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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Jilqa’ l-progress miksub mis-Serbja fil-

proëess ta’ riforma u jitlob lill-Kunsill 

jagħti lis-Serbja l-istatus ta’ pajjiŜ kandidat 

fil-laqgħa f’Marzu, peress li l-awtoritajiet 

Serbi ssodisfaw il-kondizzjonijiet kif 

stabbiliti fis-Summit ta’ Diëembru 2011. 

jilqa’ f’dan ir-rigward il-ftehim bejn 

Belgrad u Pristina dwar koperazzjoni 

reājonali inkluŜiva li ntlaħaq fl-24 ta’ Frar. 

jenfasizza l-importanza massima tal-

implimentazzjoni in buona fede tal-

ftehimiet li ntlaħqu; 

1. Jilqa’ l-progress li għamlet is-Serbja fil-

proëess ta’ riforma u u d-deëijoni tal-

Kunsill li tagħti lis-Serbja l-istatus ta’ 

pajjiŜ kandidat meħuda fil-laqgħa tiegħu 

tal-1 u t-2 ta’ Marzu, li tagħti s-sinjal li l-

awtoritajiet Serbi ssodisfaw il-

kondizzjonijiet kif stabbiliti fis-Samit ta’ 

Diëembru 2011; jilqa’ f’dan ir-rigward il-

ftehim bejn Belgrad u Pristina dwar 

koperazzjoni reājonali inkluŜiva li ntlaħaq 

fl-24 ta’ Frar. jenfasizza l-importanza 

massima tal-implimentazzjoni in buona 

fede tal-ftehimiet li ntlaħqu; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

2. Huwa tal-opinjoni li sakemm tkun 

ittieħdet azzjoni b’mod sodisfaëenti dwar 

il-prijorità ewlenija deskritta mill-

Kummissjoni fl-Opinjoni tagħha u 

jitkompla l-proëess ta' riforma, għandhom 

jinfetħu n-negozjati ta' adeŜjoni mas-Serbja 

kemm jista' jkun malajr, u b'hekk jintwera 

l-impenn tal-UE għall-perspettiva tal-UE 

tal-pajjiŜ; Jilqa’ l-progress kbir li għamlet 

is-Serbja biex tisssodisfa l-kriterji ta’ 

Kopenħagen, kif rikonoxxut mill-Kunsill 

Ewropew, u jfakkar li aktar progress fil-

proëess ta’ integrazzjoni Ewropew 

jiddependi mit-tkomplija tal-progress f’dan 

il-qasam, u partikolarment il-garanzija tad-

demokrazija u l-funzjonament tal-

istituzzjonijiet demokratiëi, iŜ-Ŝamma tad-

dritt tal-liāi, ir-rispett għad-drittijiet tal-

bniedem, il-protezzjoni tal-minoranzi, iŜ-

Ŝamma ta’ relazzjonijiet tajba mal-pajjiŜi 

āirien u l-koperazzjoni reājonali, inkluŜ ir-

riŜoluzzjoni paëifika tal-kwistjonijiet 

bilaterali, kif ukoll it-titjib fil-funzjonament 

tal-ekonomija tas-suq; 

2. huwa tal-opinjoni li sakemm jinqdew il-

prijoritajiet ewlenin deskritti mill-

Kummissjoni fl-Opinjoni tagħha u 

jitkompla l-proëess ta' riforma, għandhom 

jinfetħu n-negozjati ta' adeŜjoni mas-Serbja 

malli jkunu ssodisfati l-kriteji kollha, u 

b'hekk jintwera l-impenn tal-UE għall-

perspettiva tal-UE tal-pajjiŜ; Jilqa’ l-

progress kbir li għamlet is-Serbja biex 

tisssodisfa l-kriterji ta’ Kopenħagen, kif 

rikonoxxut mill-Kunsill Ewropew, u 

jfakkar li aktar progress fil-proëess ta’ 

integrazzjoni Ewropew jiddependi mit-

tkomplija tal-progress f’dan il-qasam, u 

partikolarment il-garanzija tad-demokrazija 

u l-funzjonament tal-istituzzjonijiet 

demokratiëi, iŜ-Ŝamma tal-istat tad-dritt, 

ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, 

implimentazzjoni konsistenti tal-

leāiŜlazzjoni adottata fil-qasam tal-

protezzjoni tal-minoranzi nazzjonali fit-

territorji kolha tagħha u għall-minoranzi 

nazzjonali kollha, iŜ-Ŝamma ta’ 

