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BG Единство в многообразието BG 

10.5.2017 A8-0063/5 

Изменение  5 

Игор Шолтес, Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0063/2017 

Дейвид Макалистър 

Доклад от 2016 г. относно Сърбия 

2016/2311(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  37a. изразява своята загриженост 

във връзка с докладите на 

медицинския институт „Батут“, 

които показват, че след 

бомбардировките на НАТО през 1999 

г. броят на смъртните случаи 

вследствие на левкемия и 

новодиагностицирани заболявания 

рязко се е увеличил; настоятелно 

призовава Комисията да подкрепи по-

нататъшното разследване и 

изследванията по този проблем и да 

проучи възможността да се 

предостави на сръбските органи 

подходяща техническа и медицинска 

подкрепа, за да им се помогне да се 

справят с тази извънредна ситуация; 

  

Or. en 
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Изменение  6 

Улрике Луначек, Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0063/2017 

Дейвид Макалистър 

Доклад от 2016 г. относно Сърбия 

2016/2311(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. подновява призива си към 

Сърбия, в съответствие с изискванията 

на статута й на кандидатка, постепенно 

да приведе своята външна политика и 

политика на сигурност в съответствие с 

тази на ЕС, включително политиката по 

отношение на Русия; счита, че 

провеждането на съвместни военни 

учения между Сърбия и Русия е повод 

за съжаление; приветства значителния 

принос на Сърбия в редица мисии и 

операции на ЕС по линия на ОПСО 

(EUTM Мали, EUTM Сомалия, 

EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA), 

както и нейното продължаващо участие 

в международни мироопазващи 

операции; решително насърчава и 

подкрепя Сърбия в преговорите за 

присъединяване към СТО; 

8. подновява призива си към 

Сърбия, в съответствие с изискванията 

на статута й на кандидатка, постепенно 

да приведе своята външна политика и 

политика на сигурност в съответствие с 

тази на ЕС, включително политиката по 

отношение на Русия; счита, че 

провеждането на съвместни военни 

учения между Сърбия и Русия е повод 

за съжаление; изразява съжаление, че 

миналия декември Сърбия беше една 

от 26-те държави, които не 

подкрепиха резолюцията на 

Обединените нации относно Крим, в 

която се призоваваше за 

международна мисия за наблюдение 

на положението с правата на човека 

на полуострова; приветства 

значителния принос на Сърбия в редица 

мисии и операции на ЕС по линия на 

ОПСО (EUTM Мали, EUTM Сомалия, 

EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA), 

както и нейното продължаващо участие 

в международни мироопазващи 

операции; решително насърчава и 

подкрепя Сърбия в преговорите за 

присъединяване към СТО; 

Or. en 

 


