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11. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. aicina Serbiju pielikt lielākas pūles, lai 
pieskaĦotu savu ārpolitiku un drošības 
politiku ES ārpolitikai un drošības 
politikai, tostarp politikai attiecībā uz 
Krieviju; pauž nožēlu par to, ka Serbija, 
kad to aicināja, nepieskaĦojās Padomes 
lēmumiem, ar kuriem tika ieviesti 
ierobežojoši pasākumi pret Krieviju, tomēr 
Ħem vērā starp abām valstīm pastāvošās 
tradicionāli spēcīgās ekonomikas, sociālās 
un kultūras saites; uzskata, ka Serbijai var 
būt nozīmīga loma ES un Krievijas 
attiecībās; atzinīgi vērē Serbijas aktīvo 
iesaisti starptautiskajās miera uzturēšanas 
operācijās; norāda, ka Serbija ir ar godu 
uzĦēmusi atsevišėas personas, uz kurām 
attiecas ES vīzu aizliegums, un organizē 
militāras mācības kopā ar Krievijas armiju; 

11. svītrots 

Or. en 
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14. aicina Serbiju pastiprināt sadarbību ar 
kaimiĦvalstīm un stiprināt centienus 
bezvēsts pazudušo personu meklēšanā, kā 
arī pilnībā dalīties ar visu attiecīgo 
informāciju; šajā sakarībā mudina 
Serbijas iestādes atvērt Dienvidslāvijas 
Tautas armijas arhīvus, lai noskaidrotu 
patiesību par pagātnes traăiskajiem 
notikumiem un iegūtu informāciju; 
mudina iestādes atvieglot piekĜuvi tiem 
arhīviem, kas attiecas uz bijušajām 
Dienvidslāvijas republikām, un bijušā 
izlūkdienesta UDBA dokumentiem, un 
iesniegt tos attiecīgo valstu valdībām; 
 

14. aicina Serbiju pastiprināt sadarbību ar 
kaimiĦvalstīm un stiprināt centienus 
bezvēsts pazudušo personu meklēšanā, kā 
arī pilnībā dalīties ar visu attiecīgo 
informāciju; 

Or. en 
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33. mudina Serbijas iestādes veikt 
strukturālas reformas ekonomikas jomā, 
lai visā Serbijā atbalstītu izaugsmi, 
uzlabotu vidi uzĦēmējdarbībai un 
investīcijām un nodrošinātu līdzsvarotu 
sociālo un ekonomikas attīstību visos 
reăionos, novērstu augsto bezdarba un 
nabadzības līmeni, veiktu fiskālo 
konsolidāciju un cīnītos pret korupciju, 
kas joprojām ir lielākais uzĦēmējdarbības 
vides apdraudējums; ar bažām norāda uz 
augstajiem bezdarba rādītājiem jauniešu 
vidū un mudina valdību risināt šo 
jautājumu, nodrošinot atbilstošas iespējas 
jauniešiem, kā arī tādu izglītību, kas 
pielāgota darba tirgus vajadzībām; uzsver 
nepieciešamību nodrošināt pieejamu 
izglītības sistēmu un darba un apmācības 
iespējas jauniešiem, kā arī piekĜuvi tādām 
Eiropas studiju programmām kā 
„Erasmus”; atzinīgi vērtē tiesību aktu 
pieĦemšanu nodarbinātības, bankrota, 
privatizācijas, kā arī plānošanas un 
būvniecības pieĦemšanas jomā, kas 
nodrošina tiesisko regulējumu gan 
strukturālo reformu īstenošanai, gan 
uzĦēmējdarbības vides uzlabošanai; 

33. mudina Serbijas iestādes nodrošināt 
līdzsvarotu sociālo un ekonomikas attīstību 
visos reăionos, novērst augsto bezdarbu un 
nabadzības līmeni un pastiprināt cīĦu pret 
korupciju; ar bažām norāda uz augstajiem 
bezdarba rādītājiem jauniešu vidū un 
mudina valdību risināt šo jautājumu, 
nodrošinot atbilstošas iespējas jauniešiem, 
kā arī tādu izglītību, kas pielāgota darba 
tirgus vajadzībām; uzsver nepieciešamību 
nodrošināt pieejamu izglītības sistēmu un 
darba un apmācības iespējas jauniešiem, kā 
arī piekĜuvi tādām Eiropas studiju 
programmām kā „Erasmus”;  

Or. en 
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