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Pozměňovací návrh  1 

 Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic  

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0063/2017 

David McAllister 

Zpráva Komise o Srbsku za rok 2016 

2016/2311(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 35 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 35. vyzývá Komisi, aby dále usilovala 

o podporu skutečného procesu usmíření 

v tomto regionu, zejména podporou 

kulturních projektů, které se zabývají 

nedávnou minulostí a podporují společné 

a oběma stranami sdílené chápání historie 

a kulturu tolerance, inkluze a usmíření ve 

veřejném a politickém životě; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/2 

Pozměňovací návrh  2 

 Ivo Vajgl, Javier Nart  

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0063/2017 

David McAllister 

Zpráva Komise o Srbsku za rok 2016 

2016/2311(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. znovu žádá Srbsko, aby v souladu 

s požadavky jeho statusu kandidátské země 

postupně uvedlo svoji zahraniční 

a bezpečnostní politiku do souladu 

s politikou EU, a to i pokud jde o politiku 

vůči Rusku; považuje konání společných 

srbsko-ruských vojenských cvičení za 

politováníhodné; vítá skutečnost, že Srbsko 

významně přispívá k celé řadě 

mezinárodních mírových operací EU 

v rámci SBOP (EUTM Mali, EUTM 

Somálsko, EUNAVFOR Atalanta, EUTM 

Středoafrická republika) a že se těchto 

operací trvale účastní; důrazně vybízí 

a podporuje Srbsko, aby jednalo 

o přistoupení k WTO; 

8. znovu žádá Srbsko, aby v souladu 

s požadavky jeho statusu kandidátské země 

postupně uvedlo svoji zahraniční 

a bezpečnostní politiku do souladu 

s politikou EU, a to i pokud jde o politiku 

vůči Rusku; považuje konání společných 

srbsko-ruských vojenských cvičení za 

politováníhodné; je znepokojen 

přítomností ruských vzdušných sil na 

vojenské základně v Niši; vítá skutečnost, 

že Srbsko významně přispívá k celé řadě 

mezinárodních mírových operací EU 

v rámci SBOP (EUTM Mali, EUTM 

Somálsko, EUNAVFOR Atalanta, EUTM 

Středoafrická republika) a že se těchto 

operací trvale účastní; důrazně vybízí 

a podporuje Srbsko, aby jednalo 

o přistoupení k WTO; 

Or. en 

 

 


