
AM\1227102LT.docx PE690.732v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

17.3.2021 A9-0032/10

Pakeitimas 10
Marek Belka, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Tanja Fajon
S&D frakcijos vardu
Klemen Grošelj
RENEW frakcijos vardu
Viola Von Cramon-Taubadel
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0032/2021
Vladimír Bilčík
2019–2020 m. ataskaitos dėl Serbijos
(2019/2175(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. apgailestauja dėl dalies opozicijos 
atstovų sprendimo boikotuoti rinkimus ir 
pabrėžia, kad, atsižvelgiant į ESBO 
Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių 
biuro specialiosios rinkimų vertinimo 
misijos išvadas, kuriose pabrėžta, kad 
Serbijoje nesama tikro pliuralizmo ir 
politinė arena yra suskaidyta, visos 
politinės jėgos, ypač valdymo institucijos, 
yra atsakingos už rinkimų sąlygų gerinimą; 
pabrėžia, kad vienintelis būdas užtikrinti 
politinį atstovavimą rinkėjams ir gebėjimą 
daryti įtaką sprendimų priėmimo procesui 
yra dalyvauti politiniuose ir rinkimų 
procesuose; ragina opoziciją grįžti prie 
derybų stalo ir atnaujinti savo dalyvavimą 
politinėje ir parlamentinėje veikloje;

16. apgailestauja dėl dalies opozicijos 
atstovų sprendimo boikotuoti rinkimus ir 
pabrėžia, kad, atsižvelgiant į ESBO 
Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių 
biuro specialiosios rinkimų vertinimo 
misijos išvadas, kuriose pabrėžta, kad 
Serbijoje nesama tikro pliuralizmo ir 
politinė arena yra suskaidyta, visos 
politinės jėgos, ypač valdymo institucijos, 
yra atsakingos už rinkimų sąlygų gerinimą; 
pabrėžia, kad vienintelis būdas užtikrinti 
politinį atstovavimą rinkėjams ir gebėjimą 
daryti įtaką sprendimų priėmimo procesui 
yra dalyvauti politiniuose ir rinkimų 
procesuose; ragina opoziciją grįžti prie 
derybų stalo ir atnaujinti savo dalyvavimą 
politinėje ir parlamentinėje veikloje; 
pažymi, kad dėl kai kurių opozicinių 
partijų rinkimų boikotavimo naujai 
sudarytam Serbijos parlamentui būdinga 
didžioji valdančiosios koalicijos dauguma 
ir gyvybingos opozicijos nebuvimas, o tai 
nepadeda užtikrinti politinio pliuralizmo 
šalyje;
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(2019/2175(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. ragina tęsti Europos Parlamento 
tarpininkaujamą šalių tarpusavio dialogą su 
Serbijos Nacionaline Asamblėja ir į jį 
įtraukti visus susijusius suinteresuotuosius 
subjektus ir proeuropietiškas politines 
jėgas Serbijoje, siekiant pagerinti politinį 
klimatą ir pasitikėjimą įvairių politinių jėgų 
lygmeniu; primygtinai ragina kuo skubiau 
surengti naujus įtraukesnio šalių tarpusavio 
dialogo raundus ir ragina visas šalis 
nustatyti aiškius tikslus, kriterijus, 
lyginamuosius standartus ir dialogo 
dalyvius;

19. ragina tęsti Europos Parlamento 
tarpininkaujamą šalių tarpusavio dialogą su 
Serbijos Nacionaline Asamblėja ir į jį 
įtraukti visus susijusius suinteresuotuosius 
subjektus ir proeuropietiškas politines 
jėgas Serbijoje, siekiant pagerinti politinį 
klimatą ir pasitikėjimą įvairių politinių jėgų 
lygmeniu ir siekti bendro sutarimo dėl 
neišspręstų klausimų, susijusių su 
rinkimų procesu, laikantis tarptautinių 
stebėjimo misijų rekomendacijų; 
primygtinai ragina kuo skubiau surengti 
naujus įtraukesnio šalių tarpusavio dialogo 
raundus ir ragina visas šalis nustatyti 
aiškius tikslus, kriterijus, lyginamuosius 
standartus ir dialogo dalyvius; pabrėžia, 
kad šalių tarpusavio dialogas turėtų būti 
užbaigtas gerokai prieš artėjančius 
rinkimus, kad liktų pakankamai laiko 
būtiniems teisiniams ir kitiems rinkimų 
sąlygų pakeitimams įgyvendinti 
praktiškai, siekiant iki rinkimų sudaryti 
visiems vienodas sąlygas; primena, kad 
vyriausybė ir nepriklausomos įstaigos turi 
užtikrinti visapusišką ir tinkamą teisinių 
sistemų, susijusių su įsipareigojimais, 
prisiimtais pagal šalių tarpusavio dialogą, 
įgyvendinimą;
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42 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

