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Poprawka 10
Marek Belka, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Tanja Fajon
w imieniu grupy S&D
Klemen Grošelj
w imieniu grupy Renew
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0032/2021
Vladimír Bilčík
Sprawozdania dotyczące Serbii za lata 2019–2020
(2019/2175(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z ubolewaniem przyjmuje decyzję 
części opozycji, by zbojkotować wybory, i 
podkreśla, że w świetle ustaleń specjalnej 
misji obserwacji wyborów 
OBWE/ODIHR, która podkreśliła brak 
prawdziwego pluralizmu i fragmentację 
sceny politycznej w Serbii, wszystkie siły 
polityczne, zwłaszcza władze rządzące, są 
odpowiedzialne za poprawę warunków 
wyborczych; podkreśla, że jedynym 
sposobem zapewnienia reprezentacji 
politycznej i możliwości wpływania na 
proces decyzyjny ich wyborców jest 
zaangażowanie się w procesy polityczne i 
wyborcze; wzywa opozycję do powrotu do 
stołu negocjacyjnego i wznowienia jej 
udziału w działalności politycznej i 
parlamentarnej;

16. z ubolewaniem przyjmuje decyzję 
części opozycji, by zbojkotować wybory, i 
podkreśla, że w świetle ustaleń specjalnej 
misji obserwacji wyborów 
OBWE/ODIHR, która podkreśliła brak 
prawdziwego pluralizmu i fragmentację 
sceny politycznej w Serbii, wszystkie siły 
polityczne, zwłaszcza władze rządzące, są 
odpowiedzialne za poprawę warunków 
wyborczych; podkreśla, że jedynym 
sposobem zapewnienia reprezentacji 
politycznej i możliwości wpływania na 
proces decyzyjny ich wyborców jest 
zaangażowanie się w procesy polityczne i 
wyborcze; wzywa opozycję do powrotu do 
stołu negocjacyjnego i wznowienia jej 
udziału w działalności politycznej i 
parlamentarnej; zauważa, że z powodu 
bojkotu wyborów przez niektóre partie 
opozycyjne nowo ukonstytuowany 
parlament serbski charakteryzuje się 
przytłaczającą większością rządzącej 
koalicji i brakiem skutecznej opozycji, co 
nie sprzyja osiągnięciu pluralizmu 
politycznego w kraju;
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Poprawka 11
Marek Belka, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Tanja Fajon
w imieniu grupy S&D
Klemen Grošelj
w imieniu grupy Renew
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0032/2021
Vladimír Bilčík
Sprawozdania dotyczące Serbii za lata 2019–2020
(2019/2175(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do kontynuacji dialogu 
wielostronnego ze Zgromadzeniem 
Narodowym Serbii, wspieranego przez 
Parlament Europejski, przy zaangażowaniu 
wszystkich zainteresowanych podmiotów 
oraz proeuropejskich sił politycznych w 
Serbii w celu poprawy klimatu 
politycznego i zaufania w całym spektrum 
politycznym; wzywa do jak najszybszego 
przeprowadzenia nowych rund bardziej 
integracyjnego dialogu wielostronnego 
oraz wzywa wszystkie strony do określenia 
jasnych celów, kryteriów, punktów 
odniesienia i rozmówców;

19. wzywa do kontynuacji dialogu 
wielostronnego ze Zgromadzeniem 
Narodowym Serbii, wspieranego przez 
Parlament Europejski, przy zaangażowaniu 
wszystkich zainteresowanych podmiotów 
oraz proeuropejskich sił politycznych w 
Serbii w celu poprawy klimatu 
politycznego i zaufania w całym spektrum 
politycznym, a także budowania 
konsensusu w sprawie nierozstrzygniętych 
kwestii związanych z procesem 
wyborczym, zgodnie z zaleceniami 
międzynarodowych misji obserwacyjnych; 
wzywa do jak najszybszego 
przeprowadzenia nowych rund bardziej 
integracyjnego dialogu wielostronnego 
oraz wzywa wszystkie strony do określenia 
jasnych celów, kryteriów, punktów 
odniesienia i rozmówców; podkreśla, że 
dialog wielostronny należy zakończyć na 
długo przed zbliżającymi się wyborami, 
aby pozostawić wystarczająco dużo czasu 
na wprowadzenie w życie niezbędnych 
zmian prawnych i innych zmian w 
warunkach wyborczych z myślą o 
stworzeniu równych warunków działania 
przed wyborami; przypomina, że rząd i 
niezależne organy muszą zapewnić pełne i 
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właściwe wdrożenie ram prawnych 
związanych z zobowiązaniami podjętymi w 
ramach dialogu wielostronnego;
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Poprawka 12
Marek Belka, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Tanja Fajon
w imieniu grupy S&D
Klemen Grošelj
w imieniu grupy Renew
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Paragraph 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. uważa, że przejęcie w grudniu 2018 
r. dwóch kanałów telewizyjnych o zasięgu 
ogólnokrajowym przez osobę związaną z 
partią rządzącą stanowiło krok w kierunku 
monopolizacji krajobrazu medialnego w 
kraju przez partię rządzącą; zachęca 
zespoły redakcyjne wszystkich kanałów 
telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym 
w Serbii do przestrzegania najwyższych 
standardów zawodowych i umożliwienia 
regularnego wysłuchiwania różnych opinii;

