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9.3.2015 B8-0213/4 

Pozměňovací návrh  4 

Miloslav Ransdorf, Takis Hadjigeorgiou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0213/2015 

David McAllister 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Srbska za rok 2014 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Srbsko, aby vyvíjelo větší úsilí 

o sladění své zahraniční a bezpečnostní 

politiky se zahraniční a bezpečnostní 

politikou EU, včetně politiky vůči Rusku; 

vyjadřuje politování nad tím, že Srbsko se, 

když k tomu bylo vyzváno, nepřipojilo 

k rozhodnutím Rady o zavedení 

restriktivních opatření vůči Rusku, přičemž 

si je však vědom tradičně silných 

hospodářských, sociálních a kulturních 

vazeb, které mezi oběma zeměmi existují; 

je přesvědčen, že Srbsko může hrát 

klíčovou úlohu ve vztazích mezi EU 

a Ruskem; vítá aktivní účast Srbska na 

mezinárodních operacích na udržení míru; 

konstatuje, že Srbsko s poctami přijalo 

některé z osob, na něž se vztahuje unijní 

zákaz udělování víz, a pořádá vojenská 

cvičení s ruskou armádou; 

11. vypouští se 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/5 

Pozměňovací návrh  5 

Miloslav Ransdorf, Takis Hadjigeorgiou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0213/2015 

David McAllister 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Srbska za rok 2014 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Srbsko, aby zintenzivnilo svou 

spolupráci se sousedními zeměmi a zvýšilo 

úsilí při hledání pohřešovaných osob, 

přičemž bude plně sdílet relevantní údaje; 

v této souvislosti naléhavě vybízí srbské 

úřady, aby otevřely archivy Jugoslávské 

lidové armády s cílem zjistit pravdu 

o tragických událostech z minulosti 

a shromáždit potřebné údaje; naléhavě 

také vybízí tyto úřady, aby otevřely 

archivy, které se týkají bývalých 

jugoslávských republik, a usnadnily do 

nich transparentní přístup a aby 

zpřístupnily dokumenty bývalé 

zpravodajské agentury UDBA, mj. tím, že 

je poskytnou příslušným vládám; 

14. vyzývá Srbsko, aby zintenzivnilo svou 

spolupráci se sousedními zeměmi a zvýšilo 

úsilí při hledání pohřešovaných osob, 

přičemž bude plně sdílet relevantní údaje; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/6 

Pozměňovací návrh  6 

Miloslav Ransdorf, Takis Hadjigeorgiou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0213/2015 

David McAllister 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Srbska za rok 2014 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. vybízí srbské orgány k provedení 

strukturálních hospodářských reforem 

v zájmu podpoření růstu, zlepšení 

podnikatelského a investičního prostředí 

v celém Srbsku a zajištění vyváženého 

sociálního a hospodářského rozvoje ve 

všech regionech, boje proti vysoké 

nezaměstnanosti a chudobě, fiskální 

konsolidace a boje proti korupci, která 

i nadále pro podnikatelské prostředí 

představuje hlavní hrozbu; se 

znepokojením konstatuje vysokou míru 

nezaměstnanosti mezi mladými lidmi 

a naléhavě vyzývá vládu, aby tuto 

záležitost řešila tím, že mladým lidem 

poskytne vhodné příležitosti a uzpůsobí 

vzdělávání potřebám trhu práce; 

zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby 

existoval dostupný vzdělávací systém 

společně s pracovními a vzdělávacími 

možnostmi pro mládež a přístupem do 

evropských studijních programů, jako je 

program ERASMUS; vítá přijetí 

pracovněprávních předpisů, zákona 

o úpadku, zákona o privatizaci a zákona 

o plánování a výstavbě, které tvoří 

legislativní rámec pro strukturální 

reformy a rovněž pro zlepšení 

podnikatelského prostředí; 

33. vybízí srbské orgány k zajištění 

vyváženého sociálního a hospodářského 

rozvoje ve všech regionech, k boji proti 

vysoké nezaměstnanosti a chudobě a k 

posílení boje proti korupci; se 

znepokojením konstatuje vysokou míru 

nezaměstnanosti mezi mladými lidmi 

a naléhavě vyzývá vládu, aby tuto 

záležitost řešila tím, že mladým lidem 

poskytne vhodné příležitosti a uzpůsobí 

vzdělávání potřebám trhu práce; 

zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby 

existoval dostupný vzdělávací systém 

společně s pracovními a vzdělávacími 

možnostmi pro mládež a přístupem do 

evropských studijních programů, jako je 

program ERASMUS;  
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