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Изменение  1 
Йелко Кацин 
от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B7-0006/2014 
Йелко Кацин 
от името на комисията по външни работи 

относно доклада за напредъка на Сърбия през 2013 г. 

Предложение за резолюция 
Параграф 1 
 

Предложение за резолюция Изменение 

1. горещо приветства решението на 

Европейския съвет от 28 юни 2013 г. 

за започване на преговори за 

присъединяване със Сърбия; счита, че 

междуправителствената 

конференция между ЕС и Сърбия 

следва да се проведе през декември 

2013 г., при условие че Сърбия 

отговаря на критериите, определени 

в заключенията на Съвета; 

1. очаква с интерес официалното 

започване на преговорите за 

присъединяване със Сърбия на 21 

януари 2014 г. по време на първата 

междуправителствена конференция 

ЕС—Сърбия; счита, че 

междуправителствената 

конференция представлява 

историческа стъпка напред в процеса 

на европейската интеграция на 

Сърбия и доказва ангажираността на 

ЕС по отношение на процеса на 

разширяване; призовава сръбските 

органи след конференцията да 

активизират провеждането на 

свързаните с ЕС реформи в страната, 

с цел да се отговори на очакванията 

на сръбските граждани за гладко 

протичане на процеса на 

присъединяване към ЕС и да се улесни 

икономическото възстановяване чрез 

придаване на по-осезаем вид на 

перспективата за членство в ЕС; 

Or. en 
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Изменение  2 
Йелко Кацин 
 
от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B7-0006/2014 
Йелко Кацин 
от името на комисията по външни работи 

относно доклада за напредъка на Сърбия през 2013 г. 

Предложение за резолюция 
Параграф 38 
 

Предложение за резолюция Изменение 

38. потвърждава своята твърда подкрепа 

за либерализирането на визовия режим 

за държавите от Западните Балкани като 

важен стълб в процеса на европейската 

интеграция на целия регион; призовава 

държавите членки да не злоупотребяват 

с механизма за премахване на визите, 

приет през септември, а по-скоро да 

предприемат действия по отношение на 

лицата, подаващи фалшиви молби за 

убежище, като адаптират съответните 

законодателни рамки; същевременно 

призовава за прилагане на мерки на 

национално равнище, по-специално 

социално-икономически мерки, 

насочени към по-уязвимите групи; 

38. потвърждава своята твърда подкрепа 

за либерализирането на визовия режим 

за държавите от Западните Балкани като 

важен стълб в процеса на европейската 

интеграция на целия регион, но 

същевременно изразява дълбока 

загриженост относно нарастващия 

брой на лицата, подаващи фалшиви 

молби за убежище; във връзка с това 

призовава държавите членки да не 

злоупотребяват с механизма за 

премахване на визите, приет през 

септември 2013 г., а по-скоро да 

предприемат действия по отношение на 

този въпрос, като адаптират 

съответните законодателни рамки, и да 

определят Сърбия като „сигурна 

страна на произход“, като това е 

ключовата мярка в усилията за 

ограничаване на броя на лицата, 

подаващи фалшиви молби за 

убежище; същевременно призовава за 

прилагане на мерки на национално 

равнище, по-специално социално-

икономически мерки, насочени към по-

уязвимите групи, както и на активни 

мерки за разбиване на мрежите на 

организираната престъпност, 

участващи в незаконен трафик; 
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