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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.5.2017 A8-0063/3 

Módosítás  3 

David McAllister 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. évi jelentés Szerbiáról 

2016/2311(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1.  üdvözli a jogállamiságon alapuló 

bővítéssel kapcsolatos uniós megközelítés 

tekintetében kulcsfontosságú 23. 

(Igazságszolgáltatás és alapvető jogok) és 

24. (Jogérvényesülés, szabadság és 

biztonság) fejezetről szóló tárgyalások 

megkezdését, mivel az e fejezetek terén 

elért előrelépés továbbra is lényeges a 

tárgyalási folyamat általános üteme 

tekintetében; üdvözli a 32. (Pénzügyi 

ellenőrzés) és 35. (Egyéb kérdések) fejezet 

megnyitását, az 5. (Közbeszerzés) 

fejezetről szóló tárgyalások megkezdését, 

valamint a 25. (Tudomány és kutatás) 

fejezet megnyitását és ideiglenes lezárását; 

felhívja a Tanácsot a 26. (oktatás és 

kultúra) fejezet megnyitására, és 

hangsúlyozza annak jelentőségét az 

európai értékek fiatal nemzedék körében 

való népszerűsítésének folyamatában; 

várja a technikailag előkészített további 

fejezetek megnyitását; 

1. üdvözli a jogállamiságon alapuló 

bővítéssel kapcsolatos uniós megközelítés 

tekintetében kulcsfontosságú 23. 

(Igazságszolgáltatás és alapvető jogok) és 

24. (Jogérvényesülés, szabadság és 

biztonság) fejezetről szóló tárgyalások 

megkezdését, mivel az e fejezetek terén 

elért előrelépés továbbra is lényeges a 

tárgyalási folyamat általános üteme 

tekintetében; üdvözli a 32. (Pénzügyi 

ellenőrzés) és 35. (Egyéb kérdések) fejezet 

megnyitását, az 5. (Közbeszerzés) 

fejezetről szóló tárgyalások megkezdését, 

valamint a 25. (Tudomány és kutatás) 

fejezet megnyitását és ideiglenes lezárását, 

a 20. (Vállalkozás- és iparpolitika) fejezet 

megnyitását és a 26. (Oktatás és kultúra) 

fejezet megnyitását és ideiglenes lezárását; 

várja a technikailag előkészített további 

fejezetek megnyitását; 

Or. en 
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David McAllister 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. évi jelentés Szerbiáról 

2016/2311(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  7a. megállapítja, hogy Aleksandar 

Vučić miniszterelnök a szavazatok 55,8%-

át kapta meg a 2017. április 2-i 

elnökválasztáson; hangsúlyozza, hogy a 

választást megfigyelte az Európa Tanács 

Parlamenti Közgyűlésének (PACE) több 

pártból álló delegációja, valamint az 

EBESZ ODIHR választási megfigyelő 

missziót (EAM) küldött; 

Or. en 

 

 


