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BG Единство в многообразието BG 

21.11.2018 A8-0331 /2 

Изменение  2 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0331/2018 

Дейвид Макалистър 

Доклад от 2018 г. относно Сърбия 

(2018/2146(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  12а. припомня препоръките си, 

свързани със спирането на 

неприемливите данъчни процедури, 

процедурите по ликвидация и 

несъстоятелност на частни 

дружества и обезщетяването на 

засегнатите частни лица и 

дружества, както и задълженията на 

Сърбия, посочени в член 31 от 

рамката за преговори, включена в 

резолюцията на ЕП от 29 март 2012 

г. относно процеса на европейска 

интеграция на Сърбия1 и в 

резолюцията на ЕП от 18 април 

2013 г. относно годишния доклад за 

напредъка на Сърбия за 2012 г.2, и 

призовава сръбските органи да ги 

прилагат; 

______________ 

1 ОВ C 257 E, 6.9.2013 г., стр. 18. 

2 ОВ C 45, 5.2.2016 г., стр. 62. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/3 

Изменение  3 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0331/2018 

Дейвид Макалистър 

Доклад от 2018 г. относно Сърбия 

(2018/2146(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  19а. отбелязва известен напредък 

по случая с незаконното разрушаване 

на частна собственост и лишаването 

от свобода на движение в квартал 

„Савамала“ в Белград през април 

2016 г.; призова за разрешаването на 

този случай и за пълно 

сътрудничество със съдебните органи 

при провеждането на разследването, 

с цел подвеждане под съдебна 

отговорност на извършителите; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/4 

Изменение  4 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0331/2018 

Дейвид Макалистър 

Доклад от 2018 г. относно Сърбия 

(2018/2146(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  24a. изразява съжаление относно 

нееднократното отричане на 

геноцида в Сребреница от страна на 

някои сръбски органи; припомня им, 

че пълното сътрудничество с 

Международния наказателен 

трибунал за бивша Югославия и с 

неговия наследник  – Международния 

остатъчен механизъм за 

наказателните трибунали означава 

също пълното приемане и прилагане 

на неговите присъди и решения; 

подчертава, че признаването на 

геноцида в Сребреница е основна 

стъпка по пътя на Сърбия за 

присъединяване към Европейския 

съюз; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/5 

Изменение  5 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0331/2018 

Дейвид Макалистър 

Доклад от 2018 г. относно Сърбия 

(2018/2146(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  28a. призовава сръбското 

правителство да приеме 

необходимите мерки за опазване на 

защитените територии, по-

специално във връзка с развитието на 

водноелектрически централи в 

чувствителни от екологична гледна 

точка райони като природния парк 

„Стара планина“; в този контекст 

призовава за извършването на 

задълбочени оценки на въздействието 

върху околната среда, основаващи се 

на стандартите на ЕС, установени с 

Директивата за птиците, 

Директивата за местообитанията и 

Рамковата директива за водите; 

насърчава сръбското правителство да 

увеличи прозрачността по отношение 

на планираните проекти чрез участие 

на обществеността и провеждане на 

консултации, с участието на всички 

заинтересовани страни; 

Or. en 

 

 


