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Raport A8-0063/2017 

David McAllister 

Raportul pe 2016 privind Serbia 

2016/2311(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  35a. invită Comisia să depună eforturi 

suplimentare pentru a sprijini un veritabil 

proces de reconciliere în regiune, în 

special prin sprijinirea proiectelor 

culturale care abordează trecutul recent și 

care promovează o înțelegere comună și 

împărtășită a istoriei și o cultură publică 

și politică bazată pe toleranță, incluziune 

și reconciliere; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Ivo Vajgl, Javier Nart 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0063/2017 

David McAllister 

Raportul pe 2016 privind Serbia 

2016/2311(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. își reiterează apelul adresat Serbiei, 

în concordanță cu obligațiile statutului său 

de țară candidată, de a-și alinia treptat 

politica externă și de securitate la cea a UE, 

inclusiv politica privind Rusia; consideră 

efectuarea realizarea de exerciții militare 

comune între Serbia și Rusia; salută 

contribuția importantă a Serbiei la mai 

multe misiuni și operațiuni ale UE în 

cadrul PSAC (EUTM Mali, EUTM 

Somalia, EU-NAVFOR-Atalanta, EUTM 

RCA), precum și participarea continuă la 

operațiunile internaționale de menținere a 

păcii; încurajează ferm și sprijină Serbia în 

negocierea aderării la OMC; 

8. își reiterează apelul adresat Serbiei, 

în concordanță cu obligațiile statutului său 

de țară candidată, de a-și alinia treptat 

politica externă și de securitate la cea a UE, 

inclusiv politica privind Rusia; consideră 

efectuarea realizarea de exerciții militare 

comune între Serbia și Rusia; este 

preocupat de prezența unor instalații 

aeriene rusești la baza militară de la Niš; 
salută contribuția importantă a Serbiei la 

mai multe misiuni și operațiuni ale UE în 

cadrul PSAC (EUTM Mali, EUTM 

Somalia, EU-NAVFOR-Atalanta, EUTM 

RCA), precum și participarea continuă la 

operațiunile internaționale de menținere a 

păcii; încurajează ferm și sprijină Serbia în 

negocierea aderării la OMC; 

Or. en 

 

 