42. mano, kad tai, kad 2018 m. 
gruodžio mėn. su valdančiąja partija susijęs 
asmuo įsigijo du televizijos kanalus, 
transliuojamus nacionaliniu mastu, 
vertintina kaip valdančiosios partijos 
žingsnis link šalies žiniasklaidos 
monopolizavimo; ragina visų televizijos 
kanalų, transliuojamų visoje Serbijoje, 
redakcines komandas laikytis aukščiausių 
profesinių standartų ir sudaryti galimybes 
reguliariai išklausyti įvairias nuomones;

42. mano, kad tai, kad 2018 m. 
gruodžio mėn. su valdančiąja partija susijęs 
asmuo įsigijo du televizijos kanalus, 
transliuojamus nacionaliniu mastu, 
vertintina kaip valdančiosios partijos 
žingsnis link šalies žiniasklaidos 
monopolizavimo; primygtinai ragina 
valdžios institucijas užtikrinti ir išlaikyti 
būtinas sąžiningos konkurencijos ir 
skaidrumo sąlygas, susijusias su visais 
būsimais nuosavybės sandoriais 
žiniasklaidos srityje; ragina visų televizijos 
kanalų, transliuojamų visoje Serbijoje, 
redakcines komandas laikytis aukščiausių 
profesinių standartų ir sudaryti galimybes 
reguliariai išklausyti įvairias nuomones;
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48. pažymi, kad teisinė ir institucinė 
žmogaus teisių gynimo sistema iš esmės 
yra formaliai sukurta, tačiau trūksta 
veiksmingų mechanizmų, kuriais būtų 
užtikrinta pagarba šioms pagrindinėms 
teisėms; ragina veiksmingiau sistemą 
įgyvendinti, ypatingą dėmesį skiriant 
pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms, 
įskaitant tautines mažumas, švietimo 
srityje; ragina Serbiją užtikrinti ir apsaugoti 
mažumų kalbų vartojimą 
nediskriminuojant švietimo srityje, 
specialiose žiniasklaidos erdvėse 
valstybinėse žiniasklaidos priemonėse ir 
vietos žiniasklaidos priemonėse, taip pat 
užtikrinti lygias tinkamo atstovavimo 
politiniame gyvenime, viešajame 
administravime ir teisminėse institucijose 
galimybes;

48. pažymi, kad teisinė ir institucinė 
žmogaus teisių gynimo sistema iš esmės 
yra formaliai sukurta, tačiau trūksta 
veiksmingų mechanizmų, kuriais būtų 
užtikrinta pagarba šioms pagrindinėms 
teisėms; ragina, kad visi būsimi 
galiojančių žmogaus teisių užtikrinimo 
įstatymų, įskaitant įstatymą dėl laisvos 
prieigos prie visuomenei svarbios 
informacijos, pakeitimai būtų daromi 
skaidriai, dalyvaujant visiems 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams; ragina veiksmingiau sistemą 
įgyvendinti, ypatingą dėmesį skiriant 
pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms, 
įskaitant tautines mažumas, švietimo 
srityje; ragina Serbiją užtikrinti ir apsaugoti 
mažumų kalbų vartojimą 
nediskriminuojant švietimo srityje, 
specialiose žiniasklaidos erdvėse 
valstybinėse žiniasklaidos priemonėse ir 
vietos žiniasklaidos priemonėse, taip pat 
užtikrinti lygias tinkamo atstovavimo 
politiniame gyvenime, viešajame 
administravime ir teisminėse institucijose 
galimybes;
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84. yra sunerimęs dėl susirūpinimą 
keliančio oro taršos lygio Serbijoje ir 
primygtinai ragina valdžios institucijas 
nedelsiant imtis priemonių oro kokybei 
gerinti; pabrėžia, kad svarbu rasti tvarius 
sprendimus ir apriboti lignito bei kitų mažo 
šilumingumo anglių naudojimą energijos 
gamybai ir šildymui;

84. yra sunerimęs dėl aukšto oro taršos 
lygio Serbijoje ir primygtinai ragina 
valdžios institucijas nedelsiant imtis 
priemonių oro kokybei gerinti, visų pirma 
didžiuosiuose miestuose ir pramoninėse 
vietovėse, tokiose kaip Smederevas, Boro 
ir Kolubara; pabrėžia, kad svarbu rasti 
tvarius sprendimus ir apriboti lignito bei 
kitų mažo šilumingumo anglių naudojimą 
energijos gamybai ir šildymui;

Or. en


