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Punkt 12 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  12 a. tuletab meelde oma soovitusi 

vastuvõetamatute maksumenetluste 

peatamise, eraõiguslike äriühingute 

likvideerimis- ja pankrotimenetluste ning 

mõjutatud eraisikutele ja äriühingutele 

hüvitise maksmise kohta, samuti 

läbirääkimisraamistiku artiklis 31 

osutatud Serbia kohustusi, mis sisalduvad 

Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2012. 

aasta resolutsioonis Serbia integreerumise 

kohta Euroopaga1 ja 18. aprilli 2013. 

aasta resolutsioonis Serbia 2012. aasta 

eduaruande kohta2, ning kutsub Serbia 

ametiasutusi üles neid rakendama; 

______________ 

1 ELT C 257 E, 6.9.2013, lk 18. 

2 ELT C 45, 5.2.2016, lk 62. 

Or. en 
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Punkt 19 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  19 a. võtab teadmiseks teatavad 

edusammud 2016. aasta aprillis Belgradis 

Savamala piirkonnas aset leidnud 

eraomandi ebaseadusliku lammutamise ja 

liikumisvabaduse piiramise juhtumi 

küsimuses; nõuab juhtumi lahendamist ja 

uurimise käigus õigusasutustega täieliku 

koostöö tegemist, et nende tegude 

toimepanijad vastutusele võtta; 

Or. en 
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  24 a. peab kahetsusväärseks, et mõned 

Serbia ametiasutused eitavad Srebrenica 

genotsiidi; tuletab neile meelde, et endise 

Jugoslaavia asjade rahvusvahelise 

kriminaalkohtuga ja selle järglase, 

kriminaalkohtute rahvusvahelise 

järeltegevuse mehhanismiga täiel määral 

koostöö tegemine eeldab ka selle otsuste 

täielikku aktsepteerimist ja rakendamist; 

rõhutab, et Srebrenica genotsiidi 

tunnustamine on oluline samm Serbia 

liikumisel Euroopa Liiduga ühinemise 

poole; 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.11.2018 A8-0331/5 

Muudatusettepanek  5 

Igor Šoltes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0331/2018 

David McAllister 

2018. aasta Serbia aruanne 

(2018/2146(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 28 a (uus) 
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  28 a. kutsub Serbia valitsust üles võtma 

vajalikke meetmeid kaitsealade 

säilitamiseks, eriti mis puudutab 

hüdroelektrijaamade rajamist sellistel 

tundliku keskkonnaga aladel nagu Stara 

Planina looduspark; nõuab sellega seoses, 

et põhjalikult hinnataks keskkonnamõju 

linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi 

ning veepoliitika raamdirektiiviga 

kehtestatud ELi standardite alusel; 

ergutab Serbia valitsust suurendama 

kavandatavate projektide läbipaistvust 

üldsuse osalemise ja kõigi 

sidusrühmadega konsulteerimise kaudu; 

Or. en 

 

 


