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2.2.2016 B8-0166/2 

Amendamentul  2 

Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0166/2016 

David McAllister 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Serbia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. constată că trebuie depuse mai multe 

eforturi în lupta împotriva criminalității 

organizate și că trebuie constituit un istoric 

al condamnărilor definitive, potrivit 

prevederilor planului de acțiune pentru 

Capitolul 24; invită Comisia și statele 

membre să acorde sprijin la nivel de 

experți pentru a crea un cadru instituțional, 

precum și cunoștințele specializate 

necesare pentru a combate crima 

organizată în mod eficace; 

12. constată că trebuie depuse mai multe 

eforturi în lupta împotriva criminalității 

organizate și că trebuie constituit un istoric 

al condamnărilor definitive, potrivit 

prevederilor planului de acțiune pentru 

Capitolul 24; invită Comisia și statele 

membre să acorde sprijin la nivel de 

experți pentru a crea un cadru instituțional, 

precum și cunoștințele specializate 

necesare pentru a combate crima 

organizată în mod eficace; în acest sens, 

solicită o cooperare directă între 

autoritățile de aplicare a legii din Serbia 

și Kosovo și birourile de legătură din 

Belgrad și Priștina; 

Or. en 
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2.2.2016 B8-0166/3 

Amendamentul  3 

Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0166/2016 

David McAllister 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Serbia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  27a. sprijină, în contextul Procesului de 

la Berlin, înființarea Forumului societății 

civile din Balcanii de Vest, care le oferă 

reprezentanților societății civile din 

regiune oportunitatea de a face schimb de 

idei, de a-și exprima preocupările și de a 

formula recomandări concrete în atenția 

factorilor de decizie, și solicită 

continuarea acestui proces la următoarea 

reuniune la nivel înalt care va avea loc la 

Paris în 2016, precum și organizarea unor 

ateliere pregătitoare destinate 

organizațiile societății civile locale; 

Or. en 

 

 


