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Sprawozdanie A8-0063/2017 

David McAllister 

Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Serbii 

2016/2311(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1.  z zadowoleniem przyjmuje podjęcie 

negocjacji w sprawie rozdziałów 23 

(Wymiar sprawiedliwości i prawa 

podstawowe) i 24 (Sprawiedliwość, 

wolność i bezpieczeństwo), jako że 

rozdziały te odgrywają kluczową rolę w 

unijnym podejściu do rozszerzenia w 

oparciu o zasadę praworządności, gdyż 

postępy w zakresie tych rozdziałów mają 

kluczowe znaczenie dla ogólnego tempa 

procesu negocjacyjnego; z zadowoleniem 

przyjmuje otwarcie rozdziałów 32 

(Kontrola finansowa) i 35 (Inne 

zagadnienia), podjęcie negocjacji w 

sprawie rozdziału 5 (Zamówienia 

publiczne) oraz otwarcie i wstępne 

zamknięcie rozdziału 25 (Nauka i 

badania); wzywa Radę do otwarcia 

rozdziału 26 (Edukacja i kultura) oraz 

podkreśla jego znaczenie dla promowania 

europejskich wartości wśród młodszego 

pokolenia; oczekuje na otwarcie 

dodatkowych rozdziałów przygotowanych 

pod względem technicznym; 

1. z zadowoleniem przyjmuje podjęcie 

negocjacji w sprawie rozdziałów 23 

(Wymiar sprawiedliwości i prawa 

podstawowe) i 24 (Sprawiedliwość, 

wolność i bezpieczeństwo), jako że 

rozdziały te odgrywają kluczową rolę w 

unijnym podejściu do rozszerzenia w 

oparciu o zasadę praworządności, gdyż 

postępy w zakresie tych rozdziałów mają 

kluczowe znaczenie dla ogólnego tempa 

procesu negocjacyjnego; z zadowoleniem 

przyjmuje otwarcie rozdziałów 32 

(Kontrola finansowa) i 35 (Inne 

zagadnienia), podjęcie negocjacji w 

sprawie rozdziału 5 (Zamówienia 

publiczne) oraz otwarcie i wstępne 

zamknięcie rozdziału 25 (Nauka i badania), 

podjęcie negocjacji w sprawie rozdziału 20 

(Polityka w zakresie przedsiębiorstw i 

przemysłu) oraz otwarcie i wstępne 

zamknięcie rozdziału 26 (Edukacja i 

kultura); oczekuje na otwarcie 

dodatkowych rozdziałów przygotowanych 

pod względem technicznym; 

Or. en 
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David McAllister 

Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Serbii 

2016/2311(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  7a. zauważa, że premier Aleksandar 

Vučić otrzymał 55,08 % głosów w 

wyborach prezydenckich z dnia 2 kwietnia 

2017 r.; podkreśla, że wybory były 

obserwowane przez wielopartyjną 

delegację Zgromadzenia 

Parlamentarnego Rady Europy (PACE), 

oraz że OBWE/ODIHR wysłały misję 

obserwacji wyborów; 

Or. en 

 

 


