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LV Vienoti daudzveidībā LV 

10.5.2017 A8-0063/3 

Grozījums Nr.  3 

David McAllister 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. gada ziņojums par Serbiju 

2016/2311(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1.  atzinīgi vērtē to, ka ir uzsāktas 

sarunas par 23. sadaļu (Tiesu iestādes un 

pamattiesības) un 24. sadaļu (Tiesiskums, 

brīvība un drošība), ņemot vērā, ka tās ir 

svarīgas sadaļas ES pieejā paplašināšanās 

procesam, kura pamatā ir tiesiskums, jo 

joprojām sarunu vispārējās virzības 

nodrošināšanai ir būtiski panākt virzību šo 

sadaļu īstenošanā; atzinīgi vērtē 32. sadaļas 

(Finanšu kontrole) un 35. sadaļas (Citi 

jautājumi) atvēršanu, sarunu sākšanu par 

5. sadaļu (Publiskais iepirkums) un 

25. sadaļas (Zinātne un pētniecība) 

atvēršanu un provizorisko slēgšanu; aicina 

Padomi atvērt 26. sadaļu (Izglītība un 

kultūra) un uzsver šīs sadaļas nozīmi 

Eiropas vērtību popularizēšanā jaunās 

paaudzes vidū; gaida to papildu sadaļu 

atvēršanu, kuras ir tehniski sagatavotas; 

1. atzinīgi vērtē to, ka ir uzsāktas 

sarunas par 23. sadaļu (Tiesu iestādes un 

pamattiesības) un 24. sadaļu (Tiesiskums, 

brīvība un drošība), ņemot vērā, ka tās ir 

svarīgas sadaļas ES pieejā paplašināšanās 

procesam, kura pamatā ir tiesiskums, jo 

joprojām sarunu vispārējās virzības 

nodrošināšanai ir būtiski panākt virzību šo 

sadaļu īstenošanā; atzinīgi vērtē 32. sadaļas 

(Finanšu kontrole) un 35. sadaļas (Citi 

jautājumi) atvēršanu, sarunu sākšanu par 

5. sadaļu (Publiskais iepirkums) un 

25. sadaļas (Zinātne un pētniecība) 

atvēršanu un provizorisko slēgšanu, 

sarunu sākšanu par 20. sadaļu 

(Uzņēmējdarbības un rūpniecības 

politika) un 26. sadaļas (Izglītība un 

kultūra) atvēršanu un provizorisko 

slēgšanu; gaida to papildu sadaļu 

atvēršanu, kuras ir tehniski sagatavotas; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/4 

Grozījums Nr.  4 

David McAllister 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0063/2017 

David McAllister 

2016. gada ziņojums par Serbiju 

2016/2311(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 7.a norāda, ka 2017. gada 2. aprīlī 

notikušajās prezidenta vēlēšanās 

premjerministrs Aleksandar Vučić 

saņēma 55,08 % balsu; uzsver, ka 

vēlēšanas novēroja Eiropas Padomes 

Parlamentārās asamblejas daudzpartiju 

delegācija un ka EDSO/ODIHR nosūtīja 

vēlēšanu novērtēšanas misiju; 

Or. en 

 

 


