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21.11.2018 A8-0331/2 

Tarkistus  2 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0331/2018 

David McAllister 

Serbiaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2146(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  12 a. palauttaa mieliin suosituksensa, 

jotka koskevat kohtuuttomien 

veromenettelyjen lopettamista, 

yksityisyritysten selvitystila- ja 

konkurssimenettelyjä ja 

vahingonkorvauksia asianomaisille 

yksityishenkilöille ja yrityksille, sekä 

neuvottelukehyksen 31 artiklassa 

tarkoitetut Serbian velvoitteet, jotka 

sisältyvät 29. maaliskuuta 2012 annettuun 

päätöslauselmaan Serbian yhdentymisestä 

Euroopan unioniin1 ja 18. huhtikuuta 

2013 annettuun päätöslauselmaan 

Serbiaa koskevasta vuoden 2012 

edistymiskertomuksesta2, ja kehottaa 

Serbian viranomaisia panemaan ne 

täytäntöön; 

______________ 

1 EUVL C 257 E, 6.9.2013, s. 18. 

2 EUVL C 45, 5.2.2016, s. 62. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/3 

Tarkistus  3 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0331/2018 

David McAllister 

Serbiaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2146(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

19 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  19 a. panee merkille, että Belgradin 

Savamalan kaupunginosassa huhtikuussa 

2016 toteutetun yksityisomaisuuden 

laittoman hävittämisen ja vapaan 

liikkuvuuden rajoittamisen tapauksen 

selvittämisessä on edistytty jonkin verran; 

kehottaa ratkaisemaan tapauksen ja 

tekemään tutkinnassa kaikilta osin 

yhteistyötä oikeusviranomaisten kanssa, 

jotta tekijät saatetaan oikeuden eteen; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/4 

Tarkistus  4 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0331/2018 

David McAllister 

Serbiaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2146(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

24 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  24 a. pitää valitettavana, että eräät 

Serbian viranomaiset ovat jälleen 

kieltäneet Srebrenican kansanmurhan; 

muistuttaa viranomaisia, että toimiminen 

täydessä yhteistyössä entisen Jugoslavian 

alueen kansainvälisen 

rikostuomioistuimen ja sen seuraajan eli 

kansainvälisiä rikostuomioistuimia 

koskevan mekanismin kanssa, edellyttää 

myös, että maa hyväksyy ja panee 

täysimääräisesti täytäntöön kyseisen 

tuomioistuimen tuomiot ja päätökset; 

korostaa, että Srebrenican kansanmurhan 

tunnustaminen on olennainen vaihe 

Serbian edetessä kohti Euroopan unioniin 

liittymistä; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/5 

Tarkistus  5 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0331/2018 

David McAllister 

Serbiaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2146(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  28 a. kehottaa Serbian hallitusta 

toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet 

suojeltujen alueiden säilyttämiseksi 

erityisesti perustettaessa 

vesivoimalaitoksia Stara Planina 

-luonnonpuiston kaltaisille ympäristön 

kannalta herkille alueille; kehottaa tässä 

yhteydessä tekemään perusteellisia 

ympäristövaikutusarviointeja, jotka 

perustuvat lintu- ja 

luontotyyppidirektiiveissä ja 

vesipuitedirektiivissä vahvistettuihin 

EU-normeihin; kannustaa Serbian 

hallitusta lisäämään suunniteltujen 

hankkeiden avoimuutta yleisön 

osallistumisen ja kaikkien sidosryhmien 

kuulemisen avulla; 

Or. en 

 

 


