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Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1.  glæder sig over indledningen af 

forhandlingerne om kapitel 23 (Retsvæsen 

og grundlæggende rettigheder) og 24 

(Retfærdighed, frihed og sikkerhed) som er 

de centrale kapitler i EU's tilgang til 

udvidelse på grundlag af 

retsstatsprincippet, eftersom fremskridt 

inden for disse kapitler fortsat er afgørende 

for forhandlingsprocessens overordnede 

tempo; glæder sig over åbningen af kapitel 

32 (Finanskontrol) og 35 (Andre 

spørgsmål), indledningen af 

forhandlingerne om kapitel 5 (Offentlige 

udbud) og indledningen af og den 

foreløbige afslutning på forhandlingerne 

om kapitel 25 (Videnskab og forskning); 

opfordrer Rådet til at åbne kapitel 26 

(Uddannelse og kultur) og understreger 

dette kapitels betydning for fremme af 

europæiske værdier i den yngre 

generation; ser frem til åbningen af 

yderligere kapitler, der er blevet teknisk 

forberedt; 

1. glæder sig over indledningen af 

forhandlingerne om kapitel 23 (Retsvæsen 

og grundlæggende rettigheder) og 24 

(Retfærdighed, frihed og sikkerhed) som er 

de centrale kapitler i EU's tilgang til 

udvidelse på grundlag af 

retsstatsprincippet, eftersom fremskridt 

inden for disse kapitler fortsat er afgørende 

for forhandlingsprocessens overordnede 

tempo; glæder sig over åbningen af kapitel 

32 (Finanskontrol) og 35 (Andre 

spørgsmål), indledningen af 

forhandlingerne om kapitel 5 (Offentlige 

udbud) og indledningen af og den 

foreløbige afslutning på forhandlingerne 

om kapitel 25 (Videnskab og forskning), 

indledningen af forhandlingerne om 
kapitel 20 (Erhvervs- og industripolitik) 

og indledningen og den foreløbige 

afslutning på forhandlingerne om kapitel 

26 (Uddannelse og kultur); ser frem til 

åbningen af yderligere kapitler, der er 

blevet teknisk forberedt; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  7a. bemærker, at premierminister 

Aleksandar Vučić fik 55,08 % af 

stemmerne ved præsidentvalget den 

2. april 2017; understreger, at en 

delegation bestående af flere partier fra 

Europarådets Parlamentariske 

Forsamling (PACE) observerede valget, 

og at OSCE/ODIHR sendte en 

valgvurderingsmission; 

Or. en 

 

 


