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Poprawka  5 

Igor Šoltes, Ulrike Lunacek 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0063/2017 

David McAllister 

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za 2016 r. dotyczącego Serbii 

2016/2311(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  37a. wyraża zaniepokojenie 

sprawozdaniami przekazanymi przez 

instytut medyczny Batut, które pokazują, 

że od czasu bombardowań 

przeprowadzonych przez NATO w 1999 r. 

doszło do gwałtownego wzrostu liczby 

zgonów związanych z białaczką i nowo 

diagnozowanych przypadków tej choroby; 

wzywa Komisję do wspierania dalszych 

dochodzeń i badań naukowych w tej 

kwestii oraz przeanalizowania możliwości 

zapewnienia władzom serbskim 

odpowiedniej pomocy technicznej i 

medycznej w celu poradzenia sobie z tą 

sytuacją; 

  

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/6 

Poprawka  6 

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0063/2017 

David McAllister 

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za 2016 r. dotyczącego Serbii 

2016/2311(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. ponownie wzywa Serbię, aby 

zgodnie z wymogami, jakie nakłada na nią 

jej status kraju kandydującego, stopniowo 

dostosowywała swoją politykę zagraniczną 

i politykę bezpieczeństwa do polityki 

prowadzonej przez UE, w tym politykę 

wobec Rosji; uznaje przeprowadzenie 

wspólnych ćwiczeń wojskowych przez 

Serbię i Rosję za godne ubolewania; z 

zadowoleniem przyjmuje istotny wkład 

Serbii w kilku misjach i operacjach UE w 

ramach WPBiO (EUTM Mali, EUTM 

Somalia, EUNAVFOR-Atalanta, EUTM 

RCA) oraz jej stałe uczestnictwo w 

międzynarodowych operacjach 

pokojowych; zdecydowanie zachęca Serbię 

do negocjowania przestąpienia do WTO 

oraz wspiera ją w tym względzie; 

8. ponownie wzywa Serbię, aby 

zgodnie z wymogami, jakie nakłada na nią 

jej status kraju kandydującego, stopniowo 

dostosowywała swoją politykę zagraniczną 

i politykę bezpieczeństwa do polityki 

prowadzonej przez UE, w tym politykę 

wobec Rosji; uznaje przeprowadzenie 

wspólnych ćwiczeń wojskowych przez 

Serbię i Rosję za godne ubolewania; 

żałuje, że w grudniu ubiegłego roku 

Serbia była jednym z 26 krajów, które nie 

poparły rezolucji Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie Krymu 

wzywającej do organizacji 

międzynarodowej misji obserwacji 

poszanowania praw człowieka na 

półwyspie; z zadowoleniem przyjmuje 

istotny wkład Serbii w kilku misjach i 

operacjach UE w ramach WPBiO (EUTM 

Mali, EUTM Somalia, EUNAVFOR-

Atalanta, EUTM RCA) oraz jej stałe 

uczestnictwo w międzynarodowych 

operacjach pokojowych; zdecydowanie 

zachęca Serbię do negocjowania 

przestąpienia do WTO oraz wspiera ją w 

tym względzie; 

Or. en 

 

 


