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2.2.2016 B8-0166/2 

Alteração  2 

Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0166/2016 

David McAllister 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 relativo à Sérvia  

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Observa que é necessário intensificar 

os esforços no combate à criminalidade 

organizada e elaborar um historial de 

condenações definitivas, conforme previsto 

no plano de ação para o capítulo 24; exorta 

a Comissão Europeia e os 

Estados-Membros a prestarem apoio 

pericial, com vista a estabelecer um quadro 

institucional e conhecimentos 

especializados que permitam combater 

eficazmente o crime organizado; 

12. Observa que é necessário intensificar 

os esforços no combate à criminalidade 

organizada e elaborar um historial de 

condenações definitivas, conforme previsto 

no plano de ação para o capítulo 24; exorta 

a Comissão Europeia e os 

Estados-Membros a prestarem apoio 

pericial, com vista a estabelecer um quadro 

institucional e conhecimentos 

especializados que permitam combater 

eficazmente o crime organizado; solicita, a 

este respeito, a cooperação direta entre as 

forças de segurança da Sérvia e do 

Kosovo e os serviços de ligação em 

Belgrado e Pristina; 

Or. en 
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2.2.2016 B8-0166/3 

Alteração  3 

Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0166/2016 

David McAllister 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 relativo à Sérvia  

Proposta de resolução 

N.º 27-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  27-A. Apoia, no contexto do Processo de 

Berlim, a criação do "Fórum da 

Sociedade Civil dos Balcãs Ocidentais", 

que oferece uma oportunidade para os 

representantes da sociedade civil da 

região procederem ao intercâmbio de 

ideias, manifestarem as suas 

preocupações e formularem 

recomendações concretas para os 

decisores políticos, e apela à continuação 

do processo na próxima cimeira, a 

realizar em Paris em 2016, e à 

organização de seminários preparatórios 

para as organizações da sociedade civil da 

região; 

Or. en 

 

 