relazzjonijiet tajba mal-pajjiŜi āirien u l-

koperazzjoni reājonali, inkluŜ ir-

riŜoluzzjoni paëifika tal-kwistjonijiet 

bilaterali, kif ukoll it-titjib fil-funzjonament 

tal-ekonomija tas-suq; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  2a. Ifakkar ukoll li r-rispett lejn il-

minoranzi u l-protezzjoni tagħhom huma 

elementi importanti tal-kriterji ta' 

adeŜjoni mal-UE; jaqbel mal-

Kummisjsoni Ewropea li jeħtieā li titjieb l-

implimentazzjoni min-naħa tas-Serbja tal-

qafas legali u istituzzjonali għall-

protezzjoni tal-minoranzi nazzjonali; 

jilqa’ għalhekk l-intenzjoni tal-

Kummissjoni, kif espressa fid-

Dikjarazzjoni tagħha dwar il-minuti tal-

Kunsill tat-28 ta' Frar 2012, li tissorvelja 

mill-qrib l-isforzi tas-Serbja f'dan ir-

rigward, u jistenna r-rapport tagħha bil-

ħerqa; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

11. Jiābed l-attenzjoni għal ħafna 

irregolaritajiet irrappurtati, b'mod 

partikulari fl-oqsma tal-proëess ta' 

privatizzazzjoni u tal-akkwist pubbliku, u 

jitlob impenn aktar attiv min-naħa tal-

aāenziji tal-infurzar tal-liāi sabiex jiŜguraw 

l-investigazzjoni bir-reqqa tagħhom u li 

dawk li wettqu r-reat jingħataw f'idejn il-

āustizzja; jiābed l-attenzjoni f'dan ir-

rigward għall-importanza ewlenija li jiāi 

kkompilat rendikont dettaljat u komplet tal-

proprjetà pubblika sabiex jiāi pprovdut 

ambjent ta' negozju sikur u prevedibbli, li 

tiāi Ŝgurata l-kontinwità tar-restituzzjoni ta' 

proprjetà privata mingħajr ebda tip ta' 

diskriminazzjoni, speëjalment fuq baŜi 

etnika, u biex ikun evitat l-akkwist illegali 

ta' assi pubbliëi minn interessi privati; 

jilqa’ l-fatt li l-Att dwar ir-Rijabilitazjoni li 

āie adottat isolvi kwistjonijiet 

kontroversjali rigward il-ħtija kollettiva u li 

r-responsabilità individwali tiddomina 

f’din il-liāi; jistieden lill-gvern biex 

jiggarantixxi l-effiëjenza u n-nuqqas ta’ 

diskriminazzjoni fil-proëess ta’ 

implimentazzjoni tal-Att dwar ir-

Restituzzjoni u l-Att dwar ir-

Rijabiliazzjoni; 

11. Jiābed l-attenzjoni għal ħafna 

irregolaritajiet irrappurtati, b'mod 

partikulari fl-oqsma tal-proëess ta' 

privatizzazzjoni u tal-akkwist pubbliku, u 

jitlob impenn aktar attiv min-naħa tal-

aāenziji tal-infurzar tal-liāi sabiex jiŜguraw 

l-investigazzjoni bir-reqqa tagħhom u li 

dawk li wettqu r-reat jingħataw f'idejn il-

āustizzja; jiābed l-attenzjoni f'dan ir-

rigward għall-importanza ewlenija li jiāi 

kkompilat rendikont dettaljat u komplet tal-

proprjetà pubblika sabiex jiāi pprovdut 

ambjent ta' negozju sikur u prevedibbli, li 

tiāi Ŝgurata l-kontinwità tar-restituzzjoni ta' 

proprjetà privata mingħajr ebda tip ta' 

diskriminazzjoni, speëjalment fuq baŜi 

etnika, li jiāu evitati proëessi li jinvolvu l-

likwidazzjoni u l-falliment ta’ kumpaniji 

privati minħabba l-applikazzjoni 

retroattiva ta’ taxxi , li dawn il-kaŜijiet 

jiāu riveduti u li jitħalla jsir kumens āust 

lil dawk milquta, u li jkun evitat l-

esproprju illegali ta' assi pubbliëi minn 

interessi privati; jilqa’ l-fatt li l-Att dwar ir-

Rijabilitazjoni li āie adottat isolvi 

kwistjonijiet kontroversjali rigward il-ħtija 

kollettiva u li r-responsabilità individwali 

tiddomina f’din il-liāi; jistieden lill-gvern 

biex jiggarantixxi l-effiëjenza u n-nuqqas 

ta’ diskriminazzjoni fil-proëess ta’ 

implimentazzjoni tal-Att dwar ir-

Restituzzjoni u l-Att dwar ir-
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

26. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-funzjonament 

tal-kunsilli ta’ minoranza nazzjonali eletti 

demokratikament, li jirrappreŜentaw 

minoranzi nazzjonali fl-oqsma tal-

edukazzjoni, il-kultura, il-midja u l-uŜu 

uffiëjali tal-lingwa; jinnota madankollu l-

importanza tal-implimentazzjoni sħiħa tal-

kompetenzi ta’ dawn il-korpi 

awtogovernattivi ta' minoranza u tal-ħtieāa 

ta’ sussidji baāitarji adegwati ggarantiti bil-

Liāi dwar il-Kunsilli tal-Minoranzi 

Nazzjonali; jinnota l-ilmenti dwar l-

irregolaritajiet fil-proëess ta’ tħejjija u r-

rekwiŜiti āuridiëi għat-twaqqif tal-kunsilli, 

kif ukoll jinnota l-ilmenti dwar il-

vjolazzjoni tal-kompetenzi garantiti tal-

kunsilli nazzjonali minn xi ministeri u 

muniëipalitajiet lokali, u jistieden lill-

awtoritajiet biex jirrisponduhom; jilqa’ 

dawk id-deëiŜjonijiet tal-Qorti 

Amministrattiva Serba li sostnew il-kaŜijiet 

mressqa mill-Kunsill Nazzjonali tal-

Minoranza Nazzjonali UngeriŜa li 

rriŜultaw mill-ksur tal-kompetenzi tal-

Kunsill Nazzjonali mill-awtoritajiet lokali; 

26. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-funzjonament 

tal-kunsilli ta’ minoranza nazzjonali eletti 

demokratikament, li jirrappreŜentaw 

minoranzi nazzjonali fl-oqsma tal-

edukazzjoni, il-kultura, il-midja u l-uŜu 

uffiëjali tal-lingwa; jinnota madankollu l-

importanza tal-implimentazzjoni sħiħa tal-

kompetenzi ta’ dawn il-korpi 

awtogovernattivi ta' minoranza u tal-ħtieāa 

ta’ sussidji baāitarji adegwati ggarantiti bil-

Liāi dwar il-Kunsilli tal-Minoranzi 

Nazzjonali; jinnota bi tħassib l-ilmenti 

dwar l-irregolaritajiet fil-proëess ta’ tħejjija 

u r-rekwiŜiti āuridiëi għat-twaqqif tal-

kunsilli, kif ukoll jinnota l-ilmenti dwar il-

vjolazzjoni tal-kompetenzi garantiti tal-

kunsilli nazzjonali minn xi ministeri u 

muniëipalitajiet lokali, u jistieden lill-

awtoritajiet biex jirrisponduhom; jilqa’ 

dawk id-deëiŜjonijiet tal-Qorti 

Amministrattiva Serba li sostnew il-kaŜijiet 

mressqa mill-Kunsill Nazzjonali tal-

Minoranza Nazzjonali UngeriŜa li 

rriŜultaw mill-ksur tal-kompetenzi tal-

Kunsill Nazzjonali mill-awtoritajiet lokali; 

Or. en 
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46. Jilqa' l-ftehim li ntlaħaq bejn is-Serbja 

u l-Maëedonja dwar il-moviment liberu 

taë-ëittadini apparti l-ftehimiet diāà 

ffirmati mis-Serbja mal-Montenegro u l-

Bosnja u ĦerŜegovina, u jittama li tali 

ftehimiet, li jtejbu r-relazzjonijiet bilaterali 

u jsaħħu l-opportunitajiet għall-persuni 

kkonëernati, jistgħu jiāu estiŜi għall-pajjiŜi 

kollha fir-reājun; 

46. Jilqa' l-ftehim li ntlaħaq bejn is-Serbja 

u dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava 

tal-Maëedonja dwar il-moviment liberu 

taë-ëittadini apparti l-ftehimiet diāà 

ffirmati mis-Serbja mal-Montenegro u l-

Bosnja u ĦerŜegovina, u jittama li tali 

ftehimiet, li jtejbu r-relazzjonijiet bilaterali 

u jsaħħu l-opportunitajiet għall-persuni 

kkonëernati, jistgħu jiāu estiŜi għall-pajjiŜi 

kollha fir-reājun; 

Or. en 

 

 


