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David McAllister 

Rapport för 2016 om Serbien 

2016/2311(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 37a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  37a. Europaparlamentet uttrycker sin 

oro över rapporterna från Batuts 

medicinska institut, som visar att antalet 

leukemirelaterade dödsfall och nya 

diagnoser har ökat kraftigt sedan Natos 

bombningar 1999. Parlamentet uppmanar 

med kraft kommissionen att stödja vidare 

utredningar och efterforskningar av detta 

problem och att utforska möjligheten att 

tillhandahålla de serbiska myndigheterna 

adekvat tekniskt och medicinskt bistånd 

för att hantera denna situation. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet upprepar sin 

uppmaning till Serbien att, i linje med de 

krav som ställs i samband med landets 

ställning som kandidatland, successivt 

anpassa sin utrikes- och säkerhetspolitik till 

EU:s politik, inklusive sin 

Rysslandsrelaterade politik. Parlamentet 

anser att de gemensamma serbisk-ryska 

militärövningarna är beklagliga. 

Parlamentet välkomnar Serbiens viktiga 

bidrag till flera av EU:s uppdrag och 

insatser inom ramen för GSFP (EUTM 

Mali, EUTM Somalia, Eunavfor-Atalanta, 

EUTM RCA) liksom det fortsatta 

deltagandet i internationella 

fredsbevarande insatser. Parlamentet 

uppmuntrar och stöder i hög grad Serbien i 

förhandlingarna om en anslutning till 

WTO. 

8. Europaparlamentet upprepar sin 

uppmaning till Serbien att, i linje med de 

krav som ställs i samband med landets 

ställning som kandidatland, successivt 

anpassa sin utrikes- och säkerhetspolitik till 

EU:s politik, inklusive sin 

Rysslandsrelaterade politik. Parlamentet 

anser att de gemensamma serbisk-ryska 

militärövningarna är beklagliga. 

Parlamentet beklagar att Serbien var ett 

av de 26 länder som i december förra året 

inte stödde Förenta nationernas 

resolution om Krim, som innehöll en 

begäran om internationell övervakning av 

de mänskliga rättigheterna på 

Krimhalvön. Parlamentet välkomnar 

Serbiens viktiga bidrag till flera av EU:s 

uppdrag och insatser inom ramen för GSFP 

(EUTM Mali, EUTM Somalia, Eunavfor-

Atalanta, EUTM RCA) liksom det fortsatta 

deltagandet i internationella 

fredsbevarande insatser. Parlamentet 

uppmuntrar och stöder i hög grad Serbien i 

förhandlingarna om en anslutning till 

WTO. 

Or. en 

 

 


