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Poprawka 15
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE
Marek Belka, Tonino Picula, Demetris Papadakis
w imieniu grupy S&D
Klemen Grošelj
w imieniu grupy Renew

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

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę, że według 
najnowszego raportu GRECO Serbia tylko 
częściowo wdrożyła jego zalecenia z 2015 
r., a sytuacja w tym kraju jest „ogólnie 
niezadowalająca”; podkreśla, jak ważne 
jest prowadzenie skutecznej walki z 
korupcją, i wzywa władze Serbii, by jak 
najszybciej zastosowały się do tych 
zaleceń;

23. zwraca uwagę, że według 
najnowszego raportu GRECO Serbia tylko 
częściowo wdrożyła jego zalecenia z 2015 
r., a sytuacja w tym kraju jest „ogólnie 
niezadowalająca”; podkreśla, jak ważne 
jest prowadzenie skutecznej walki z 
korupcją, i wzywa władze Serbii, by jak 
najszybciej zastosowały się do tych 
zaleceń; jest zaniepokojony niedawnymi 
zmianami w ustawie o zapobieganiu 
korupcji w odniesieniu do definicji 
„urzędników publicznych”, które zostały 
wprowadzone w sposób nieprzejrzysty i 
pospiesznie i które znacznie ograniczają 
liczbę osób, do których ustawa ta ma 
zastosowanie, co jeszcze bardziej osłabia 
mechanizmy antykorupcyjne i otwiera 
możliwości nadużywania zasobów 
państwowych uznawanych wcześniej za 
nielegalne;
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Poprawka 16
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE
Marek Belka, Tonino Picula, Demetris Papadakis
w imieniu grupy S&D
Klemen Grošelj
w imieniu grupy Renew

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

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. podkreśla, że obraźliwy język, 
zastraszanie i kampanie oczerniające 
przeciwników politycznych i 
przedstawicieli mediów stosowane przez 
posłów na posiedzeniu plenarnym 
zgromadzenia narodowego stanowią 
naruszenie praktyk demokratycznych i 
podstawowych wartości demokratycznych, 
które należy zdecydowanie potępić i karać 
zgodnie z regulaminem wewnętrznym 
parlamentu;

39. podkreśla, że obraźliwy język, 
zastraszanie i kampanie oczerniające 
przeciwników politycznych i 
przedstawicieli mediów stosowane przez 
posłów na posiedzeniu plenarnym 
zgromadzenia narodowego stanowią 
naruszenie praktyk demokratycznych i 
podstawowych wartości demokratycznych, 
które należy zdecydowanie potępić i karać 
zgodnie z regulaminem wewnętrznym 
parlamentu; jest zbulwersowany 
niedawnymi zaplanowanymi atakami 
przeprowadzonymi przez kilku posłów i 
prorządowe tabloidy na dziennikarzy 
śledczych i członków społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym niezależną sieć 
mediów KRIK i organizacje pozarządowe, 
takie jak CRTA i Otwarty Parlament, w 
których to atakach przedstawiono je jako 
wspólników zorganizowanych grup 
przestępczych i spiskowców, co stanowi 
rażące naruszenie ich własnego, 
niedawno przyjętego kodeksu 
postępowania dla posłów;
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Poprawka 17
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE
Marek Belka, Tonino Picula, Demetris Papadakis
w imieniu grupy S&D
Klemen Grošelj
w imieniu grupy Renew

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

Projekt rezolucji
Ustęp 53 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

53a. jest głęboko zaniepokojony 
zarzutami wobec władz serbskich o 
nadużywanie w sposób systematyczny i 
dyskryminacyjny ustawy o miejscu pobytu 
obywateli, a także o stosowanie praktyki 
uznawania adresów zamieszkania 
obywateli albańskich mieszkających w 
południowej Serbii za „nieaktywne”; 
apeluje o przeprowadzenie niezależnych i 
gruntownych dochodzeń w sprawie tych 
zarzutów oraz wzywa władze serbskie do 
zaprzestania wszelkich 
dyskryminacyjnych praktyk i ataków;
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