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  37a. udtrykker bekymring over, at 

rapporter fra det medicinske Batut-institut 

har vist, at antallet af leukæmi-relaterede 

dødsfald og nye diagnoser er steget 

kraftigt efter NATO's bombning i 1999; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til 

at støtte yderligere undersøgelser af og 

forskning i dette problem og til at 

undersøge muligheden for at yde de 

serbiske myndigheder passende teknisk og 

lægelig bistand til at håndtere denne 

situation; 

  

Or. en 
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8. gentager sin opfordring til Serbien 

om i overensstemmelse med betingelserne 

for dets kandidatstatus gradvis at tilpasse 

sin udenrigs- og sikkerhedspolitik til EU's, 

herunder landets politik over for Rusland; 

finder gennemførelsen af fælles serbisk-

russiske militærøvelser beklagelig; glæder 

sig over Serbiens vigtige bidrag til en 

række af EU's FSFP-missioner og -

operationer (EUTM Mali, EUTM Somalia, 

EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA) og 

dets fortsatte deltagelse i internationale 

fredsbevarende operationer; tilskynder 

kraftigt til og støtter, at Serbien forhandler 

om tiltrædelse af WTO; 

8. gentager sin opfordring til Serbien 

om i overensstemmelse med betingelserne 

for dets kandidatstatus gradvis at tilpasse 

sin udenrigs- og sikkerhedspolitik til EU's, 

herunder landets politik over for Rusland; 

finder gennemførelsen af fælles serbisk-

russiske militærøvelser beklagelig; 

beklager, at Serbien i december sidste år 

var et af de 26 lande, som ikke støttede De 

Forenede Nationers resolution om Krim, 

hvori der blev krævet en international 

observationsmission vedrørende 

menneskerettighedssituationen på 

halvøen; glæder sig over Serbiens vigtige 

bidrag til en række af EU's FSFP-missioner 

og -operationer (EUTM Mali, EUTM 

Somalia, EUNAVFOR Atalanta, EUTM 

RCA) og dets fortsatte deltagelse i 

internationale fredsbevarende operationer; 

tilskynder kraftigt til og støtter, at Serbien 

forhandler om tiltrædelse af WTO; 

Or. en 

 

 


