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  35α. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει 

περαιτέρω προσπάθειες για να προαγάγει 

μια διαδικασία πραγματικής 

συμφιλίωσης στην περιοχή, συγκεκριμένα 

με την υποστήριξη πολιτιστικών έργων 

που ασχολούνται με το πρόσφατο 

παρελθόν και με την προώθηση  ενιαίας 

και κοινής κατανόησης της ιστορίας και 

μιας νοοτροπίας ανεκτικότητας, ένταξης 

και συμφιλίωσης στον δημόσιο και 

πολιτικό βίο· 
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8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς τη Σερβία, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του καθεστώτος της ως 

υποψήφιας χώρας, να ευθυγραμμίσει 

σταδιακά την εξωτερική της πολιτική και 

την πολιτική ασφαλείας της με την 

αντίστοιχη πολιτική της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της 

για τη Ρωσία· θεωρεί λυπηρή τη διεξαγωγή 

κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Σερβίας-

Ρωσίας· επικροτεί τη σημαντική συμβολή 

της Σερβίας σε διάφορες αποστολές και 

επιχειρήσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της 

ΚΠΑΑ (EUTM Μάλι, EUTM Σομαλία, 

EU-NAVFOR-Αταλάντη, EUTM 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία) καθώς 

και τη συνεχή συμμετοχή της σε διεθνείς 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις· ενθαρρύνει και 

υποστηρίζει σθεναρά τη Σερβία στις 

διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στον 

ΠΟΕ· 

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς τη Σερβία, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του καθεστώτος της ως 

υποψήφιας χώρας, να ευθυγραμμίσει 

σταδιακά την εξωτερική της πολιτική και 

την πολιτική ασφαλείας της με την 

αντίστοιχη πολιτική της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της 

για τη Ρωσία· θεωρεί λυπηρή τη διεξαγωγή 

κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Σερβίας-

Ρωσίας· εκφράζει την ανησυχία του για 

την παρουσία ρωσικών αεροπορικών 

εγκαταστάσεων στη στρατιωτικής βάση 

της Νις· επικροτεί τη σημαντική συμβολή 

της Σερβίας σε διάφορες αποστολές και 

επιχειρήσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της 

ΚΠΑΑ (EUTM Μάλι, EUTM Σομαλία, 

EU-NAVFOR-Αταλάντη, EUTM 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία) καθώς 

και τη συνεχή συμμετοχή της σε διεθνείς 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις· ενθαρρύνει και 

υποστηρίζει σθεναρά τη Σερβία στις 

διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στον 

ΠΟΕ· 
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