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9.3.2015 B8-0213/4 

Ändringsförslag  4 
Miloslav Ransdorf, Takis Hadjigeorgiou 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0213/2015 
David McAllister 
för utskottet för utrikesfrågor 

2014 års framstegsrapport om Serbien 

Förslag till resolution 
Punkt 11 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet uppmanar 

Serbien att intensifiera ansträngningarna 

att anpassa sin utrikes- och 

säkerhetspolitik efter EU:s politik på 

dessa områden, inklusive den 

Rysslandsrelaterade politiken. 

Parlamentet beklagar att Serbien inte 

hörsammade uppmaningen att följa 

rådets beslut att införa restriktiva åtgärder 

mot Ryssland, men är medvetet om de 

traditionellt starka ekonomiska, sociala 

och kulturella banden mellan de båda 

länderna. Serbien kan spela en avgörande 

roll för förbindelserna mellan EU och 

Ryssland. Parlamentet välkomnar 

Serbiens aktiva deltagande i 

internationella fredsbevarande insatser. 

Parlamentet konstaterar att Serbien med 

hedersbetygelser mottagit personer som 

omfattas av EU:s viseringsförbud och att 

landet genomför militärövningar 

tillsammans med Rysslands armé. 

utgår 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/5 

Ändringsförslag  5 
Miloslav Ransdorf, Takis Hadjigeorgiou 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0213/2015 
David McAllister 
för utskottet för utrikesfrågor 

2014 års framstegsrapport om Serbien 

Förslag till resolution 
Punkt 14 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet uppmanar Serbien 

att intensifiera samarbetet med 

grannländerna och öka sina ansträngningar 

i sökandet efter saknade personer samt dela 

med sig av alla relevanta uppgifter. I detta 

avseende uppmanar parlamentet 

eftertryckligen de serbiska myndigheterna 

att öppna Jugoslaviska folkarméns arkiv 

för att sanningen om gångna tiders 

tragiska händelser ska kunna slås fast 

och information ska kunna erhållas. 

Vidare uppmanas myndigheterna med 

kraft att öppna och underlätta obegränsad 

tillgång till både de arkiv som rör tidigare 

republiker i Jugoslavien och den tidigare 

underrättelsetjänstens (UDBA) 

handlingar, och att lämna dem till 

respektive regering. 

14. Europaparlamentet uppmanar Serbien 

att intensifiera samarbetet med 

grannländerna och öka sina ansträngningar 

i sökandet efter saknade personer samt dela 

med sig av alla relevanta uppgifter. 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/6 

Ändringsförslag  6 
Miloslav Ransdorf, Takis Hadjigeorgiou 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0213/2015 
David McAllister 
för utskottet för utrikesfrågor 

2014 års framstegsrapport om Serbien 

Förslag till resolution 
Punkt 33 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet uppmuntrar de 

serbiska myndigheterna att genomföra 

strukturella ekonomiska reformer för att 

främja tillväxten, förbättra affärs- och 

investeringsklimatet i hela Serbien, se till 

att alla regioner utvecklas 

socioekonomiskt, bekämpa de höga 

arbetslöshets- och fattigdomsnivåerna, 

genomföra en konsolidering av de 

offentliga finanserna och bekämpa 

korruptionen, som fortfarande utgör det 

största hotet mot företagsklimatet. 

Parlamentet ser med oro på den höga 

arbetslösheten bland ungdomar och 

uppmanar eftertryckligen regeringen att 

åtgärda problemet genom att ge unga 

människor adekvata möjligheter och 

utbildning som efterfrågas på 

arbetsmarknaden. Parlamentet understryker 

nödvändigheten av att säkerställa såväl ett 

tillgängligt utbildningssystem med arbets- 

och utbildningsmöjligheter för unga 

människor som tillgång till 

europeiska utbildningsprogram, såsom 

Erasmus. Parlamentet välkomnar 

antagandet av arbetslagen, konkurslagen, 

privatiseringslagen och lagen om 

planering och byggande, som utgör den 

rättsliga ramen för både strukturreformer 

och en förbättring av affärsklimatet. 

33. Europaparlamentet uppmuntrar de 

serbiska myndigheterna att se till att alla 

regioner utvecklas på ett socioekonomiskt 

balanserat sätt, bekämpa de höga 

arbetslöshets- och fattigdomsnivåerna och 

stärka kampen mot korruptionen. 

Parlamentet ser med oro på den höga 

arbetslösheten bland ungdomar och 

uppmanar eftertryckligen regeringen att 

åtgärda problemet genom att ge unga 

människor adekvata möjligheter och 

utbildning som efterfrågas på 

arbetsmarknaden. Parlamentet understryker 

nödvändigheten av att säkerställa såväl ett 

tillgängligt utbildningssystem med arbets- 

och utbildningsmöjligheter för unga 

människor som tillgång till 

europeiska utbildningsprogram, såsom 

Erasmus.  
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