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Projekt rezolucji B8-0213/2015 

David McAllister 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie z postępów Serbii w 2014 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. wzywa Serbię, by podjęła bardziej 

zdecydowane wysiłki w celu dostosowania 

swojej polityki zagranicznej i polityki 

bezpieczeństwa do polityki prowadzonej 

przez UE, w tym polityki wobec Rosji; 

ubolewa, Ŝe Serbia nie przyłączyła się – 

kiedy została o to poproszona – do decyzji 

Rady wprowadzających środki 

ograniczające wobec Rosji, pamiętając 

jednak o tradycyjnie silnych 

gospodarczych, społecznych i kulturowych 

powiązaniach tych dwóch krajów; uwaŜa, 

Ŝe Serbia moŜe odgrywać kluczową rolę w 

stosunkach UE-Rosja; z zadowoleniem 

przyjmuje aktywny udział Serbii w 

międzynarodowych operacjach 

utrzymywania pokoju; zauwaŜa, Ŝe Serbia 

z honorami przyjęła pewne osoby objęte 

unijnym zakazem wydawania wiz i 

organizuje ona ćwiczenia wojskowe z 

armią rosyjską; 

11. skreślony 

Or. en 
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Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. wzywa Serbię do zacieśnienia 

współpracy z krajami sąsiadującymi i do 

zwiększenia starań w zakresie 

poszukiwania osób zaginionych, a takŜe do 

pełnego udostępniania wszystkich 

odnośnych danych; wzywa w związku z 

tym władze serbskie do otwarcia archiwów 

Jugosłowiańskiej Armii Ludowej, aby 

ustalić prawdę o tragicznych 

wydarzeniach z przeszłości i uzyskać 

informacje; wzywa władze do otwarcia 

archiwów, które dotyczą byłych republik 

jugosłowiańskich, oraz do ułatwienia 

jawnego dostępu do tych archiwów i do 

dokumentów byłej agencji wywiadu 

UDBA, w tym poprzez przekazanie ich 

odnośnym rządom; 

14. wzywa Serbię do zacieśnienia 

współpracy z krajami sąsiadującymi i do 

zwiększenia starań w zakresie 

poszukiwania osób zaginionych, a takŜe do 

pełnego udostępniania wszystkich 

odnośnych danych; 

Or. en 
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Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. zachęca władze serbskie do podjęcia 

strukturalnych reform gospodarczych, tak 

aby wspierać wzrost, poprawić warunki 

dla biznesu i inwestycji w całej Serbii oraz 

zapewnić zrównowaŜony rozwój społeczny 

i gospodarczy we wszystkich regionach, 

przeciwdziałać wysokiemu poziomowi 

bezrobocia i ubóstwa, dokonać 

konsolidacji budŜetowej i zwalczać 

korupcję, która pozostaje głównym 

zagroŜeniem dla środowiska biznesowego; 

odnotowuje z zaniepokojeniem wysokie 

wskaźniki bezrobocia wśród ludzi młodych 

i wzywa rząd do zajęcia się tym 

problemem poprzez zapewnienie ludziom 

młodym odpowiednich moŜliwości i 

kształcenia dostosowanych do potrzeb 

rynku pracy; podkreśla konieczność 

zapewnienia dostępnego systemu edukacji, 

który oferuje młodym ludziom moŜliwości 

pracy i szkoleń oraz dostęp do 

europejskich programów studiów, jak np. 

program ERASMUS; z zadowoleniem 

przyjmuje uchwalenie prawa pracy, prawa 

upadłościowego, ustawy prywatyzacyjnej, 

ustawy o planowaniu i budownictwie, 

które stanowią ramy legislacyjne dla 

reform strukturalnych, a takŜe dla 

poprawy warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej; 

33. zachęca władze serbskie, by zapewniły 

zrównowaŜony rozwój społeczny i 

gospodarczy we wszystkich regionach, 

przeciwdziałały wysokiemu poziomowi 

bezrobocia i ubóstwa i nasiliły walkę z 

korupcją; odnotowuje z zaniepokojeniem 

wysokie wskaźniki bezrobocia wśród ludzi 

młodych i wzywa rząd do zajęcia się tym 

problemem poprzez zapewnienie ludziom 

młodym odpowiednich moŜliwości i 

kształcenia dostosowanych do potrzeb 

rynku pracy; podkreśla konieczność 

zapewnienia dostępnego systemu edukacji, 

który oferuje młodym ludziom moŜliwości 

pracy i szkoleń oraz dostęp do 

europejskich programów studiów, jak np. 

program ERASMUS;  
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