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10.5.2017 A8-0063/5 

Alteração  5 

Igor Šoltes, Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0063/2017 

David McAllister 

Relatório de 2016 relativo à Sérvia 

2016/2311(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 37-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  37-A. Manifesta preocupação 

relativamente aos relatórios do instituto 

médico de Batut, que revelam que, depois 

dos bombardeamentos da NATO em 1999, 

o número de mortes relacionadas com 

leucemias e os diagnósticos de novos 

casos de leucemia aumentaram 

fortemente; exorta a Comissão a reforçar 

o apoio à investigação e aos estudos sobre 

esta questão e a ponderar a possibilidade 

de fornecer às autoridades sérvias 

assistência técnica e médica adequada 

para fazer face a esta situação; 

  

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/6 

Alteração  6 

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0063/2017 

David McAllister 

Relatório de 2016 relativo à Sérvia 

2016/2311(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Reitera o seu apelo à Sérvia no 

sentido de uma articulação progressiva da 

sua política externa e de segurança com a 

política da UE nessa matéria, incluindo a 

sua política relativa à Rússia, em 

conformidade com os requisitos 

decorrentes do seu estatuto de candidato; 

lamenta a realização de exercícios militares 

conjuntos da Sérvia e da Rússia; 

congratula-se com o importante contributo 

prestado pela Sérvia a diversas missões e 

operações da UE no âmbito da PSDC 

(EUTM Mali, EUTM Somália, 

EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA), bem 

como com a sua participação contínua em 

diversas missões e operações 

internacionais de manutenção da paz da 

UE; encoraja e apoia vivamente a Sérvia na 

negociação de adesão à OMC; 

8. Reitera o seu apelo à Sérvia no 

sentido de uma articulação progressiva da 

sua política externa e de segurança com a 

política da UE nessa matéria, incluindo a 

sua política relativa à Rússia, em 

conformidade com os requisitos 

decorrentes do seu estatuto de candidato; 

lamenta a realização de exercícios militares 

conjuntos da Sérvia e da Rússia; lamenta 

que no passado mês de dezembro a Sérvia 

tenha feito parte dos 26 países que não 

apoiaram a resolução das Nações Unidas 

sobre a Crimeia, na qual é solicitada uma 

missão internacional de observação da 

situação dos direitos humanos na 

península; congratula-se com o importante 

contributo prestado pela Sérvia a diversas 

missões e operações da UE no âmbito da 

PSDC (EUTM Mali, EUTM Somália, 

EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA), bem 

como com a sua participação contínua em 

diversas missões e operações 

internacionais de manutenção da paz da 

UE; encoraja e apoia vivamente a Sérvia na 

negociação de adesão à OMC; 

Or. en 

 

 


