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  37α. εκφράζει την ανησυχία του για τις 

αναφορές του ιατρικού ινστιτούτου Batut 

σύμφωνα με τις οποίες, από τους 

βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1999 και 

μετά, ο αριθμός των θανάτων που 

συνδέονται με λευχαιμία και οι 

διαγνώσεις νέων κρουσμάτων έχουν 

αυξηθεί δραματικά· ζητεί επιτακτικά από 

την Επιτροπή να στηρίξει την περαιτέρω 

διερεύνηση και μελέτη του προβλήματος 

αυτού και να εξετάσει το ενδεχόμενο να 

παράσχει στις σερβικές αρχές κατάλληλη 

τεχνική και ιατρική βοήθεια ώστε να 

μπορέσει να αντιμετωπίσει την 

κατάσταση αυτή· 
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8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς τη Σερβία, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του καθεστώτος της ως 

υποψήφιας χώρας, να ευθυγραμμίσει 

σταδιακά την εξωτερική της πολιτική και 

την πολιτική ασφαλείας της με την 

αντίστοιχη πολιτική της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της 

για τη Ρωσία· θεωρεί λυπηρή τη διεξαγωγή 

κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Σερβίας-

Ρωσίας· επικροτεί τη σημαντική συμβολή 

της Σερβίας σε διάφορες αποστολές και 

επιχειρήσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της 

ΚΠΑΑ (EUTM Μάλι, EUTM Σομαλία, 

EU-NAVFOR-Αταλάντη, EUTM 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία) καθώς 

και τη συνεχή συμμετοχή της σε διεθνείς 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις· ενθαρρύνει και 

υποστηρίζει σθεναρά τη Σερβία στις 

διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στον 

ΠΟΕ· 

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς τη Σερβία, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του καθεστώτος της ως 

υποψήφιας χώρας, να ευθυγραμμίσει 

σταδιακά την εξωτερική της πολιτική και 

την πολιτική ασφαλείας της με την 

αντίστοιχη πολιτική της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της 

για τη Ρωσία· θεωρεί λυπηρή τη διεξαγωγή 

κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Σερβίας-

Ρωσίας· εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι, τον περασμένο Δεκέμβριο, η 

Σερβία ήταν μία από τις 26 χώρες που 

δεν στήριξαν το ψήφισμα των Ηνωμένων 

Εθνών για την Κριμαία, το οποίο ζητούσε 

την αποστολή διεθνούς ομάδας 

παρακολούθησης της κατάστασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 

χερσόνησο· επικροτεί τη σημαντική 

συμβολή της Σερβίας σε διάφορες 

αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ στο 

πλαίσιο της ΚΠΑΑ (EUTM Μάλι, EUTM 

Σομαλία, EU-NAVFOR-Αταλάντη, EUTM 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία) καθώς 

και τη συνεχή συμμετοχή της σε διεθνείς 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις· ενθαρρύνει και 

υποστηρίζει σθεναρά τη Σερβία στις 

διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στον 

ΠΟΕ· 
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