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Rapport för 2016 om Serbien 

2016/2311(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 35a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  35. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att anstränga sig mer för 

att främja en verklig försoningsprocess i 

regionen, i synnerhet genom stöd till 

kulturella projekt som hanterar det nära 

förflutna och främjar en gemensam och 

delad förståelse av historien och en 

offentlig och politisk kultur som präglas 

av tolerans, inkludering och försoning. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet upprepar sin 

uppmaning till Serbien att, i linje med de 

krav som ställs i samband med landets 

ställning som kandidatland, successivt 

anpassa sin utrikes- och säkerhetspolitik till 

EU:s politik, inklusive sin 

Rysslandsrelaterade politik. Parlamentet 

anser att de gemensamma serbisk-ryska 

militärövningarna är beklagliga. 

Parlamentet välkomnar Serbiens viktiga 

bidrag till flera av EU:s uppdrag och 

insatser inom ramen för GSFP (EUTM 

Mali, EUTM Somalia, Eunavfor-Atalanta, 

EUTM RCA) liksom det fortsatta 

deltagandet i internationella 

fredsbevarande insatser. Parlamentet 

uppmuntrar och stöder i hög grad Serbien i 

förhandlingarna om en anslutning till 

WTO. 

8. Europaparlamentet upprepar sin 

uppmaning till Serbien att, i linje med de 

krav som ställs i samband med landets 

ställning som kandidatland, successivt 

anpassa sin utrikes- och säkerhetspolitik till 

EU:s politik, inklusive sin 

Rysslandsrelaterade politik. Parlamentet 

anser att de gemensamma serbisk-ryska 

militärövningarna är beklagliga. 

Parlamentet är bekymrat över närvaron 

av ryska flyginstallationer på militärbasen 

i Nis. Parlamentet välkomnar Serbiens 

viktiga bidrag till flera av EU:s uppdrag 

och insatser inom ramen för GSFP (EUTM 

Mali, EUTM Somalia, Eunavfor-Atalanta, 

EUTM RCA) liksom det fortsatta 

deltagandet i internationella 

fredsbevarande insatser. Parlamentet 

uppmuntrar och stöder i hög grad Serbien i 

förhandlingarna om en anslutning till 

WTO. 

Or. en 

 

 


