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21.11.2018 A8-0331/2 

Pozměňovací návrh  2 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0331/2018 

David McAllister 

Zpráva o Srbsku za rok 2018 

(2018/2146(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. připomíná svá doporučení týkající 

se pozastavení nepřijatelných daňových 

postupů, postupů likvidace a bankrotu 

soukromých společností a náhrady v 

případě postižených soukromých osob a 

společností, společně s povinnostmi 

Srbska uvedenými v článku 31 rámce pro 

jednání obsaženého v usnesení 

Parlamentu ze dne 29. března 2012 o 

procesu evropské integrace Srbska1 a v 

usnesení ze dne 18. dubna 2013 o výroční 

zprávě o pokroku Srbska na rok 20122 , a 

vyzývá srbské orgány, aby je uskutečnily;  

______________ 

1 Úř. věst. C 257 E, 6.9.2013, s. 18. 

2 Úř. věst. C 45, 5.2.2016, s. 62. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/3 

Pozměňovací návrh  3 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0331/2018 

David McAllister 

Zpráva o Srbsku za rok 2018 

(2018/2146(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. konstatuje určitý pokrok v případě 

nezákonného ničení soukromého majetku 

a odpírání svobody pohybu v bělehradské 

čtvrti Savamala v dubnu 2016; požaduje 

řešení a plnou spolupráci se soudními 

orgány v rámci vyšetřování, aby bylo 

možné předat pachatele spravedlnosti; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/4 

Pozměňovací návrh  4 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0331/2018 

David McAllister 

Zpráva o Srbsku za rok 2018 

(2018/2146(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. lituje, že některé srbské orgány 

opětovně popírají genocidu spáchanou 

ve Srebrenici; připomíná jim, že plně 

spolupracuje s Mezinárodním trestním 

tribunálem pro bývalou Jugoslávii a jeho 

nástupcem, Mezinárodním mírovým 

mechanismem pro trestní tribunály, což 

rovněž znamená, že plně přijímá a provádí 

jejich rozsudky a rozhodnutí; zdůrazňuje, 

že uznání genocidy ve Srebrenici je 

zásadním krokem na cestě Srbska 

k přistoupení k Evropské unii; 

Or. en 



 

AM\1169804CS.docx  PE631.539v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

21.11.2018 A8-0331/5 

Pozměňovací návrh  5 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0331/2018 

David McAllister 

Zpráva o Srbsku za rok 2018 

(2018/2146(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. vyzývá srbskou vládu, aby přijala 

nezbytná opatření na ochranu 

chráněných oblastí, zejména pokud jde 

o rozvoj vodních elektráren v ekologicky 

citlivých oblastech, jako je přírodní park 

Stara Planina; vyzývá v této souvislosti 

k důkladnému posouzení vlivů na životní 

prostředí na základě norem EU 

stanovených směrnicemi o ptácích 

a stanovištích a rámcovou směrnicí 

o vodě; vybízí srbskou vládu, aby zvýšila 

transparentnost plánovaných projektů 

prostřednictvím účasti veřejnosti 

a konzultací se všemi zúčastněnými 

stranami; 

Or. en 

 

 


