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Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  5a. noterer sig resultatet af 

præsidentvalget, der blev afholdt den 2. 

april 2017; fordømmer kraftigt den 

retorik, der blev anvendt af 

regeringsembedsmænd og 

regeringsvenlige medier, mod andre 

præsidentkandidater; beklager den ulige 

adgang for kandidater til medier under 

valgkampagnen samt parlamentets ferie 

under kampagnen, hvilket indebar, at der 

ikke var noget offentligt forum for 

oppositionspolitikere; opfordrer 

myndighederne til grundigt at efterforske 

de påstande om forskellige 

uregelmæssigheder, vold og intimidering i 

forbindelse med valget; anerkender og 

følger nøje de igangværende 

demonstrationer i de forskellige byer i 

Serbien og opfordrer myndighederne til at 

overveje deres krav i overensstemmelse 

med demokratiske standarder og i en 

demokratisk ånd; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. glæder sig over Serbiens aktive 

rolle i det internationale og regionale 

politi- og retssamarbejde, fremskridtene 

med bekæmpelsen af organiseret 

kriminalitet og vedtagelsen af Serbiens 

første nationale evaluering af truslen fra 

alvorlig og organiseret kriminalitet; 

opfordrer Serbien til at øge indsatsen for at 

efterforske større kriminelle netværk, for at 

forbedre efterforskningen af økonomiske 

forhold, for at anvende 

efterretningsvirksomhed som grundlag for 

politiets arbejde og for at udvikle en solid 

resultatliste over endelige domfældelser; 

opfordrer Serbien til fuldt ud at 

gennemføre politiloven fra februar 2016, 

tilpasse sig EU's regler om konfiskering af 

kriminelle aktiver og oprette en sikker 

platform til udveksling af efterretninger 

mellem retshåndhævende organer; glæder 

sig over de nylige ændringer af loven om 

offentlig ejendom og understreger, at en 

gennemsigtig og ikkediskriminerende 

gennemførelse heraf skal sikres, og at der 

skal vedtages yderligere foranstaltninger 

med henblik på at skabe fuldstændig 

retssikkerhed for så vidt angår 

ejendomsret; efterlyser en yderligere 

indsats for at håndtere spørgsmålet om 

anvendelsesområde, gennemførelse og 

konsekvenser af loven om statslige 

12. glæder sig over Serbiens aktive 

rolle i det internationale og regionale 

politi- og retssamarbejde, fremskridtene 

med bekæmpelsen af organiseret 

kriminalitet og vedtagelsen af Serbiens 

første nationale evaluering af truslen fra 

alvorlig og organiseret kriminalitet; 

opfordrer Serbien til at øge indsatsen for at 

efterforske større kriminelle netværk, for at 

forbedre efterforskningen af økonomiske 

forhold, for at anvende 

efterretningsvirksomhed som grundlag for 

politiets arbejde og for at udvikle en solid 

resultatliste over endelige domfældelser; 

opfordrer Serbien til fuldt ud at 

gennemføre politiloven fra februar 2016, 

tilpasse sig EU's regler om konfiskering af 

kriminelle aktiver og oprette en sikker 

platform til udveksling af efterretninger 

mellem retshåndhævende organer; glæder 

sig over de nylige ændringer af loven om 

offentlig ejendom og understreger, at en 

gennemsigtig og ikkediskriminerende 

gennemførelse heraf skal sikres, og at der 

skal vedtages yderligere foranstaltninger 

med henblik på at skabe fuldstændig 

retssikkerhed for så vidt angår 

ejendomsret; efterlyser en yderligere 

indsats for at håndtere spørgsmålet om 

anvendelsesområde, gennemførelse og 

konsekvenser af loven om statslige 
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myndigheders organisering og 

kompetencer i retssager om 

krigsforbrydelser; opfordrer 

myndighederne til at gøre noget ved 

sagerne om politiets overdrevne 

magtanvendelse over for borgere; har med 

bekymring noteret sig de kontroversielle 

hændelser i Beograds Savamala-distrikt, 

navnlig hvad angår ødelæggelsen af privat 

ejendom, og opfordrer til, at der hurtigt 

findes en løsning, og til et fuldstændigt 

samarbejde med de retlige myndigheder 

om efterforskningerne med henblik på at 

bringe gerningsmændene for en domstol; 

myndigheders organisering og 

kompetencer i retssager om 

krigsforbrydelser; opfordrer 

myndighederne til at gøre noget ved 

sagerne om politiets overdrevne 

magtanvendelse over for borgere; har med 

bekymring noteret sig de kontroversielle 

hændelser i Beograds Savamala-distrikt, 

navnlig hvad angår ødelæggelsen af privat 

ejendom; udtrykker bekymring over, at 

der er gået et helt år uden nogen 

fremskridt i efterforskningen, og opfordrer 

til, at der hurtigt findes en løsning, og til et 

fuldstændigt samarbejde med de retlige 

myndigheder om efterforskningerne med 

henblik på at bringe gerningsmændene for 

en domstol; opfordrer det serbiske 

indenrigsministerium og Beograds 

myndigheder til fuldt ud at samarbejde 

med den offentlige anklager i denne sag; 

opfordrer myndighederne til at afstå fra at 

beskyldninger, pres og angreb mod 

medlemmer af borgerbevægelsen "Let’s 

not drown Belgrade"; 

