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10.5.2017 A8-0063/10 

Poprawka  10 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0063/2017 

David McAllister 

Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. 

2016/2311(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  5a. odnotowuje wyniki wyborów 

prezydenckich, które odbyły się w dniu 2 

kwietnia 2017 r.; zdecydowanie potępia 

retorykę stosowaną podczas kampanii 

prezydenckiej przez urzędników 

państwowych i media prorządowe wobec 

innych kandydatów na prezydenta; 

wyraża ubolewanie z powodu nierównego 

dostępu kandydatów do mediów podczas 

kampanii wyborczej, a także przerw w 

pracach parlamentu w trakcie kampanii, 

co pozbawiło polityków opozycji 

możliwości wypowiadania się na forum 

publicznym; wzywa władze do 

odpowiedniego zbadania zarzutów 

dotyczących różnego rodzaju 

nieprawidłowości, przemocy i zastraszania 

podczas wyborów; uznaje i uważnie śledzi 

protesty mające miejsce w różnych 

miastach serbskich i zachęca władze do 

rozważenia żądań protestujących zgodnie 

ze standardami demokratycznymi i 

duchem demokracji; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/11 

Poprawka  11 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0063/2017 

David McAllister 

Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. 

2016/2311(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. z zadowoleniem przyjmuje aktywną 

rolę Serbii w międzynarodowej i 

regionalnej współpracy policyjnej i 

sądowej, postępy poczynione w walce z 

przestępczością zorganizowaną oraz 

przyjęcie przez Serbię pierwszej krajowej 

oceny zagrożenia poważną i 

zorganizowaną przestępczością (SOCTA); 

wzywa Serbię, by wzmogła wysiłki mające 

na celu ściganie szerszych siatek 

przestępczych, zwiększyła skuteczność 

dochodzeń finansowych oraz działań 

policji opartych na informacjach 

wywiadowczych, a także osiągnęła 

zasadnicze postępy w wydawaniu 

prawomocnych wyroków; wzywa Serbię 

do pełnego wdrożenia ustawy o policji z 

lutego 2016 r., do dostosowania do prawa 

UE przepisów w sprawie konfiskaty mienia 

pochodzącego z działalności przestępczej i 

do ustanowienia bezpiecznej platformy 

wymiany danych wywiadowczych między 

organami ścigania; z zadowoleniem 

przyjmuje niedawne zmiany ustawy o 

własności publicznej i podkreśla, że należy 

zapewnić przejrzyste i niedyskryminacyjne 

wdrażanie tej ustawy oraz że należy 

przyjąć dalsze środki w celu zapewnienia 

pełnej jasności prawa w obszarze prawa 

własności; wzywa do podjęcia 

dodatkowych wysiłków w celu 

12. z zadowoleniem przyjmuje aktywną 

rolę Serbii w międzynarodowej i 

regionalnej współpracy policyjnej i 

sądowej, postępy poczynione w walce z 

przestępczością zorganizowaną oraz 

przyjęcie przez Serbię pierwszej krajowej 

oceny zagrożenia poważną i 

zorganizowaną przestępczością (SOCTA); 

wzywa Serbię, by wzmogła wysiłki mające 

na celu ściganie szerszych siatek 

przestępczych, zwiększyła skuteczność 

dochodzeń finansowych oraz działań 

policji opartych na informacjach 

wywiadowczych, a także osiągnęła 

zasadnicze postępy w wydawaniu 

prawomocnych wyroków; wzywa Serbię 

do pełnego wdrożenia ustawy o policji z 

lutego 2016 r., do dostosowania do prawa 

UE przepisów w sprawie konfiskaty mienia 

pochodzącego z działalności przestępczej i 

do ustanowienia bezpiecznej platformy 

wymiany danych wywiadowczych między 

organami ścigania; z zadowoleniem 

przyjmuje niedawne zmiany ustawy o 

własności publicznej i podkreśla, że należy 

zapewnić przejrzyste i niedyskryminacyjne 

wdrażanie tej ustawy oraz że należy 

przyjąć dalsze środki w celu zapewnienia 

pełnej jasności prawa w obszarze prawa 

własności; wzywa do podjęcia 

dodatkowych wysiłków w celu 
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uwzględnienia kwestii zakresu, wdrażania i 