42. uważa, że przejęcie w grudniu 2018 
r. dwóch kanałów telewizyjnych o zasięgu 
ogólnokrajowym przez osobę związaną z 
partią rządzącą stanowiło krok w kierunku 
monopolizacji krajobrazu medialnego w 
kraju przez partię rządzącą; wzywa władze 
do zapewnienia i utrzymania niezbędnych 
warunków uczciwej konkurencji i 
przejrzystości w odniesieniu do wszystkich 
przyszłych transakcji własnościowych w 
sferze mediów; zachęca zespoły 
redakcyjne wszystkich kanałów 
telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym 
w Serbii do przestrzegania najwyższych 
standardów zawodowych i umożliwienia 
regularnego wysłuchiwania różnych opinii;
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Poprawka 13
Marek Belka, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Tanja Fajon
w imieniu grupy S&D
Klemen Grošelj
w imieniu grupy Renew
Viola Von Cramon-Taubadel
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Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. zauważa, że ramy prawne i 
instytucjonalne pozwalające chronić prawa 
człowieka zostały formalnie w znacznym 
stopniu wprowadzone, ale brakuje w nich 
skutecznych mechanizmów 
zapewniających przestrzeganie tych praw 
podstawowych; wzywa do ich 
skuteczniejszego wdrażania, ze 
szczególnym uwzględnieniem najbardziej 
narażonych grup społecznych, w tym 
mniejszości narodowych w obszarze 
edukacji; wzywa Serbię do zapewnienia i 
ochrony niedyskryminacyjnego używania 
języków mniejszościowych w edukacji, w 
specjalnych przestrzeniach w mediach 
państwowych i lokalnych, a także do 
zapewnienia równych szans w zakresie 
odpowiedniej reprezentacji w życiu 
politycznym, administracji publicznej i 
wymiarze sprawiedliwości;

48. zauważa, że ramy prawne i 
instytucjonalne pozwalające chronić prawa 
człowieka zostały formalnie w znacznym 
stopniu wprowadzone, ale brakuje w nich 
skutecznych mechanizmów 
zapewniających przestrzeganie tych praw 
podstawowych; apeluje, aby wszystkie 
przyszłe zmiany w obowiązujących 
przepisach dotyczących ochrony praw 
człowieka, w tym w ustawie o swobodnym 
dostępie do informacji o znaczeniu 
publicznym, były wprowadzane w 
przejrzysty sposób z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron; wzywa do ich 
skuteczniejszego wdrażania, ze 
szczególnym uwzględnieniem najbardziej 
narażonych grup społecznych, w tym 
mniejszości narodowych w obszarze 
edukacji; wzywa Serbię do zapewnienia i 
ochrony niedyskryminacyjnego używania 
języków mniejszościowych w edukacji, w 
specjalnych przestrzeniach w mediach 
państwowych i lokalnych, a także do 
zapewnienia równych szans w zakresie 
odpowiedniej reprezentacji w życiu 
politycznym, administracji publicznej i 
wymiarze sprawiedliwości;
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Poprawka 14
Marek Belka, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Tanja Fajon
w imieniu grupy S&D
Klemen Grošelj
w imieniu grupy Renew
Viola Von Cramon-Taubadel
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Projekt rezolucji
Ustęp 84

Projekt rezolucji Poprawka

84. jest zaniepokojony wysokimi 
poziomami zanieczyszczenia powietrza w 
Serbii i wzywa władze do szybkiego 
podjęcia działań w celu poprawy jakości 
powietrza; podkreśla, jak ważne jest 
znalezienie trwałych rozwiązań i 
ograniczenie stosowania węgla brunatnego 
i innych niskokalorycznych rodzajów 
węgla w produkcji energii, a także w 
ciepłownictwie;

84. jest zaniepokojony wysokimi 
poziomami zanieczyszczenia powietrza w 
Serbii i wzywa władze do szybkiego 
podjęcia działań w celu poprawy jakości 
powietrza, zwłaszcza w dużych miastach i 
na obszarach przemysłowych, takich jak 
Smederevo, Bor i Kolubara; podkreśla, jak 
ważne jest znalezienie trwałych rozwiązań 
i ograniczenie stosowania węgla 
brunatnego i innych niskokalorycznych 
rodzajów węgla w produkcji energii, a 
także w ciepłownictwie;

Or. en