Or. en 
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20. gentager sin bekymring over, at der 

ikke er sket nogen fremskridt med hensyn 

til forbedring af ytringsfriheden og 

mediernes selvcensur, som er et fænomen, 

der bliver stadig værre; understreger, at 

politisk indblanding, trusler, vold mod og 

intimidering af journalister, herunder 

fysiske angreb, verbale og skriftlige trusler 

og hærværk på ejendom, stadig giver 

anledning til bekymring; opfordrer 

myndighederne til offentligt og utvetydigt 

at fordømme alle angreb, til at stille 

tilstrækkelige ressourcer til rådighed til en 

mere proaktiv efterforskning af alle 

tilfælde af angreb mod journalister og 

medieforetagender og til hurtigt at bringe 

gerningsmændene for en domstol; 

udtrykker bekymring over, at civile 

injuriesøgsmål og smædekampagner i 

uforholdsmæssigt høj grad er rettet mod 

kritiske medieforetagender og journalister, 

og over de mulige konsekvenser for 

mediefriheden af domstolenes afgørelser 

med hensyn til injurier; kræver en 

fuldstændig gennemførelse af 

medielovgivningen; glæder sig over, at der 

er indgået en aftale om samarbejde med og 

beskyttelse af journalister mellem 

anklagerne, politiet og journalist- og 

mediesammenslutninger, og ser frem til 

gennemførelsen af denne; fremhæver 

20. gentager sin bekymring over, at der 

ikke er sket nogen fremskridt med hensyn 

til forbedring af ytringsfriheden og 

mediernes selvcensur, som er et fænomen, 

der bliver stadig værre; understreger, at 

politisk indblanding, trusler, vold mod og 

intimidering af journalister, herunder 

fysiske angreb, verbale og skriftlige trusler 

og hærværk på ejendom, stadig giver 

anledning til bekymring; opfordrer 

myndighederne til offentligt og utvetydigt 

at fordømme alle angreb, til at stille 

tilstrækkelige ressourcer til rådighed til en 

mere proaktiv efterforskning af alle 

tilfælde af angreb mod journalister og 

medieforetagender og til hurtigt at bringe 

gerningsmændene for en domstol; 

udtrykker bekymring over, at civile 

injuriesøgsmål og smædekampagner i 

uforholdsmæssigt høj grad er rettet mod 

kritiske medieforetagender og journalister, 

og over de mulige konsekvenser for 

mediefriheden af domstolenes afgørelser 

med hensyn til injurier; udtrykker 

bekymring over en negativ kampagne mod 

undersøgende journalister, der beretter 

om korruption, og opfordrer til 

myndighederne at afstå fra at deltage i 

sådanne kampagner; kræver en 

fuldstændig gennemførelse af 

medielovgivningen; glæder sig over, at der 
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behovet for fuldstændig åbenhed omkring 

medieejerskab og finansieringen af 

medierne; tilskynder regeringen til at sikre, 

at begge public service-

medieorganisationerne er uafhængige og 

økonomisk holdbare, såvel som den 

finansielle bæredygtighed af medieindhold 

på mindretalssprog samt til at øge de 

offentlige radio/TV-udbyderes rolle på 

dette område; 

er indgået en aftale om samarbejde med og 

beskyttelse af journalister mellem 

anklagerne, politiet og journalist- og 

mediesammenslutninger, og ser frem til 

gennemførelsen af denne; fremhæver 

behovet for fuldstændig åbenhed omkring 

medieejerskab og finansieringen af 

medierne; tilskynder regeringen til at sikre, 

at begge public service-

medieorganisationerne er uafhængige og 

økonomisk holdbare, såvel som den 

finansielle bæredygtighed af medieindhold 

på mindretalssprog samt til at øge de 

offentlige radio/TV-udbyderes rolle på 

dette område; 

Or. en 
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34. udtrykker alvorlig bekymring over 

de nylige spændinger mellem Serbien og 

Kosovo over den første togrejse mellem 

Beograd og Mitrovica Nord, herunder 

udtalelser, der opildner til krig, og EU-

fjendsk retorik; understreger, at både 

Beograd og Pristina er nødt til at afholde 

sig fra alle handlinger, der kan bringe de 

hidtil opnåede fremskridt i fare, og afholde 

sig fra provokerende skridt og lidet 

formålstjenlig retorik, som kan være til 

hinder for normaliseringsprocessen; 

34. udtrykker alvorlig bekymring over 

de nylige spændinger mellem Serbien og 

Kosovo over den første togrejse mellem 

Beograd og Mitrovica Nord, herunder 

udtalelser, der opildner til krig, og EU-

fjendsk retorik; understreger, at både 

Beograd og Pristina er nødt til at afholde 

sig fra alle handlinger, der kan bringe de 

hidtil opnåede fremskridt i fare, og afholde 

sig fra provokerende skridt og lidet 

formålstjenlig retorik, som kan være til 

hinder for normaliseringsprocessen; 

beklager den seneste kontrovers om 

tilbageholdelsen og anmodningen om 

udleveringen af Ramush Haradinaj; 

Or. en 

 

 