konsekwencji ustawy o organizacji i 

uprawnieniach organów państwowych w 

procesach w sprawie zbrodni wojennych; 

wzywa władze do zajęcia się przypadkami 

nadmiernego użycia siły przez policję 

wobec obywateli; z zaniepokojeniem 

odnotował kontrowersyjne wydarzenia w 

dzielnicy Savamala w Belgradzie, ze 

szczególnym uwzględnieniem wyburzenia 

prywatnych nieruchomości, i domaga się 

szybkiego rozwiązania tej kwestii oraz 

podjęcia pełnej współpracy z organami 

sądowymi w ramach prowadzonego 

dochodzenia w celu postawienia sprawców 

przed sądem; 

uwzględnienia kwestii zakresu, wdrażania i 

konsekwencji ustawy o organizacji i 

uprawnieniach organów państwowych w 

procesach w sprawie zbrodni wojennych; 

wzywa władze do zajęcia się przypadkami 

nadmiernego użycia siły przez policję 

wobec obywateli; z zaniepokojeniem 

odnotował kontrowersyjne wydarzenia w 

dzielnicy Savamala w Belgradzie, ze 

szczególnym uwzględnieniem wyburzenia 

prywatnych nieruchomości; wyraża 

zaniepokojenie w związku z faktem, że 

minął już pełny rok bez żadnych postępów 

w dochodzeniu i domaga się szybkiego 

rozwiązania tej kwestii oraz podjęcia 

pełnej współpracy z organami sądowymi w 

ramach prowadzonego dochodzenia w celu 

postawienia sprawców przed sądem; 

apeluje do serbskiego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i władz miejskich Belgradu 

do pełnej współpracy z prokuratorem w tej 

sprawie; wzywa władze do powstrzymania 

się od stawiania zarzutów członkom ruchu 

obywatelskiego „Let’s not drown 

Belgrade”, wywierania na nich nacisków i 

ataków;   

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/12 

Poprawka  12 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0063/2017 

David McAllister 

Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. 

2016/2311(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. ponownie wyraża zaniepokojenie 

faktem, że nie poczyniono postępów w 

celu poprawy sytuacji dotyczącej wolności 

słowa i autocenzury mediów, będącej 

nasilającym się zjawiskiem; podkreśla, że 

ingerencja polityczna, groźby, przemoc i 

zastraszenia skierowane przeciw 

dziennikarzom, w tym napaści fizyczne, 

groźby słowne i pisemne oraz ataki na 

własność, pozostają niepokojącą kwestią; 

domaga się, by władze publicznie i 

jednoznacznie potępiły wszelkie przypadki 

ataków oraz wzywa je do zapewnienia 

odpowiednich zasobów na potrzeby 

prowadzenia dochodzeń we wszystkich 

przypadkach ataków na dziennikarzy i 

redakcje oraz do szybkiego postawienia 

sprawców przed wymiarem 

sprawiedliwości; stwierdza z 

zaniepokojeniem, że sprawy cywilne o 

zniesławienie i kampanie oszczerstw są w 

sposób nieproporcjonalny ukierunkowane 

przeciwko wyrażającym krytykę 

redakcjom i dziennikarzom i wyraża 

zaniepokojenie wpływem jaki decyzje 

wydane przez sąd dotyczące zniesławienia 

mogłyby wywrzeć na wolność mediów; 

domaga się pełnego wprowadzenia w życie 

ustaw w sprawie mediów; z zadowoleniem 

przyjmuje podpisanie porozumienia o 

współpracy i ochronie dziennikarzy 

20. ponownie wyraża zaniepokojenie 

faktem, że nie poczyniono postępów w 

celu poprawy sytuacji dotyczącej wolności 

słowa i autocenzury mediów, będącej 

nasilającym się zjawiskiem; podkreśla, że 

ingerencja polityczna, groźby, przemoc i 

zastraszenia skierowane przeciw 

dziennikarzom, w tym napaści fizyczne, 

groźby słowne i pisemne oraz ataki na 

własność, pozostają niepokojącą kwestią; 

