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10.5.2017 A8-0063/1 

Poprawka  1 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0063/2017 

David McAllister 

Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. 

2016/2311(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  35a. wzywa Komisję, by podejmowała 

dalsze starania w celu wsparcia 

rzeczywistego procesu pojednania w 

regionie, zwłaszcza poprzez wspieranie 

projektów kulturalnych dotyczących 

najnowszej historii, a także promowanie 

wspólnego rozumienia historii oraz 

publicznej i politycznej kultury tolerancji, 

integracji i pojednania; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/2 

Poprawka  2 

Ivo Vajgl, Javier Nart 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0063/2017 

David McAllister 

Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. 

2016/2311(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. ponownie wzywa Serbię, aby 

zgodnie z wymogami, jakie nakłada na nią 

jej status kraju kandydującego, stopniowo 

dostosowywała swoją politykę zagraniczną 

i politykę bezpieczeństwa do polityki 

prowadzonej przez UE, w tym politykę 

wobec Rosji; uznaje przeprowadzenie 

wspólnych ćwiczeń wojskowych przez 

Serbię i Rosję za godne ubolewania; z 

zadowoleniem przyjmuje istotny wkład 

Serbii w kilku misjach i operacjach UE w 

ramach WPBiO (EUTM Mali, EUTM 

Somalia, EUNAVFOR-Atalanta, EUTM 

RCA) oraz jej stałe uczestnictwo w 

międzynarodowych operacjach 

pokojowych; zdecydowanie zachęca Serbię 

do negocjowania przestąpienia do WTO 

oraz wspiera ją w tym względzie; 

8. ponownie wzywa Serbię, aby 

zgodnie z wymogami, jakie nakłada na nią 

jej status kraju kandydującego, stopniowo 

dostosowywała swoją politykę zagraniczną 

i politykę bezpieczeństwa do polityki 

prowadzonej przez UE, w tym politykę 

wobec Rosji; uznaje przeprowadzenie 

wspólnych ćwiczeń wojskowych przez 

Serbię i Rosję za godne ubolewania; 

wyraża zaniepokojenie obecnością 

rosyjskich urządzeń lotniczych w bazie 

wojskowej w Niš; z zadowoleniem 

przyjmuje istotny wkład Serbii w kilku 

misjach i operacjach UE w ramach WPBiO 

(EUTM Mali, EUTM Somalia, 

EUNAVFOR-Atalanta, EUTM RCA) oraz 

jej stałe uczestnictwo w 

międzynarodowych operacjach 

pokojowych; zdecydowanie zachęca Serbię 

do negocjowania przystąpienia do WTO 

oraz wspiera ją w tym względzie; 

Or. en 

 

 


