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10.5.2017 A8-0063/5 

Predlog spremembe  5 

Igor Šoltes, Ulrike Lunacek 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0063/2017 

David McAllister 

Poročilo o Srbiji za leto 2016 

2016/2311(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 37a. izraža zaskrbljenost zaradi poročil 

medicinskega inštituta Batut, ki pričajo o 

tem, da je po bombardiranju leta 1999, ki 

ga je izvajala zveza Nato, število smrti 

zaradi levkemije in število novih diagnoz 

te bolezni skokovito naraslo; poziva 

Komisijo, naj podpre nadaljnje preiskave 

in raziskave te težave ter preuči, ali bi bilo 

mogoče srbskim organom zagotoviti 

ustrezno tehnično in medicinsko pomoč za 

obravnavo tega primera; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/6 

Predlog spremembe  6 

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0063/2017 

David McAllister 

Poročilo o Srbiji za leto 2016 

2016/2311(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. ponovno poziva Srbijo, naj v skladu 

z zahtevami za države s statusom 

kandidatk svojo zunanjo in varnostno 

politiko postopoma uskladi s politiko EU, 

vključno s politiko o Rusiji; meni, da je 

izvajanje skupnih vojaških vaj med Srbijo 

in Rusijo obžalovanja vredno; pozdravlja 

pomemben prispevek Srbije k številnim 

misijam in operacijam EU v okviru skupne 

varnostne in obrambne politike (EUTM 

Mali, EUTM Somalija, EU NAVFOR 

Atalanta in EUTM RCA) in stalno 

sodelovanje pri mednarodnih operacijah za 

ohranjanje miru; odločno spodbuja in 

podpira Srbijo pri pogajanjih za pristop k 

STO; 

8. ponovno poziva Srbijo, naj v skladu 

z zahtevami za države s statusom 

kandidatk svojo zunanjo in varnostno 

politiko postopoma uskladi s politiko EU, 

vključno s politiko o Rusiji; meni, da je 

izvajanje skupnih vojaških vaj med Srbijo 

in Rusijo obžalovanja vredno; obžaluje, da 

je bila Srbija lani decembra med 26 

državami, ki v Združenih narodih niso 

podprle resolucije o Krimu, v kateri je bil 

poziv za mednarodno opazovalno misijo v 

zvezi s stanjem na področju človekovih 

pravic na polotoku; pozdravlja pomemben 

prispevek Srbije k številnim misijam in 

operacijam EU v okviru skupne varnostne 

in obrambne politike (EUTM Mali, EUTM 

Somalija, EU NAVFOR Atalanta in 

EUTM RCA) in stalno sodelovanje pri 

mednarodnih operacijah za ohranjanje 

miru; odločno spodbuja in podpira Srbijo 

pri pogajanjih za pristop k STO; 

Or. en 

 

 