domaga się, by władze publicznie i 

jednoznacznie potępiły wszelkie przypadki 

ataków oraz wzywa je do zapewnienia 

odpowiednich zasobów na potrzeby 

prowadzenia dochodzeń we wszystkich 

przypadkach ataków na dziennikarzy i 

redakcje oraz do szybkiego postawienia 

sprawców przed wymiarem 

sprawiedliwości; stwierdza z 

zaniepokojeniem, że sprawy cywilne o 

zniesławienie i kampanie oszczerstw są w 

sposób nieproporcjonalny ukierunkowane 

przeciwko wyrażającym krytykę 

redakcjom i dziennikarzom i wyraża 

zaniepokojenie wpływem jaki decyzje 

wydane przez sąd dotyczące zniesławienia 

mogłyby wywrzeć na wolność mediów; 

wyraża zaniepokojenie z powodu 

negatywnych kampanii przeciwko 

dziennikarzom śledczym relacjonujacym 

na temat korupcji i wzywa urzędników 
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zawartego między prokuratorami, policją 

oraz dziennikarzami i stowarzyszeniami 

mediów i oczekuje na jego wdrożenie; 

podkreśla, że konieczna jest całkowita 

przejrzystość w zakresie własności mediów 

i ich finansowania; zachęca rząd do 

zagwarantowania niezależności i 

stabilności finansowej obydwu organizacji 

mediów publicznych oraz rentowności 

treści medialnych w językach mniejszości, 

a także do zwiększenia roli nadawców 

publicznych w tym obszarze; 

państwowych do powstrzymania się od 

udziału w takich kampaniach; domaga się 

pełnego wprowadzenia w życie ustaw w 

sprawie mediów; z zadowoleniem 

przyjmuje podpisanie porozumienia o 

współpracy i ochronie dziennikarzy 

zawartego między prokuratorami, policją 

oraz dziennikarzami i stowarzyszeniami 

mediów i oczekuje na jego wdrożenie; 

podkreśla, że konieczna jest całkowita 

przejrzystość w zakresie własności mediów 

i ich finansowania; zachęca rząd do 

zagwarantowania niezależności i 

stabilności finansowej obydwu organizacji 

mediów publicznych oraz rentowności 

treści medialnych w językach mniejszości, 

a także do zwiększenia roli nadawców 

publicznych w tym obszarze; 

Or. en 



 

AM\1125640PL.docx  PE603.746v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

10.5.2017 A8-0063/13 

Poprawka  13 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0063/2017 

David McAllister 

Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. 

2016/2311(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. wyraża poważne zaniepokojenie 

niedawnymi napięciami między Serbią a 

Kosowem dotyczącymi pierwszego 

przejazdu pociągu na linii łączącej Belgrad 

z Mitrowicą Północ, w tym propagandowe 

oświadczenia i retorykę antyunijną; 

podkreśla potrzebę powstrzymania się 

przez Belgrad i Prisztinę od jakichkolwiek 

działań, które mogą zagrozić dotychczas 

osiągniętym postępom oraz od 

prowokacyjnych kroków i bezużytecznej 

retoryki, które mogą utrudnić proces 

normalizacji; 

34. wyraża poważne zaniepokojenie 

niedawnymi napięciami między Serbią a 

Kosowem dotyczącymi pierwszego 

przejazdu pociągu na linii łączącej Belgrad 

z Mitrowicą Północ, w tym propagandowe 

oświadczenia i retorykę antyunijną; 

podkreśla potrzebę powstrzymania się 

przez Belgrad i Prisztinę od jakichkolwiek 

działań, które mogą zagrozić dotychczas 

osiągniętym postępom oraz od 

prsowokacyjnych kroków i bezużytecznej 

retoryki, które mogą utrudnić proces 

normalizacji; ubolewa nad niedawnymi 

kontrowersjami dotyczącymi zatrzymania i 

wniosku o ekstradycję Ramusha 

Haradinaja; 

Or. en 

 

 


