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Pakeitimas 15
Viola Von Cramon-Taubadel
Verts/ALE frakcijos vardu
Marek Belka, Tonino Picula, Demetris Papadakis
S&D frakcijos vardu
Klemen Grošelj
RENEW frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. pažymi, kad naujausioje GRECO 
ataskaitoje nurodoma, kad Serbija tik iš 
dalies įgyvendino jos 2015 m. pateiktas 
rekomendacijas ir kad padėtis šalyje 
apskritai yra nepatenkinama; pabrėžia, kad 
svarbu tęsti veiksmingą kovą su korupcija, 
ir ragina Serbijos valdžios institucijas kuo 
skubiau įgyvendinti minėtas 
rekomendacijas;

23. pažymi, kad naujausioje GRECO 
ataskaitoje nurodoma, kad Serbija tik iš 
dalies įgyvendino jos 2015 m. pateiktas 
rekomendacijas ir kad padėtis šalyje 
apskritai yra nepatenkinama; pabrėžia, kad 
svarbu tęsti veiksmingą kovą su korupcija, 
ir ragina Serbijos valdžios institucijas kuo 
skubiau įgyvendinti minėtas 
rekomendacijas; yra susirūpinęs dėl 
neseniai padarytų korupcijos prevencijos 
įstatymo pakeitimų, susijusių su valstybės 
pareigūnų apibrėžtimi, kurie įvyko 
neskaidriai ir skubotai ir dėl kurių 
gerokai apribotas asmenų, kuriems 
taikomas įstatymas, skaičius, taip dar 
labiau susilpninant kovos su korupcija 
mechanizmus ir atveriant galimybes 
piktnaudžiauti valstybės ištekliais, kurie 
anksčiau buvo laikomi neteisėtais;
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Pakeitimas 16
Viola Von Cramon-Taubadel
Verts/ALE frakcijos vardu
Marek Belka, Tonino Picula, Demetris Papadakis
S&D frakcijos vardu
Klemen Grošelj
RENEW frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
39 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

39. pabrėžia, kad parlamento narių 
Nacionalinės Asamblėjos plenariniame 
posėdyje vartojama užgauli kalba ir 
taikomos bauginimo ir šmeižto 
kampanijos, skirtos politiniams 
oponentams ir žiniasklaidos atstovams, yra 
demokratinės praktikos ir pagrindinių 
demokratinių vertybių pažeidimas, kuris 
turėtų būti griežtai pasmerktas ir už kurį 
turėtų būti skirtos sankcijos laikantis darbo 
tvarkos taisyklių;

39. pabrėžia, kad parlamento narių 
Nacionalinės Asamblėjos plenariniame 
posėdyje vartojama užgauli kalba ir 
taikomos bauginimo ir šmeižto 
kampanijos, skirtos politiniams 
oponentams ir žiniasklaidos atstovams, yra 
demokratinės praktikos ir pagrindinių 
demokratinių vertybių pažeidimas, kuris 
turėtų būti griežtai pasmerktas ir už kurį 
turėtų būti skirtos sankcijos laikantis darbo 
tvarkos taisyklių; yra pasibaisėjęs dėl 
neseniai įvykdytų kelių parlamento narių 
ir vyriausybę remiančių bulvarinių 
laikraščių išpuolių prieš tiriamosios 
žurnalistikos atstovus ir pilietinės 
visuomenės narius, įskaitant 
nepriklausomus žiniasklaidos tinklo KRIK 
narius ir NVO, pvz., CRTA ir Atvirą 
parlamentą, kuriuose jie vaizduojami kaip 
organizuotų nusikalstamų grupuočių 
bendrininkai ir kaip perversmų 
vykdytojai, o tai šiurkščiai pažeidžia 
neseniai priimtą parlamento narių elgesio 
kodeksą;
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S&D frakcijos vardu
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Pranešimas A9-0032/2021
Vladimír Bilčík
2019–2020 m. ataskaitos dėl Serbijos
(2019/2175(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
53 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

53a. yra labai susirūpinęs dėl įtarimų, 
kad Serbijos valdžios institucijos 
sistemingai ir diskriminaciniu būdu 
piktnaudžiauja įstatymu dėl piliečių 
gyvenamosios vietos ir albanų etninės 
kilmės piliečių, gyvenančių Pietų 
Serbijoje, gyvenamosios adresų 
„paslėpimo“; ragina nepriklausomai ir 
nuodugniai ištirti šiuos įtarimus, ir ragina 
Serbijos valdžios institucijas nutraukti bet 
kokią diskriminacinę praktiką bei tokių 
asmenų išskyrimą;
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