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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

21.11.2018 A8-0331/2 

Τροπολογία  2 

Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0331/2018 

David McAllister 

Έκθεση του 2018 για τη Σερβία 

(2018/2146(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  12α. υπενθυμίζει τις συστάσεις του 

σχετικά με την αναστολή των 

απαράδεκτων φορολογικών διαδικασιών, 

των διαδικασιών εκκαθάρισης και 

πτώχευσης ιδιωτικών εταιρειών και την 

αποκατάσταση των θιγόμενων ιδιωτών 

και εταιρειών, και τις υποχρεώσεις της 

Σερβίας που αναφέρονται στο άρθρο 31 

του διαπραγματευτικού πλαισίου το οποίο 

περιλαμβάνεται στο ψήφισμά του της 

29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τη 

διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

της Σερβίας1 και στο ψήφισμά του της 

18ης Απριλίου 2013 σχετικά με την 

ετήσια έκθεση προόδου της Σερβίας για 

το 20122, και καλεί τις σερβικές αρχές να 

τις εφαρμόσουν· 

______________ 

1 EE C 257 E, 6.9.2013, σ. 18. 

2 ΕΕ C 45, 5.2.2016, σ. 62. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/3 

Τροπολογία  3 

Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0331/2018 

David McAllister 

Έκθεση του 2018 για τη Σερβία 

(2018/2146(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  19α. παρατηρεί κάποια πρόοδο στην 

υπόθεση παράνομης κατεδάφισης 

ιδιωτικής περιουσίας και στέρησης της 

ελεύθερης κυκλοφορίας στη συνοικία 

Σαμαβάλα του Βελιγραδίου τον Απρίλιο 

του 2016· ζητεί τη διευθέτησή της και 

την πλήρη συνεργασία με τις δικαστικές 

αρχές στις έρευνες, προκειμένου να 

οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη· 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/4 

Τροπολογία  4 

Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0331/2018 

David McAllister 

Έκθεση του 2018 για τη Σερβία 

(2018/2146(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  24α. εκφράζει την αποδοκιμασία του 

για την επανειλημμένη άρνηση της 

γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα από 

ορισμένες αρχές της Σερβίας· τους 

υπενθυμίζει ότι η πλήρης συνεργασία με 

το Διεθνές ποινικό δικαστήριο για την 

πρώην Γιουγκοσλαβία και με τον διάδοχό 

του οργανισμό, τον Διεθνή μηχανισμό για 

τα ποινικά δικαστήρια, συνεπάγεται 

επίσης την πλήρη αποδοχή και εφαρμογή 

των αποφάσεών του· τονίζει ότι η 

αναγνώριση της γενοκτονίας της 

Σρεμπρένιτσα αποτελεί θεμελιώδες βήμα 

στην πορεία της Σερβίας για την ένταξή 

της στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

Or. en 
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Τροπολογία  5 

Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0331/2018 

David McAllister 

Έκθεση του 2018 για τη Σερβία 

(2018/2146(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  28α. καλεί τη σερβική κυβέρνηση να 

εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για τη 

διατήρηση των προστατευόμενων 

περιοχών, ιδίως σε σχέση με την 

ανάπτυξη υδροηλεκτρικών εργοστασίων 

σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές 

όπως το φυσικό πάρκο Στάρα Πλανίνα·  

ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, λεπτομερείς 

εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

με βάση τα πρότυπα της ΕΕ όπως 

ορίζονται στις οδηγίες για τα πτηνά και 

τους οικοτόπους και στην οδηγία πλαίσιο 

για τα ύδατα· ενθαρρύνει τη σερβική 

κυβέρνηση να αυξήσει τη διαφάνεια των 

σχεδιαζόμενων έργων μέσω της δημόσιας 

συμμετοχής και της διαβούλευσης με 

όλους τους συμφεροντούχους· 

Or. en 

 

 


