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Predlog spremembe  4 

Miloslav Ransdorf, Takis Hadžigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0213/2015 

David McAllister 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o napredku Srbije za leto 2014 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva Srbijo, naj si bolj prizadeva za 

uskladitev svoje zunanje in varnostne 

politike s politiko EU, vključno glede 

Rusije; obžaluje, da se Srbija ni odzvala 

na povabilo, naj v skladu s sklepi Sveta 

uvede omejevalne ukrepe proti Rusiji, 

seveda ob upoštevanju tradicionalno 

trdnih gospodarskih, družbenih in 

kulturnih vezi med državama; meni, da 

lahko Srbija odigra pomembno vlogo v 

odnosih med EU in Rusijo; pozdravlja 

dejavno udeležbo Srbije v mednarodnih 

operacijah ohranjanja miru; je seznanjen 

s tem, da je Srbija s častmi gostila 

nekatere osebe, za katere velja prepoved 

izdajanja vizumov EU, in da organizira 

vojaške vaje z rusko vojsko; 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

Miloslav Ransdorf, Takis Hadžigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0213/2015 

David McAllister 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o napredku Srbije za leto 2014 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poziva Srbijo, naj okrepi svoje 

sodelovanje s sosednjimi državami ter 

svoja prizadevanja v iskanju pogrešanih 

oseb, pa tudi v celoti posreduje vse 

pomembne podatke; v zvezi s tem poziva 

srbske organe, naj odprejo arhive 

Jugoslovanske ljudske armade, da bi 

ugotovile resnico o minulih tragičnih 

dogodkih in pridobile informacije; prav 

tako spodbuja oblasti, naj omogočijo in 

olajšajo pregleden dostop do tistih 

arhivov, ki se nanašajo na nekdanje 

jugoslovanske republike, in do 

dokumentov nekdanje obveščevalne 

službe (UDBA) ter naj jih tudi posredujejo 

njihovim vladam; 

14. poziva Srbijo, naj okrepi svoje 

sodelovanje s sosednjimi državami ter 

svoja prizadevanja v iskanju pogrešanih 

oseb, pa tudi v celoti posreduje vse 

pomembne podatke; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/6 

Predlog spremembe  6 

Miloslav Ransdorf, Takis Hadžigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0213/2015 

David McAllister 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o napredku Srbije za leto 2014 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. spodbuja srbske organe, naj izvedejo 

strukturne gospodarske reforme, da bi 

podprli rast, izboljšali poslovno in 

naložbeno okolje po vsej državi, zagotovili 

uravnotežen socialni in gospodarski razvoj 

v vseh regijah, odpravili visoke stopnje 

brezposelnosti in revščine, izvedli fiskalno 

konsolidacijo in se borili proti korupciji, ki 

je še vedno največja grožnja za poslovno 

okolje; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 

stopnja brezposelnosti mladih visoka, in 

poziva vlado, naj obravnava to vprašanje z 

zagotavljanjem ustreznih priložnosti za 

mlade in izobraževanjem v skladu s 

potrebami trga dela; poudarja, da je treba 

zagotoviti dostopen izobraževalni sistem s 

priložnostmi za delo in usposabljanje za 

mlade ter dostop do evropskih študijskih 

programov, kot je Erasmus; pozdravlja 

sprejetje delovne zakonodaje, stečajne 

zakonodaje, zakona o privatizaciji in 

zakona o prostorskem načrtovanju in 

gradnji, ki predstavljajo zakonodajni okvir 

za strukturne reforme, pa tudi za 

izboljšanje poslovnega okolja; 

33. spodbuja srbske organe, naj zagotovijo 

uravnotežen socialni in gospodarski razvoj 

v vseh regijah, se borijo proti visoki 

stopnji brezposelnosti in revščine ter 

okrepijo boj proti korupciji; z 

zaskrbljenostjo ugotavlja, da je stopnja 

brezposelnosti mladih visoka, in poziva 

vlado, naj to vprašanje rešuje z 

zagotavljanjem ustreznih priložnosti za 

mlade in izobraževanjem v skladu s 

potrebami trga dela; poudarja, da je treba 

zagotoviti dostopen izobraževalni sistem s 

priložnostmi za delo in usposabljanje za 

mlade ter dostop do evropskih študijskih 

programov, kot je Erasmus;  

Or. en 

 

 


