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Betänkande A8-0063/2017 

David McAllister 

Rapport för 2016 om Serbien 

2016/2311(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1.  Europaparlamentet välkomnar 

inledandet av förhandlingar om kapitlen 23 

(domstolsväsende och grundläggande 

rättigheter) och 24 (rättvisa, frihet och 

säkerhet) som de viktigaste kapitlen i EU:s 

strategi för utvidgning på grundval av 

rättsstatsprincipen, eftersom de framsteg 

som görs avseende dessa kapitel 

fortfarande är mycket viktiga för 

förhandlingsprocessens övergripande 

tempo. Parlamentet välkomnar öppnandet 

av kapitlen 32 (finansiell kontroll) och 35 

(övriga frågor), inledandet av förhandlingar 

om kapitel 5 (offentlig upphandling) och 

öppnandet och det preliminära avslutandet 

av kapitel 25 (vetenskap och forskning). 

Parlamentet uppmanar rådet att öppna 
kapitel 26 (utbildning och kultur) och 

understryker dess betydelse för 

främjandet av europeiska värderingar hos 

den yngre generationen. Parlamentet ser 

framemot öppnandet av ytterligare kapitel 

som har förberetts tekniskt. 

1. Europaparlamentet välkomnar 

inledandet av förhandlingar om kapitlen 23 

(domstolsväsende och grundläggande 

rättigheter) och 24 (rättvisa, frihet och 

säkerhet) som de viktigaste kapitlen i EU:s 

strategi för utvidgning på grundval av 

rättsstatsprincipen, eftersom de framsteg 

som görs avseende dessa kapitel 

fortfarande är mycket viktiga för 

förhandlingsprocessens övergripande 

tempo. Parlamentet välkomnar öppnandet 

av kapitlen 32 (finansiell kontroll) och 35 

(övriga frågor), inledandet av förhandlingar 

om kapitel 5 (offentlig upphandling) och 

öppnandet och det preliminära avslutandet 

av kapitel 25 (vetenskap och forskning), 

inledandet av förhandlingar om kapitel 20 
(företagspolitik och industripolitik) och 

öppnandet och det preliminära 

avslutandet av kapitel 26 (utbildning och 

kultur). Parlamentet ser framemot 

öppnandet av ytterligare kapitel som har 

förberetts tekniskt. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  7a. Europaparlamentet konstaterar att 

premiärminister Aleksandar Vučić fick 

55,08 procent av rösterna i presidentvalet 

den 2 april 2017. Parlamentet betonar att 

en flerpartsdelegation från Europarådets 

parlamentariska församling övervakade 

valet, och att OSSE/ODIHR sände ett 

valövervakningsuppdrag. 

Or. en 

 

 


