumų 

kalbomis finansinį gyvybingumą ir 

sustiprinti visuomeninių transliuotojų 

vaidmenį šioje srityje; 

teigiamai vertina tai, kad pasirašytas 

prokurorų, policijos ir žurnalistų bei 

žiniasklaidos asociacijų susitarimas dėl 

bendradarbiavimo ir žurnalistų apsaugos ir 

tikisi, kad jis bus įgyvendintas; pabrėžia, 

kad reikia visiško skaidrumo žiniasklaidos 

nuosavybės ir finansavimo srityje; ragina 

vyriausybę užtikrinti abiejų viešosios 

žiniasklaidos organizacijų 

nepriklausomumą ir finansinį tvarumą ir 

žiniasklaidos turinio mažumų kalbomis 

finansinį gyvybingumą ir sustiprinti 

visuomeninių transliuotojų vaidmenį šioje 

srityje; 

Or. en 

 

 


