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Grozījums Nr.  5 

Igor Šoltes, Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. gada ziņojums par Serbiju 

2016/2311(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

37.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 37.a pauž bažas par Batutas Medicīnas 

institūta ziņojumiem, kas liecina — kopš 

NATO veiktās bombardēšanas 1999. gadā 

ir strauji pieaudzis ar leikēmiju saistīto 

nāves gadījumu un jaunu diagnosticētu 

gadījumu skaits; mudina Komisiju 

atbalstīt turpmāku izmeklēšanu un izpēti 

saistībā ar šo problēmu un izskatīt iespēju 

sniegt Serbijas iestādēm atbilstīgu 

tehnisko un medicīnisko palīdzību, lai tās 

varētu tikt galā ar šo situāciju; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  6 

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. gada ziņojums par Serbiju 

2016/2311(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. atkārto aicinājumu Serbijai 

atbilstīgi tās kandidātvalsts statusa 

saistībām pakāpeniski pieskaņot savas 

ārpolitikas un drošības politikas 

pamatnostādnes ES pamatnostādnēm, 

tostarp politikai attiecībā uz Krieviju; 

uzskata, ka Serbijas un Krievijas kopīgās 

militārās mācības ir vērtējamas negatīvi; 

atzinīgi vērtē Serbijas būtisko ieguldījumu 

ES KDAP misijās un operācijās (EUTM 

Mali, EUTM Somalia, EUNAVFOR 

Atalanta, EUTM RCA), kā arī pastāvīgo 

līdzdalību starptautiskās miera uzturēšanas 

operācijās; stingri mudina un atbalsta 

Serbiju sarunās par pievienošanos PTO; 

8. atkārto aicinājumu Serbijai 

atbilstīgi tās kandidātvalsts statusa 

saistībām pakāpeniski pieskaņot savas 

ārpolitikas un drošības politikas 

pamatnostādnes ES pamatnostādnēm, 

tostarp politikai attiecībā uz Krieviju; 

uzskata, ka Serbijas un Krievijas kopīgās 

militārās mācības ir vērtējamas negatīvi; 

pauž nožēlu par to, ka pagājušā gada 

decembrī Serbija bija viena no 26 valstīm, 

kas neatbalstīja Apvienoto Nāciju 

Organizācijas rezolūciju par Krimu, kurā 

tika aicināts nosūtīt starptautisku 

novērošanas misiju attiecībā uz 

cilvēktiesību stāvokli šajā pussalā; atzinīgi 

vērtē Serbijas būtisko ieguldījumu ES 

KDAP misijās un operācijās (EUTM Mali, 

EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta, 

EUTM RCA), kā arī pastāvīgo līdzdalību 

starptautiskās miera uzturēšanas operācijās; 

stingri mudina un atbalsta Serbiju sarunās 

par pievienošanos PTO; 

Or. en 

 

 


