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Punctul 37 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  37a. își exprimă îngrijorarea cu privire 

la rapoartele institutului medical Batut, 

care au indicat că, de la bombardamentele 

NATO din 1999, numărul deceselor și al 

noilor diagnostice legate de leucemie a 

crescut considerabil; îndeamnă Comisia 

să sprijine în continuare investigarea și 

cercetarea cu privire la această problemă 

și să analizeze posibilitatea de a oferi 

autorităților sârbe asistența tehnică și 

medicală adecvată pentru a face față 

acestei situații; 

  

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/6 

Amendamentul  6 

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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; regretă 

faptul că, în decembrie anul trecut, Serbia 

a fost una dintre cele 26 de țări care nu a 

sprijinit rezoluția privind Crimeea din 

cadrul Organizației Națiunilor Unite, care 

solicita o misiune internațională de 

observare a situației drepturilor omului în 

peninsulă; 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 

 

 


