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10.5.2017 A8-0063/5 

Módosítás  5 

Igor Šoltes, Ulrike Lunacek 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. évi jelentés Szerbiáról 

2016/2311(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

37 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  37a. aggodalmát fejezi ki a Batut 

közegészségügyi intézet azon jelentései 

miatt, amelyek szerint az 1999-es NATO-

bombázások óta meredeken megnőtt a 

leukémiával összefüggő halálesetek és 

újonnan diagnosztizált esetek száma; 

sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa a 

további vizsgálatokat és kutatásokat e 

problémával kapcsolatban, és találjon 

lehetőséget arra, hogy megfelelő műszaki 

és orvosi segítséget nyújtson a szerb 

hatóságoknak e helyzet megoldásában; 

  

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/6 

Módosítás  6 

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. évi jelentés Szerbiáról 

2016/2311(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. újfent sürgeti Szerbiát, hogy a 

tagjelölti státuszából fakadó 

követelményeknek megfelelően kül- és 

biztonságpolitikáját hozza fokozatosan 

összhangba az Unióéval, beleértve 

Oroszországgal kapcsolatos politikáját; 

sajnálatosnak tartja Szerbia és Oroszország 

közös hadgyakorlatait; üdvözli Szerbia 

jelentős közreműködését több uniós 

KBVP-misszióban és -műveletben (EUTM 

Mali, EUTM Szomália, EU NAVFOR 

Atalanta és EUTM RCA), illetve 

folyamatos részvételét a nemzetközi 

békefenntartó műveletekben; határozottan 

ösztönzi és támogatja Szerbiának a WTO-

hoz való csatlakozásra irányuló 

tárgyalásait; 

8. újfent sürgeti Szerbiát, hogy a 

tagjelölti státuszából fakadó 

követelményeknek megfelelően kül- és 

biztonságpolitikáját hozza fokozatosan 

összhangba az Unióéval, beleértve 

Oroszországgal kapcsolatos politikáját; 

sajnálatosnak tartja Szerbia és Oroszország 

közös hadgyakorlatait; sajnálatát fejezi ki 

amiatt, hogy Szerbia tavaly decemberben 

azon 26 ország egyike volt, amelyek nem 

támogatták az ENSZ-közgyűlés Krím 

félszigetről szóló határozatát, amely a 

félszigeten fennálló emberi jogi helyzet 

kivizsgálására irányuló nemzetközi 

megfigyelő misszióra szólított fel; üdvözli 

Szerbia jelentős közreműködését több 

uniós KBVP-misszióban és -műveletben 

(EUTM Mali, EUTM Szomália, EU 

NAVFOR Atalanta és EUTM RCA), 

illetve folyamatos részvételét a nemzetközi 

békefenntartó műveletekben; határozottan 

ösztönzi és támogatja Szerbiának a WTO-

hoz való csatlakozásra irányuló 

tárgyalásait; 

Or. en 

 

 


