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21.11.2018 A8-0331/2 

Predlog spremembe  2 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0331/2018 

David McAllister 

Poročilo o Srbiji za leto 2018 

(2018/2146(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  12a. spominja na svoja priporočila v 

zvezi z ustavitvijo nesprejemljivih davčnih 

postopkov, likvidacijskimi in stečajnimi 

postopki zasebnih podjetj ter 

odškodninami prizadetim fizičnim osebam 

in podjetjem, pri čemer so obveznosti 

Srbije iz člena 31 pogajalskega okvira 

vključene v resolucijo z dne 29. marca 

2012 o evropskem integracijskem procesu 

Srbije1 ter resolucijo z dne 18. aprila 2013 

o letnem poročilu o napredku Srbije za 

leto 20122, ter poziva srbske oblasti, naj 

jih začnejo izvajati; 

______________ 

1 UL C 257 E, 6.9.2013, str. 18. 

2 UL C 45, 5.2.2016, str. 62. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/3 

Predlog spremembe  3 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0331/2018 

David McAllister 

Poročilo o Srbiji za leto 2018 

(2018/2146(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  19a. ugotavlja, da je bil v primeru 

nezakonitega uničenja zasebne lastnine in 

omejevanja svobode gibanja v beograjski 

četrti Savamala dosežen zmeren 

napredek; poziva k rešitvi teh vprašanj in 

k popolnemu sodelovanju pri preiskavah 

sodnih organov, da bi storilce privedli 

pred sodišče; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/4 

Predlog spremembe  4 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0331/2018 

David McAllister 

Poročilo o Srbiji za leto 2018 

(2018/2146(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  24a. obžaluje, da nekateri srbski organi 

vztrajno zanikajo genocid v Srebrenici; 

spominja te organe, da neomejeno 

sodelovanje z mednarodnim kazenskim 

sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo in 

njegovim naslednikom mednarodnim 

rezidualnim mehanizmom za kazenska 

sodišča pomeni tudi, da se v celoti 

sprejmejo in spoštujejo njegove sodbe in 

sklepi; poudarja, da je priznanje genocida 

v Srebrenici pomemben korak Srbije na 

poti pridružitve k Evropski uniji; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/5 

Predlog spremembe  5 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0331/2018 

David McAllister 

Poročilo o Srbiji za leto 2018 

(2018/2146(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  28a. poziva srbsko vlado, naj sprejme 

potrebne ukrepe, da bi ohranila zaščitena 

območja, zlasti glede na gradnjo 

hidroelektrarn v okoljsko občutljivih 

območjih, kot je naravni park Stara 

Planina; v zvezi s tem poziva, naj se 

opravi temeljita presoja vpliva, temelječa 

na standardih EU, kakor so bili 

vzpostavljeni z direktivama o pticah in 

habitatih ter okvirno direktivo o vodah;   

poziva srbsko vlado, naj prek sodelovanja 

javnosti in posvetovanja z vsemi deležniki 

poveča preglednost v zvezi z načrtovanimi 

projekti; 

Or. en 

 

 


