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10.5.2017 A8-0063/3 

Predlog spremembe  3 

David McAllister 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0063/2017 

David McAllister 

Poročilo o Srbiji za leto 2016 

2016/2311(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1.  pozdravlja začetek pogajanj o 

poglavjih 23 (pravosodje in temeljne 

pravice) in 24 (pravica, svoboda in varnost) 

kot ključnih poglavjih v pristopu EU k 

širitvi, ki temelji na spoštovanju načela 

pravne države, saj je napredek pri teh 

poglavjih še vedno izjemno pomemben za 

splošen tempo pogajalskega procesa; 

pozdravlja odprtje poglavij 32 (finančni 

nadzor) in 35 (druga vprašanja), začetek 

pogajanj o poglavju 5 (javno naročanje) ter 

odprtje in začasno zaprtje poglavja 25 

(znanost in raziskovanje); poziva Svet k 

odprtju poglavja 26 (izobraževanje in 

kultura) in poudarja, kako pomembno je 

to poglavje za spodbujanje evropskih 

vrednot med mladimi; se veseli odprtja 

dodatnih poglavij, ki so tehnično 

pripravljena; 

1. pozdravlja začetek pogajanj o 

poglavjih 23 (pravosodje in temeljne 

pravice) in 24 (pravica, svoboda in varnost) 

kot ključnih poglavjih v pristopu EU k 

širitvi, ki temelji na spoštovanju načela 

pravne države, saj je napredek pri teh 

poglavjih še vedno izjemno pomemben za 

splošen tempo pogajalskega procesa; 

pozdravlja odprtje poglavij 32 (finančni 

nadzor) in 35 (druga vprašanja), začetek 

pogajanj o poglavju 5 (javno naročanje) ter 

odprtje in začasno zaprtje poglavja 25 

(znanost in raziskovanje), začetek pogajanj 

o poglavju 20 (podjetniška in industrijska 

politika) ter odprtje in začasno zaprtje 

poglavja 26 (izobraževanje in kultura); se 

veseli odprtja dodatnih poglavij, ki so 

tehnično pripravljena; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

10.5.2017 A8-0063/4 

Predlog spremembe  4 

David McAllister 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0063/2017 

David McAllister 

Poročilo o Srbiji za leto 2016 

2016/2311(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. ugotavlja, da je predsednik vlade 

Aleksandar Vučić na predsedniških 

volitvah 2. aprila 2017 prejel 55,08 % 

glasov; poudarja, da je volitve opazovala 

večstranska delegacija parlamentarne 

skupščine Sveta Evrope (PACE) in da je 

urad OVSE/ODIHR tja napotil misijo za 

oceno volitev; 

Or. en 

 

 


