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10.5.2017 A8-0063/1 

Predlog spremembe  1 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0063/2017 

David McAllister 

Poročilo o Srbiji za leto 2016 

2016/2311(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  35. poziva Komisijo, naj si bolj 

prizadeva, da bi podprla proces resnične 

sprave v tej regiji, zlasti s podporo za 

kulturne projekte, ki se ukvarjajo z 

nedavno zgodovino ter spodbujajo skupno 

in deljeno razumevanje zgodovine ter 

javno in politično kulturo strpnosti, 

vključenosti in sprave; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/2 

Predlog spremembe  2 

Ivo Vajgl, Javier Nart 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0063/2017 

David McAllister 

Poročilo o Srbiji za leto 2016 

2016/2311(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. ponovno poziva Srbijo, naj v skladu 

z zahtevami za države s statusom 

kandidatk svojo zunanjo in varnostno 

politiko postopoma uskladi s politiko EU, 

vključno s politiko o Rusiji; meni, da je 

izvajanje skupnih vojaških vaj med Srbijo 

in Rusijo obžalovanja vredno; pozdravlja 

pomemben prispevek Srbije k številnim 

misijam in operacijam EU v okviru skupne 

varnostne in obrambne politike (EUTM 

Mali, EUTM Somalija, EU NAVFOR 

Atalanta in EUTM RCA) in stalno 

sodelovanje pri mednarodnih operacijah za 

ohranjanje miru; odločno spodbuja in 

podpira Srbijo pri pogajanjih za pristop k 

STO; 

8. ponovno poziva Srbijo, naj v skladu 

z zahtevami za države s statusom 

kandidatk svojo zunanjo in varnostno 

politiko postopoma uskladi s politiko EU, 

vključno s politiko o Rusiji; meni, da je 

izvajanje skupnih vojaških vaj med Srbijo 

in Rusijo obžalovanja vredno; je 

zaskrbljen, ker ima Rusija v vojaškem 

oporišču v Nišu letalske zmogljivosti; 
pozdravlja pomemben prispevek Srbije k 

številnim misijam in operacijam EU v 

okviru skupne varnostne in obrambne 

politike (EUTM Mali, EUTM Somalija, 

EU NAVFOR Atalanta in EUTM RCA) in 

stalno sodelovanje pri mednarodnih 

operacijah za ohranjanje miru; odločno 

spodbuja in podpira Srbijo pri pogajanjih 

za pristop k STO; 

Or. en 

 

 


