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9.3.2015 B8-0213/4 

Изменение  4 

Милослав Рансдорф, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0213/2015 

Дейвид Макалистър 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на Сърбия през 2014 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. призовава Сърбия да положи по-

големи усилия да приведе своята 

външна политика и политика на 

сигурност в съответствие с тази на ЕС, 

включително политиката по отношение 

на Русия; изразява съжаление, че 

Сърбия не се присъедини, когато беше 

поканена, към решенията на Съвета за 

въвеждане на ограничителни мерки 

срещу Русия, като отчита обаче 

традиционно силните икономически, 

социални и културни връзки, които 

съществуват между двете страни; счита, 

че Сърбия може да играе ключова роля 

в отношенията между ЕС и Русия; 

приветства активното участие на 

Сърбия в международни мироопазващи 

операции; отбелязва, че Сърбия прие с 

почести някои лица, включени в 

забраната на ЕС за издаване на визи, и 

че организира военни учения с руската 

армия; 

11. заличава се 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/5 

Изменение  5 

Милослав Рансдорф, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0213/2015 

Дейвид Макалистър 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на Сърбия през 2014 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. призовава Сърбия да засили 

сътрудничеството си със съседните 

държави и усилията си по издирването 

на изчезнали лица, както и да споделя 

изцяло всички данни в тази връзка; 

настоятелно призовава сръбските 

органи в този контекст да отворят 

архивите на Югославската народна 

армия, за да се установи истината за 

трагичните събития от миналото и 

да се получи информация; освен това 

настоятелно призовава органите да 

позволят и улеснят прозрачния 

достъп до архивите, които се 

отнасят до бившите републики на 

Югославия, и до документите на 

бившата разузнавателна агенция 

(УДБА), включително чрез 

предоставянето им на съответните 

правителства; 

14. призовава Сърбия да засили 

сътрудничеството си със съседните 

държави и усилията си по издирването 

на изчезнали лица, както и да споделя 

изцяло всички данни в тази връзка; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/6 

Изменение  6 

Милослав Рансдорф, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0213/2015 

Дейвид Макалистър 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на Сърбия през 2014 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. насърчава сръбските органи да 

проведат структурни икономически 

реформи, така че да подкрепят 

растежа, да подобрят стопанския и 

инвестиционния климат в цяла 

Сърбия и да гарантират балансирано 

социално и икономическо развитие във 

всички региони, да се борят срещу 

високото равнище на безработица и 

бедността, да извършат фискална 

консолидация и да се борят срещу 

корупцията, която продължава да бъде 

основната заплаха за икономическата 

среда; отбелязва със загриженост 

високите равнища на безработица сред 

младите хора и настоятелно призовава 

правителството да се заеме с проблема, 

като предостави адекватни възможности 

на младите хора и образование, 

насочено към нуждите на пазара на 

труда; подчертава необходимостта да се 

осигури достъпна образователна 

система с възможности за работа и 

обучение за младите хора и достъп до 

европейски програми за обучение като 

„Еразъм“; приветства приемането на 

Закона за труда, законодателството 

в областта на несъстоятелността, 

Закона за приватизация и Закона за 

планирането и строителството, 

които представляват 

законодателната рамка за 

33. насърчава сръбските органи да 

гарантират балансирано социално и 

икономическо развитие във всички 

региони, да се борят срещу високото 

равнище на безработица и бедността и 

да засилят борбата срещу корупцията; 

отбелязва със загриженост високите 

равнища на безработица сред младите 

хора и настоятелно призовава 

правителството да се заеме с проблема, 

като предостави адекватни възможности 

на младите хора и образование, 

насочено към нуждите на пазара на 

труда; подчертава необходимостта да се 

осигури достъпна образователна 

система с възможности за работа и 

обучение за младите хора и достъп до 

европейски програми за обучение като 

„Еразъм“;  
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структурните реформи и 

подобряването на бизнес климата; 

Or. en 

 

 


