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Amendamentul  3 

David McAllister 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0063/2017 

David McAllister 

Raportul pe 2016 privind Serbia 

2016/2311(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1.  salută deschiderea negocierilor 

privind capitolele 23 (Sistemul judiciar și 

drepturile fundamentale) și 24 (Justiție, 

libertate și securitate), considerate drept 

capitole esențiale în abordarea UE în 

materie de extindere fondată pe statul de 

drept, deoarece progresele înregistrate la 

aceste capitole rămân cruciale pentru 

ritmul general al procesului de negociere; 

salută deschiderea capitolelor 32 (Control 

financiar) și 35 (Alte aspecte), deschiderea 

negocierilor privind capitolul 5 (Achiziții 

publice), precum și deschiderea și 

închiderea provizorie a capitolului 25 

(Știință și cercetare); invită Consiliul să 

deschidă capitolul 26 (Educație și cultură) 

și subliniază importanța acestuia pentru 

promovarea valorilor europene în rândul 

generației tinere; așteaptă cu interes 

deschiderea unor capitole suplimentare 

care au fost pregătite din punct de vedere 

tehnic; 

1. salută deschiderea negocierilor 

privind capitolele 23 (Sistemul judiciar și 

drepturile fundamentale) și 24 (Justiție, 

libertate și securitate), considerate drept 

capitole esențiale în abordarea UE în 

materie de extindere fondată pe statul de 

drept, deoarece progresele înregistrate la 

aceste capitole rămân cruciale pentru 

ritmul general al procesului de negociere; 

salută deschiderea capitolelor 32 (Control 

financiar) și 35 (Alte aspecte), deschiderea 

negocierilor privind capitolul 5 (Achiziții 

publice), precum și deschiderea și 

închiderea provizorie a capitolului 25 

(Știință și cercetare), deschiderea 

negocierilor privind capitolul 20 (Politica 

privind întreprinderile și industria) și 

deschiderea și închiderea provizorie a 

capitolului 26 (Educație și cultură); 

așteaptă cu interes deschiderea unor 

capitole suplimentare care au fost pregătite 

din punct de vedere tehnic; 

Or. en 
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Amendamentul  4 

David McAllister 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0063/2017 

David McAllister 

Raportul pe 2016 privind Serbia 

2016/2311(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  7a. constată că prim-ministrul 

Aleksandar Vučić a primit 55,08 % din 

voturi la alegerile prezidențiale din 

2 aprilie 2017; subliniază că o delegație 

pluripartită a Adunării Parlamentare a 

Consiliului Europei (APCE) a observat 

alegerile, iar Biroul pentru Instituții 

Democratice și Drepturile Omului 

(ODIHR) al Organizației pentru 

Securitate și Cooperare în Europa 

(OSCE) a trimis o misiune de observare a 

alegerilor; 

Or. en 

 

 


