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9.3.2015 B8-0213/4 

Amendamentul 4 

Miloslav Ransdorf, Takis Hadjigeorgiou 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0213/2015 

David McAllister 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Serbia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. solicită Serbiei să facă eforturi mai 
susținute de aliniere a politicii sale 
externe și de securitate la cea a UE, 
inclusiv politica privind Rusia; regretă că 
Serbia nu s-a aliniat, atunci când a fost 
invitată, deciziilor Consiliului prin care 
au fost introduse măsuri restrictive 
împotriva Rusiei, ținând cont totuși de 
tradiționalele legături economice, sociale 
și culturale puternice care există între 
cele două țări; consideră că Serbia poate 
să joace un rol major în relațiile dintre 
UE și Rusia; salută participarea activă a 
Serbiei la operațiunile internaționale de 
menținere a păcii; observă că Serbia a 
primit cu onoruri unele persoane care au 
interdicție de acordare a vizelor impusă de 
UE și că organizează exerciții militare 
împreună cu armata rusă; 

eliminat 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/5 

Amendamentul 5 

Miloslav Ransdorf, Takis Hadjigeorgiou 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0213/2015 

David McAllister 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Serbia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. solicită Serbiei să-și intensifice 
cooperarea cu țările învecinate și să își 
consolideze eforturile pentru căutarea 

persoanelor dispărute, precum și să facă 
publice integral toate datele relevante; 

îndeamnă, în acest sens, autoritățile sârbe 
să deschidă arhivele armatei poporului 
iugoslav pentru a stabili adevărul cu 
privire la evenimentele tragice din trecut 
și pentru a obține informații; în plus, 
îndeamnă autoritățile să deschisă și să 
faciliteze accesul transparent la arhivele 
care privesc fostele republici ale 
Iugoslaviei și la documentele fostei 
agenții de informații (UDBA), inclusiv 
prin punerea acestora la dispoziția 
guvernelor respective; 

14. solicită Serbiei să-și intensifice 
cooperarea cu țările învecinate și să își 
consolideze eforturile pentru căutarea 

persoanelor dispărute, precum și să facă 
publice integral toate datele relevante; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/6 

Amendamentul 6 

Miloslav Ransdorf, Takis Hadjigeorgiou 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0213/2015 

David McAllister 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Serbia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. încurajează autoritățile sârbe să facă 
reforme economice structurale, astfel 
încât să sprijine creșterea, să 
îmbunătățească mediul de afaceri și 
climatul de investiții în întreaga Serbie, 
precum și să asigure o dezvoltare socială și 
economică echilibrată în toate regiunile, să 
combată nivelurile ridicate de șomaj și 

sărăcie, să realizeze consolidarea fiscală și 
să combată corupția, care rămâne o 
amenințare majoră la adresa mediului de 
afaceri; remarcă cu îngrijorare nivelul 
ridicat al șomajului în rândul tinerilor și 

solicită guvernului să se ocupe de această 
problemă prin asigurarea unor oportunități 
adecvate pentru tineri și a unei educații 

adaptate la necesitățile pieței muncii; 
subliniază necesitatea de a asigura un 

sistem de învățământ accesibil, care oferă 
oportunitățile de formare și de muncă 
pentru tineri și acces la programe de studii 

europene, cum ar fi programul Erasmus; 
salută adoptarea codului muncii, a legii 
privind falimentul, a legii privind 
privatizarea și a legii privind urbanismul 
și construcțiile, care reprezintă cadrul 
legislativ atât pentru reformele 
structurale, cât și pentru îmbunătățirea 
mediului de afaceri; 

33. încurajează autoritățile sârbe să asigure 
o dezvoltare socială și economică 
echilibrată în toate regiunile, să combată 

nivelurile ridicate de șomaj și sărăcie și să 
consolideze lupta împotriva corupției; 
remarcă cu îngrijorare nivelul ridicat al 
șomajului în rândul tinerilor și solicită 
guvernului să se ocupe de această 

problemă prin asigurarea unor oportunități 
adecvate pentru tineri și a unei educații 
adaptate la necesitățile pieței muncii; 
subliniază necesitatea de a asigura un 
sistem de învățământ accesibil, care oferă 

oportunitățile de formare și de muncă 
pentru tineri și acces la programe de studii 
europene, cum ar fi programul Erasmus;  

Or. en 
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