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Изменение  3 

Дейвид Макалистър 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0063/2017 

Дейвид Макалистър 

Доклад от 2016 г. относно Сърбия 

2016/2311(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1.  приветства започването на 

преговорите по глава 23 („Съдебна 

система и основни права”) и глава 24 

(„Правосъдие, свобода и сигурност”), 

които са глави от ключово значение в 

подхода на ЕС за разширяване, основан 

на принципите на правовата държава, 

тъй като напредъкът по тези глави 

продължава да бъде особено важен за 

общия темп на преговорния процес; 

приветства отварянето на глави 32 

(„Финансов контрол”) и 35 („Други 

въпроси“), започването на преговори по 

глава 5 („Обществени поръчки”) и 

отварянето и временното затваряне на 

глава 25 („Наука и научни 

изследвания”); призовава Съвета да 

открие глава 26 („Образование и 

култура“); и подчертава нейното 

значение за процеса на 

популяризиране на европейските 

ценности сред по-младото поколение; 

очаква с нетърпение отварянето на 

допълнителни глави, които са 

подготвени от техническа гледна точка; 

1. приветства започването на 

преговорите по глава 23 („Съдебна 

система и основни права”) и глава 24 

(„Правосъдие, свобода и сигурност”), 

които са глави от ключово значение в 

подхода на ЕС за разширяване, основан 

на принципите на правовата държава, 

тъй като напредъкът по тези глави 

продължава да бъде особено важен за 

общия темп на преговорния процес; 

приветства отварянето на глави 32 

(„Финансов контрол”) и 35 („Други 

въпроси“), започването на преговори по 

глава 5 („Обществени поръчки”) и 

отварянето и временното затваряне на 

глава 25 („Наука и научни 

изследвания”)започването на 

преговори по глава 20 („Предприятия 

и индустриална политика”) и 

отварянето и временното затваряне 

на глава 26 („Образование и 

култура”); очаква с нетърпение 

отварянето на допълнителни глави, 

които са подготвени от техническа 

гледна точка; 

Or. en 
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Изменение  4 

Дейвид Макалистър 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0063/2017 

Дейвид Макалистър 

Доклад от 2016 г. относно Сърбия 

2016/2311(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  7a. отбелязва, че министър-

председателят Александър Вучич 

спечели 55,08 % от гласовете на 

президентските избори от 2 април 

2017 г.; подчертава, че 

многопартийна делегация от 

Парламентарната асамблея на 

Съвета на Европа (ПАСЕ) наблюдава 

изборите, както и че ОССЕ/БДИПЧ 

разположиха мисия за оценка на 

изборите; 

Or. en 

 

 


