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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

10.5.2017 A8-0063/3 

Pozměňovací návrh  3 

David McAllister 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0063/2017 

David McAllister 

Zpráva Komise o Srbsku za rok 2016 

2016/2311(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1.  vítá zahájení jednání o kapitolách 

23 (Soudnictví a základní práva) a 24 

(Spravedlnost, svoboda a bezpečnost) jako 

klíčových kapitolách přístupu EU 

k procesu rozšíření na základě na zásady 

právního státu, jelikož dosažení pokroku 

v těchto kapitolách má pro celkové tempo 

procesu jednání i nadále zásadní význam; 

vítá otevření kapitol 32 (Finanční kontrola) 

a 35 (Jiné otázky), zahájení jednání 

o kapitole 5 (Zadávání veřejných zakázek) 

a otevření a předběžné uzavření kapitoly 

25 (Věda a výzkum); vyzývá Radu, aby 

otevřela kapitolu 26 (Vzdělávání 

a kultura), a zdůrazňuje její význam pro 

prosazování evropských hodnot mezi 

mladou generací; se zájmem očekává 

otevření dalších kapitol, které jsou 

z odborného hlediska připraveny; 

1. vítá zahájení jednání o kapitolách 

23 (Soudnictví a základní práva) a 24 

(Spravedlnost, svoboda a bezpečnost) jako 

klíčových kapitolách přístupu EU 

k procesu rozšíření na základě zásady 

právního státu, jelikož dosažení pokroku 

v těchto kapitolách má pro celkové tempo 

procesu jednání i nadále zásadní význam; 

vítá otevření kapitol 32 (Finanční kontrola) 

a 35 (Jiné otázky), zahájení jednání 

o kapitole 5 (Zadávání veřejných zakázek) 

a otevření a předběžné uzavření kapitoly 

25 (Věda a výzkum), zahájení jednání 

o kapitole 20 (Politika v oblasti podnikání 

a průmyslu) a otevření a předběžné 

uzavření kapitoly 26 (Vzdělávání 

a kultura); se zájmem očekává otevření 

dalších kapitol, které jsou z odborného 

hlediska připraveny; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/4 

Pozměňovací návrh  4 

David McAllister 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0063/2017 

David McAllister 

Zpráva Komise o Srbsku za rok 2016 

2016/2311(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. bere na vědomí, že předseda vlády 

Aleksandar Vučić v prezidentských 

volbách dne 2. dubna 2017 získal 55,08 % 

hlasů; zdůrazňuje, že průběh voleb 

sledovala mnohostranná delegace 

Parlamentního shromáždění Rady Evropy 

a že organizace OBSE/ODIHR vyslala 

misi zaměřenou na posouzení volebního 

procesu; 

Or. en 

 

 


