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Pranešimas A8-0063/2017 

David McAllister 

2016 m. ataskaita dėl Serbijos 

2016/2311(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1.  palankiai vertina tai, kad pradėtos 

derybos dėl 23 (Teismų sistema ir 

pagrindinės teisės) ir 24 (Teisingumas, 

laisvė ir saugumas) skyrių, kurie yra 

pagrindiniai ES požiūrio į plėtrą, 

grindžiamo teisinės valstybės principais, 

skyriai, nes pažanga derantis dėl šių skyrių 

ir toliau yra labai svarbi bendram derybų 

proceso tempui; palankiai vertina tai, kad 

pradėti nagrinėti 32 (Finansų kontrolė) ir 

35 (Kiti klausimai) skyriai, pradėtos 

derybos dėl 5 skyriaus (Viešieji pirkimai) 

ir tai, kad pradėtas nagrinėti ir preliminariai 

užbaigtas 25 skyrius (Mokslas ir moksliniai 

tyrimai); ragina Tarybą pradėti nagrinėti 

26 skyrių (Švietimas ir kultūra) ir pabrėžia 

jo svarbą jaunesniajai kartai 

propaguojant Europos vertybes; tikisi, kad 

bus pradėtos derybos dėl papildomų skyrių, 

kurie techniškai paruošti; 

1. palankiai vertina tai, kad pradėtos 

derybos dėl 23 (Teismų sistema ir 

pagrindinės teisės) ir 24 (Teisingumas, 

laisvė ir saugumas) skyrių, kurie yra 

pagrindiniai ES požiūrio į plėtrą, 

grindžiamo teisinės valstybės principais, 

skyriai, nes pažanga derantis dėl šių skyrių 

ir toliau yra labai svarbi bendram derybų 

proceso tempui; palankiai vertina tai, kad 

pradėti nagrinėti 32 (Finansų kontrolė) ir 

35 (Kiti klausimai) skyriai, pradėtos 

derybos dėl 5 skyriaus (Viešieji pirkimai) 

ir tai, kad pradėtas nagrinėti ir preliminariai 

užbaigtas 25 skyrius (Mokslas ir moksliniai 

tyrimai), kad pradėtos derybos dėl 20 

skyriaus (Įmonių ir pramonės politika) ir 

pradėtas ir preliminariai užbaigtas 

nagrinėti 26 skyrius (Švietimas ir kultūra); 

tikisi, kad bus pradėtos derybos dėl 

papildomų skyrių, kurie techniškai 

paruošti; 

Or. en 
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  7a. atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. 

balandžio 2 d. prezidento rinkimuose 

ministras pirmininkas Aleksandras 

Vučićius gavo 55,08 proc. balsų; pabrėžia, 

kad Europos Tarybos parlamentinės 

asamblėjos daugiašalė delegacija stebėjo 

rinkimus ir kad Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) 

Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių 

biuras išsiuntė rinkimų vertinimo misiją; 

Or. en 

 

 


