
 

AM\1125573CS.docx  PE603.746v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

10.5.2017 A8-0063/5 

Pozměňovací návrh  5 

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0063/2017 

David McAllister 

Zpráva Komise o Srbsku za rok 2016 

2016/2311(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 37 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 37a. vyjadřuje znepokojení nad 

zprávami Batutova lékařského institutu, 

které ukazují, že od bombardování 

organizací NATO v roce 1999 prudce 

vzrostl počet úmrtí v souvislosti s leukemií 

i počet nově diagnostikovaných případů; 

naléhá na Komisi, aby podpořila další 

vyšetřování a výzkum tohoto problému 

a přezkoumala, zda je možné srbským 

orgánům poskytnout adekvátní 

technickou a lékařskou pomoc při řešení 

této situace; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/6 

Pozměňovací návrh  6 

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

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; s politováním konstatuje, 

že loni v prosinci patřilo Srbsko k 26 

zemím, které nepodpořily rezoluci OSN 

o Srbsku, v níž se požadovalo vyslání 

mezinárodní pozorovatelské mise pro 

monitorování stavu lidských práv na 

tomto poloostrově; 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 

 

 


