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Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer Serbien til at gøre en større 

indsats for at tilpasse sin udenrigs- og 

sikkerhedspolitik til EU's, herunder 

politikken over for Rusland; beklager, at 

Serbien, da landet blev opfordret hertil, 

ikke tilpassede sig Rådets afgørelser om 

indførelse af restriktive foranstaltninger 

over for Rusland, idet det dog er 

opmærksomt på de traditionelt stærke 

økonomiske, sociale og kulturelle bånd, 

der findes mellem de to lande; mener, at 

Serbien kan spille en central rolle i 

forholdet mellem EU og Rusland; glæder 

sig over Serbiens aktive deltagelse i 

internationale fredsbevarende 

operationer; bemærker, at Serbien har 

givet personer, der er omfattet af EU's 

visumforbud, en ærefuld modtagelse og 

organiserer militærøvelser sammen med 

den russiske hær; 

11. udgår 

Or. en 



 

AM\1053353DA.doc  PE550.007v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

9.3.2015 B8-0213/5 

Ændringsforslag  5 

Miloslav Ransdorf, Takis Hadjigeorgiou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0213/2015 

David McAllister 

for Udenrigsudvalget 

Statusrapport 2014 for Serbien 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. opfordrer Serbien til at intensivere 

samarbejdet med nabolandene og styrke 

bestræbelserne på eftersøgning af 

forsvundne personer og til at dele alle 

relevante oplysninger fuldt ud; opfordrer i 

den forbindelse indtrængende de serbiske 

myndigheder til at åbne den jugoslaviske 

folkehærs arkiver for at få fastslået 

sandheden om fortidens tragiske 

begivenheder og fremskaffe oplysninger; 

opfordrer endvidere indtrængende 

myndighederne til at åbne og lette en 

gennemsigtig adgang til de arkiver, der 

vedrører tidligere jugoslaviske 

republikker, og til dokumenterne fra den 

tidligere efterretningstjeneste (UDBA), 

herunder ved at give dem til de respektive 

regeringer; 

14. opfordrer Serbien til at intensivere 

samarbejdet med nabolandene og styrke 

bestræbelserne på eftersøgning af 

forsvundne personer og til at dele alle 

relevante oplysninger fuldt ud; 

Or. en 
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Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. opfordrer de serbiske myndigheder til 

at iværksætte økonomiske 

strukturreformer for at støtte vækst, 

forbedre erhvervs- og investeringsklimaet 

i hele Serbien og sikre en afbalanceret 

social og økonomisk udvikling i alle 

regioner, bekæmpe den høje arbejdsløshed 

og fattigdom, foretage finanspolitiske 

konsolidering og bekæmpe korruption, 

som stadig er den største trussel mod 

erhvervsklimaet; bemærker med 

bekymring de høje 

ungdomsarbejdsløshedstal og opfordrer 

indtrængende regeringen til at tage fat på 

dette problem ved at skabe passende 

muligheder for unge og uddannelse, der er 

gearet til arbejdsmarkedets behov; 

understreger behovet for at sikre et 

tilgængeligt uddannelsessystem med 

arbejds- og uddannelsesmuligheder for 

unge og adgang til europæiske 

studieprogrammer som f.eks. Erasmus; 

glæder sig over vedtagelsen af loven om 

arbejdsret, konkursloven, 

privatiseringsloven og loven om 

planlægning og byggeri, som udgør de 

lovgivningsmæssige rammer for både 

strukturelle reformer og en forbedring af 

erhvervsklimaet; 

33. opfordrer de serbiske myndigheder til 

at sikre en afbalanceret social og 

økonomisk udvikling i alle regioner, 

bekæmpe den høje arbejdsløshed og 

fattigdom og styrke bekæmpelsen af 

korruption; bemærker med bekymring de 

høje ungdomsarbejdsløshedstal og 

opfordrer indtrængende regeringen til at 

tage fat på dette problem ved at skabe 

passende muligheder for unge og 

uddannelse, der er gearet til 

arbejdsmarkedets behov; understreger 

behovet for at sikre et tilgængeligt 

uddannelsessystem med arbejds- og 

uddannelsesmuligheder for unge og adgang 

til europæiske studieprogrammer som 

f.eks. Erasmus;  

Or. en 
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