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Pakeitimas 5 

Igor Šoltes, Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0063/2017 

David McAllister 

2016 m. ataskaita dėl Serbijos 

2016/2311(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

37 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  37a. reiškia susirūpinimą dėl 

pranešimų iš Batuto medicinos instituto, 

kurie parodė, kad nuo NATO 

bombardavimo 1999 m. labai išaugo 

sergančiųjų leukemija mirtingumo ir 

sergamumo šia liga lygis; primygtinai 

ragina Komisiją remti tolesnį šios 

problemos tyrimą ir mokslinius tyrimus 

šioje srityje ir išnagrinėti galimybę teikti 

Serbijos valdžios institucijoms tinkamą 

techninę ir medicininę pagalbą, kad jos 

galėtų susidoroti su šia nepaprastąja 

padėtimi; 

Or. en 
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Pakeitimas 6 

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0063/2017 

David McAllister 

2016 m. ataskaita dėl Serbijos 

2016/2311(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. pakartoja savo raginimą Serbijai, 

atsižvelgiant į kandidatės statusą turinčiai 

šaliai keliamus reikalavimus, laipsniškai 

suderinti savo užsienio ir saugumo politiką 

su atitinkama ES politika, įskaitant politiką 

dėl Rusijos; apgailestauja dėl to, kad 

Serbija kartu su Rusija surengė karines 

pratybas; palankiai vertina svarų Serbijos 

indėlį į kelias ES BSGP misijas ir 

operacijas (mokymo misijas Malyje 

(EUTM Mali) ir Somalyje (EUTM 

Somalie), Europos Sąjungos vadovaujamų 

karinio laivyno pajėgų (EUNAVFOR) 

operaciją Atalanta ir mokymo misiją 

Centrinės Afrikos Respublikoje (EUTM 

RCA)), taip pat nuolatinį dalyvavimą 

tarptautinėse taikos palaikymo operacijose; 

tvirtai skatina ir remia Serbijos derybas dėl 

stojimo į PPO; 

8. pakartoja savo raginimą Serbijai, 

atsižvelgiant į kandidatės statusą turinčiai 

šaliai keliamus reikalavimus, laipsniškai 

suderinti savo užsienio ir saugumo politiką 

su atitinkama ES politika, įskaitant politiką 

dėl Rusijos; apgailestauja dėl to, kad 

Serbija kartu su Rusija surengė karines 

pratybas; apgailestauja, kad Serbija buvo 

viena iš 26 šalių, praeitų metų gruodžio 

mėn. neparėmusių Jungtinėse Tautose 

rezoliucijos dėl Krymo, kuria raginama 

pusiasalyje  surengti tarptautinę žmogaus 

teisių padėties stebėjimo misiją; palankiai 

vertina svarų Serbijos indėlį į kelias ES 

BSGP misijas ir operacijas (mokymo 

misijas Malyje (EUTM Mali) ir Somalyje 

(EUTM Somalie), Europos Sąjungos 

vadovaujamų karinio laivyno pajėgų 

(EUNAVFOR) operaciją Atalanta ir 

mokymo misiją Centrinės Afrikos 

Respublikoje (EUTM RCA)), taip pat 

nuolatinį dalyvavimą tarptautinėse taikos 

palaikymo operacijose; tvirtai skatina ir 

remia Serbijos derybas dėl stojimo į PPO; 

Or. en 

 

 


