
 

AM\1125568BG.docx  PE603.746v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

10.5.2017 A8-0063/1 

Изменение  1 

Иво Вайгъл, Ясенко Селимович 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0063/2017 

Дейвид Макалистър 

Доклад от 2016 г. относно Сърбия 

2016/2311(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  35. Призовава Комисията да 

положи допълнителни усилия за 

подкрепа на един истински 

помирителен процес в региона, по-

специално посредством подкрепа за 

културни проекти, посветени на 

близкото минало и популяризиращи 

общо и споделено разбиране за 

историята и обществена и 

политическа култура на 

толерантност, приобщаване и 

помирение; 

Or. en 
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Изменение  2 

Иво Вайгъл , Хавиер Нарт 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0063/2017 

Дейвид Макалистър 

Доклад от 2016 г. относно Сърбия 

2016/2311(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. подновява призива си към 

Сърбия, в съответствие с изискванията 

на статута й на кандидатка, постепенно 

да приведе своята външна политика и 

политика на сигурност в съответствие с 

тази на ЕС, включително политиката по 

отношение на Русия; счита, че 

провеждането на съвместни военни 

учения между Сърбия и Русия е повод 

за съжаление; приветства значителния 

принос на Сърбия в редица мисии и 

операции на ЕС по линия на ОПСО 

(EUTM Мали, EUTM Сомалия, 

EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA), 

както и нейното продължаващо участие 

в международни мироопазващи 

операции; решително насърчава и 

подкрепя Сърбия в преговорите за 

присъединяване към СТО; 

8. подновява призива си към 

Сърбия, в съответствие с изискванията 

на статута й на кандидатка, постепенно 

да приведе своята външна политика и 

политика на сигурност в съответствие с 

тази на ЕС, включително политиката по 

отношение на Русия; счита, че 

провеждането на съвместни военни 

учения между Сърбия и Русия е повод 

за съжаление; изразява загриженост 

във връзка с присъствието на руски 

военновъздушни съоръжения във 

военната база в Ниш; приветства 

значителния принос на Сърбия в редица 

мисии и операции на ЕС по линия на 

ОПСО (EUTM Мали, EUTM Сомалия, 

EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA), 

както и нейното продължаващо участие 

в международни мироопазващи 

операции; решително насърчава и 

подкрепя Сърбия в преговорите за 

присъединяване към СТО; 

Or. en 

 

 


