
 

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

PT Unida na diversidade PT 

10.5.2017 A8-0063/1 

Alteração  1 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0063/2017 

David McAllister 

Relatório de 2016 relativo à Sérvia 

2016/2311(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 35-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 35. Insta a Comissão a envidar novos 

esforços com vista a facilitar um 

verdadeiro processo de reconciliação na 

região, nomeadamente através do apoio a 

projetos culturais relacionados com o 

passado recente e promover uma 

compreensão comum e partilhada da 

História e uma cultura pública e política 

de tolerância, inclusão e reconciliação; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/2 

Alteração  2 

Ivo Vajgl, Javier Nart 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0063/2017 

David McAllister 

Relatório de 2016 relativo à Sérvia 

2016/2311(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Reitera o seu apelo à Sérvia no 

sentido de uma articulação progressiva da 

sua política externa e de segurança com a 

política da UE nessa matéria, incluindo a 

sua política relativa à Rússia, lamenta a 

realização de exercícios militares conjuntos 

da Sérvia e da Rússia; congratula-se com o 

importante contributo prestado pela Sérvia 

a diversas missões e operações da UE no 

âmbito da PSDC (EUTM Mali, EUTM 

Somália, EUNAVFOR Atalanta, EUTM 

RCA), bem como com a sua participação 

contínua em diversas missões e operações 

internacionais de manutenção da paz da 

UE; encoraja e apoia vivamente a Sérvia na 

negociação de adesão à OMC; 

8. Reitera o seu apelo à Sérvia no 

sentido de uma articulação progressiva da 

sua política externa e de segurança com a 

política da UE nessa matéria, incluindo a 

sua política relativa à Rússia, lamenta a 

realização de exercícios militares conjuntos 

da Sérvia e da Rússia; manifesta a sua 

preocupação com a presença de 

instalações aéreas russas na base militar 

de Nis; congratula-se com o importante 

contributo prestado pela Sérvia a diversas 

missões e operações da UE no âmbito da 

PSDC (EUTM Mali, EUTM Somália, 

EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA), bem 

como com a sua participação contínua em 

diversas missões e operações 

internacionais de manutenção da paz da 

UE; encoraja e apoia vivamente a Sérvia na 

negociação de adesão à OMC; 

Or. en 

 

 


