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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1.  χαιρετίζει την έναρξη 

διαπραγματεύσεων για τα κεφάλαια 23 

(Δικαστικό σύστημα και θεμελιώδη 

δικαιώματα) και 24 (Δικαιοσύνη, 

ελευθερία και ασφάλεια), ως βασικών 

κεφαλαίων στην προσέγγιση της ΕΕ όσον 

αφορά τη διεύρυνση, η οποία βασίζεται 

στο κράτος δικαίου, δεδομένου ότι η 

επίτευξη προόδου στα κεφάλαια αυτά 

παραμένει ουσιώδης για τον γενικό ρυθμό 

της διαπραγματευτικής διαδικασίας· 

χαιρετίζει το άνοιγμα των κεφαλαίων 32 

(Δημοσιονομικός έλεγχος) και 35 (Άλλα 

ζητήματα), την έναρξη διαπραγματεύσεων 

για το κεφάλαιο 5 (Δημόσιες συμβάσεις) 

και το άνοιγμα και το προσωρινό κλείσιμο 

του κεφαλαίου 25 (Επιστήμη και έρευνα)· 

καλεί το Συμβούλιο να ανοίξει το 

κεφάλαιο 26 (Εκπαίδευση και πολιτισμός) 

και τονίζει τη σημασία του στη 

διαδικασία προώθησης των ευρωπαϊκών 

αξιών στη νέα γενιά· προσβλέπει στο 

άνοιγμα επιπλέον κεφαλαίων για τα οποία 

η τεχνική προπαρασκευή έχει 

ολοκληρωθεί· 

1. χαιρετίζει την έναρξη 

διαπραγματεύσεων για τα κεφάλαια 23 

(Δικαστικό σύστημα και θεμελιώδη 

δικαιώματα) και 24 (Δικαιοσύνη, 

ελευθερία και ασφάλεια), ως βασικών 

κεφαλαίων στην προσέγγιση της ΕΕ όσον 

αφορά τη διεύρυνση, η οποία βασίζεται 

στο κράτος δικαίου, δεδομένου ότι η 

επίτευξη προόδου στα κεφάλαια αυτά 

παραμένει ουσιώδης για τον γενικό ρυθμό 

της διαπραγματευτικής διαδικασίας· 

χαιρετίζει το άνοιγμα των κεφαλαίων 32 

(Δημοσιονομικός έλεγχος) και 35 (Άλλα 

ζητήματα), την έναρξη διαπραγματεύσεων 

για το κεφάλαιο 5 (Δημόσιες συμβάσεις) 

και το άνοιγμα και το προσωρινό κλείσιμο 

του κεφαλαίου 25 (Επιστήμη και έρευνα), 

την έναρξη διαπραγματεύσεων για το 

κεφάλαιο 20 (Επιχειρήσεις και 

βιομηχανική πολιτική) και το άνοιγμα και 

το προσωρινό κλείσιμο του κεφαλαίου 26 

(Εκπαίδευση και πολιτισμός)· προσβλέπει 

στο άνοιγμα επιπλέον κεφαλαίων για τα 

οποία η τεχνική προπαρασκευή έχει 

ολοκληρωθεί· 
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  7α. σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός 

Aleksandar Vučić έλαβε το  55,08 % των 

ψήφων στις προεδρικές εκλογές της 2ας 

Απριλίου 2017· τονίζει ότι πολυμερής 

αντιπροσωπεία από την Κοινοβουλευτική 

Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης 

(PACE) παρακολούθησε τις εκλογές και 

ότι ο ΟΑΣΕ/ODIHR ανέπτυξε επιτόπου 

αποστολή αξιολόγησης των εκλογών· 

Or. en 

 

 


