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21.11.2018 A8-0331/2 

Ändringsförslag  2 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0331/2018 

David McAllister 

Rapport för 2018 om Serbien 

(2018/2146(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  12a. Europaparlamentet påminner om 

sina rekommendationer om upphävandet 

av oacceptabla skatteförfaranden, 

likvidations- och konkursförfarandena för 

privata företag och gottgörelsen till 

berörda privatpersoner och företag, i 

enlighet med Serbiens skyldigheter enligt 

artikel 31 i förhandlingsramen, som är en 

del av parlamentets resolution av den 29 

mars 2012 om Serbiens europeiska 

integrationsprocess1 och parlamentets 

resolution av den 18 april 2013 om 2012 

års framstegsrapport om Serbien2, och 

uppmanar de serbiska myndigheterna att 

genomföra dem. 

______________ 

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

2 EUT C 45, 5.2.2016, s. 62. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/3 

Ändringsförslag  3 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0331/2018 

David McAllister 

Rapport för 2018 om Serbien 

(2018/2146(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 19a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  19a. Europaparlamentet noterar att det 

skett vissa framsteg när det gäller den 

olagliga rivningen av privat egendom och 

berövandet av rörelsefriheten i Belgrads 

Savamala-distrikt i april 2016. 

Parlamentet efterlyser en lösning och ett 

fullständigt samarbete med de rättsliga 

myndigheterna i undersökningarna för att 

ställa förövarna inför rätta. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/4 

Ändringsförslag  4 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0331/2018 

David McAllister 

Rapport för 2018 om Serbien 

(2018/2146(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 24a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  24a. Europaparlamentet beklagar att 

vissa serbiska myndigheter fortfarande 

förnekar folkmordet i Srebrenica. 

Parlamentet påminner dem om att ett 

fullständigt samarbete med 

Internationella krigsförbrytartribunalen 

för f.d. Jugoslavien, och dess efterföljare, 

dvs. den internationella 

avvecklingsmekanismen för 

brottmålstribunaler, också förutsätter att 

de fullt ut godtar och genomför dess 

avgöranden och beslut. Parlamentet 

betonar att erkännandet av folkmordet i 

Srebrenica är ett avgörande steg på 

Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/5 

Ändringsförslag  5 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0331/2018 

David McAllister 

Rapport för 2018 om Serbien 

(2018/2146(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 28a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  28a. Europaparlamentet uppmanar den 

serbiska regeringen att vidta nödvändiga 

åtgärder för att bevara skyddade 

områden, särskilt i samband med 

utvecklingen av vattenkraftverk i 

miljömässigt känsliga områden, såsom 

naturparken Stara Planina. Parlamentet 

begär i detta sammanhang att det görs 

noggranna miljökonsekvensbedömningar 

på grundval av EU:s normer, som 

fastställs i fågeldirektivet och art- och 

habitatdirektivet och i ramdirektivet för 

vatten. Parlamentet uppmanar den 

serbiska regeringen att öka insynen i 

planerade projekt genom allmänhetens 

deltagande och samråd med alla berörda 

parter. 

Or. en 

 

 


