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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.11.2018 A8-0331/2 

Módosítás  2 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2018 

David McAllister 

2018. évi jelentés Szerbiáról 

(2018/2146(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  12a. emlékeztet az elfogadhatatlan 

adóügyi eljárások felfüggesztésével, a 

magánvállalatok felszámolási és 

csődeljárásaival, valamint az érintett 

magánszemélyek és -vállalatok 

kártalanításával kapcsolatos ajánlásaira, 

továbbá Szerbia kötelezettségeire a 

Szerbia európai integrációs folyamatáról 

szóló, 2012. március 29-i 

állásfoglalásában1, valamint a Szerbiáról 

szóló 2012. évi éves eredményjelentésről 

szóló, 2013. április 18-i állásfoglalásában2 

szereplő tárgyalási keret 31. cikke 

értelmében, és felszólítja a szerb 

hatóságokat ezek végrehajtására; 

______________ 

1 HL C 257. E, 2013.9.6., 18. o. 

2 HL C 45., 2016.2.5., 62. o. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/3 

Módosítás  3 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2018 

David McAllister 

2018. évi jelentés Szerbiáról 

(2018/2146(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  19a. megjegyzi, hogy némi előrelépés 

történt a magántulajdonban lévő 

ingatlanok jogszerűtlen lebontását és a 

szabad mozgás korlátozását illetően, 

amelyekre a belgrádi Savamala 

negyedben került sor 2016 áprilisában; 

kéri a helyzet megoldását és az 

igazságügyi hatóságokkal való teljes körű 

együttműködést a nyomozások során az 

elkövetők felelősségre vonása érdekében; 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.11.2018 A8-0331/4 

Módosítás  4 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2018 

David McAllister 

2018. évi jelentés Szerbiáról 

(2018/2146(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  24a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 

egyes szerb hatóságok több ízben tagadták 

a srebrenicai népirtást; emlékezteti őket 

arra, hogy a volt Jugoszláviával 

foglalkozó nemzetközi 

büntetőtörvényszékkel és annak 

jogutódjával, a büntetőtörvényszékekre 

vonatkozó nemzetközi mechanizmussal 

való teljes körű együttműködés magában 

foglalja e törvényszékek ítéleteinek és 

határozatainak teljes körű elfogadását és 

végrehajtását is; hangsúlyozza, hogy a 

srebrenicai népirtás elismerése alapvető 

lépés Szerbia uniós csatlakozásának 

folyamatában; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/5 

Módosítás  5 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2018 

David McAllister 

2018. évi jelentés Szerbiáról 

(2018/2146(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  28a. felszólítja a szerb kormányt, hogy 

fogadja el a védett területek megóvásához 

szükséges intézkedéseket, különös 

tekintettel a vízerőművek fejlesztésére az 

olyan, környezeti szempontból érzékeny 

területeken, mint a Stara Planina nemzeti 

park; ennek kapcsán szorgalmazza a 

madárvédelmi és az élőhelyvédelmi 

irányelvben, valamint a víz-

keretirányelvben meghatározott uniós 

normákon alapuló, részletes környezeti 

hatásvizsgálatok elkészítését; ösztönzi a 

szerb kormányt, hogy növelje a tervezett 

projektek átláthatóságát a nyilvánosság 

részvétele és egy valamennyi érdekelt félre 

kiterjedő nyilvános konzultáció révén; 

Or. en 

 

 


