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21.11.2018 A8-0331/2 

Alteração  2 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0331/2018 

David McAllister 

Relatório de 2018 da Comissão relativo à Sérvia 

(2018/2146(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  12-A. Relembra as suas recomendações 

relativas à suspensão de procedimentos 

fiscais inaceitáveis, aos processos de 

liquidação e falência das empresas 

privadas e à reparação de particulares e 

empresas privadas afetadas, com as 

obrigações da Sérvia referidas no artigo 

31.° do quadro de negociação incluído na 

sua Resolução, de 29 de março de 2012, 

sobre o processo de integração europeia 

da Sérvia1, e na sua Resolução, de 18 de 

abril de 2013, sobre o Relatório de 

Acompanhamento de 2012 relativo à 

Sérvia2, e insta as autoridades sérvias a 

aplicá-las;  

______________ 

1 JO C 257 E de 6.9.2013, p. 18. 

2 JO C 45 de 5.2.2016, p. 62. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/3 

Alteração  3 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0331/2018 

David McAllister 

Relatório de 2018 da Comissão relativo à Sérvia 

(2018/2146(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  19-A. Observa alguns progressos no caso 

da demolição ilegal de propriedade 

privada e da privação da liberdade de 

circulação na vizinhança de Savamala, 

em Belgrado, em abril de 2016;  apela à 

sua resolução e à plena cooperação com 

as autoridades judiciais nas investigações 

com vista a julgar os infratores; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/4 

Alteração  4 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0331/2018 

David McAllister 

Relatório de 2018 da Comissão relativo à Sérvia 

(2018/2146(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 24-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  24-A. Lamenta a reiterada negação do 

genocídio de Srebrenica por algumas 

autoridades sérvias; relembra-lhes que a 

plena cooperação com o Tribunal Penal 

Internacional para a ex-Jugoslávia e o 

seu sucessor, o Mecanismo Internacional 

Residual para Tribunais Penais, implica 

também a plena aceitação e execução das 

suas sentenças e decisões; salienta que o 

reconhecimento do genocídio de 

Srebrenica é um passo fundamental no 

percurso da Sérvia rumo à adesão à 

União Europeia; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/5 

Alteração  5 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0331/2018 

David McAllister 

Relatório de 2018 da Comissão relativo à Sérvia 

(2018/2146(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 28-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  28-A. Insta o Governo da Sérvia a adotar 

as medidas necessárias para preservar as 

zonas protegidas no que diz respeito, em 

particular, ao desenvolvimento de centrais 

hidroelétricas em zonas sensíveis do ponto 

de vista ambiental, como o Parque 

Natural de Stara Planina; solicita, neste 

contexto, avaliações exaustivas de 

impacto ambiental, baseadas nas normas 

da UE, conforme estabelecidas nas 

Diretivas Aves e Habitats e na Diretiva-

Quadro Água; incentiva o Governo da 

Sérvia a aumentar a transparência dos 

projetos previstos através da participação 

e da consulta públicas de todas as partes 

interessadas; 

Or. en 

 

 


