
 

AM\1125578PT.docx  PE603.746v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

10.5.2017 A8-0063/3 

Alteração  3 

David McAllister 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0063/2017 

David McAllister 

Relatório de 2016 relativo à Sérvia 

2016/2311(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1.  Congratula-se com a abertura de 

negociações sobre os capítulos 23 (Sistema 

Judicial e Direitos Fundamentais) e 24 

(Justiça, Liberdade e Segurança), enquanto 

capítulos essenciais na abordagem da UE 

ao alargamento, baseada no Estado de 

direito, uma vez que a realização de 

progressos nestes capítulos continua a ser 

essencial para o ritmo global do processo 

de negociação; regozija-se com a abertura 

dos capítulos 32 (Controlo Financeiro) e 35 

(Outras questões), a abertura das 

negociações relativas ao capítulo 5 

(Contratos Públicos) e a abertura e o 

encerramento provisório do capítulo 25 

(Ciência e Investigação); exorta o 

Conselho a abrir o capítulo 26 (Educação 

e Cultura) e salienta a importância deste 

capítulo para a promoção dos valores 

europeus junto da geração mais jovem; 

aguarda com expetativa a abertura dos 

capítulos cuja preparação técnica esteja 

concluída; 

1. Congratula-se com a abertura de 

negociações sobre os capítulos 23 (Sistema 

Judicial e Direitos Fundamentais) e 24 

(Justiça, Liberdade e Segurança), enquanto 

capítulos essenciais na abordagem da UE 

ao alargamento, baseada no Estado de 

direito, uma vez que a realização de 

progressos nestes capítulos continua a ser 

essencial para o ritmo global do processo 

de negociação; regozija-se com a abertura 

dos capítulos 32 (Controlo Financeiro) e 35 

(Outras questões), a abertura das 

negociações relativas ao capítulo 5 

(Contratos Públicos) a abertura e o 

encerramento provisório do capítulo 25 

(Ciência e Investigação), a abertura das 

negociações relativas ao capítulo 20 

(Política Empresarial e Industrial) e a 

abertura e o encerramento provisório do 

capítulo 26 (Educação e Cultura); aguarda 

com expetativa a abertura dos capítulos 

cuja preparação técnica esteja concluída; 

Or. en 
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Alteração  4 

David McAllister 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0063/2017 

David McAllister 

Relatório de 2016 relativo à Sérvia 

2016/2311(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  7-A. Observa que o Primeiro-Ministro, 

Aleksandar Vučić, obteve 55,08 % dos 

votos nas eleições presidenciais de 2 de 

abril de 2017; salienta que uma delegação 

multipartidária da Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa 

(PACE) observou as eleições e que a 

OSCE/ODIHR enviou uma missão de 

avaliação eleitoral (EAM); 

Or. en 

 

 


