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Pozměňovací návrh  1 

Jelko Kacin 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

za Výbor pro zahraniční věci 

o zprávě o pokroku Srbska za rok 2013 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vřele vítá rozhodnutí Evropské rady ze 

dne 28. června 2013 zahájit přístupová 

jednání se Srbskem; je přesvědčen, že 

mezivládní konference EU-Srbsko by se 

měla konat v prosinci 2013, pokud Srbsko 

splní kritéria uvedená v závěrech Rady; 

1. se zájmem očekává formální zahájení 

přístupových rozhovorů se Srbskem, které 

se budou konat na první mezivládní 

konferenci EU-Srbsko dne 21. ledna 

2014; pokládá mezivládní konferenci za 

historický krok v procesu evropské 

integrace Srbska, který je důkazem toho, 

že EU hodlá pokračovat v procesu 

rozšiřování; vyzývá srbské orgány, aby v 

návaznosti na konferenci zintenzívnily 

vnitrostátní reformy související s EU s 

cílem naplnit očekávání srbských občanů, 

že přistoupení k EU proběhne hladce, a 

podnítit hospodářskou obnovu tím, že se 

vyhlídky na členství v EU stanou 

reálnými; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Jelko Kacin 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

za Výbor pro zahraniční věci 

o zprávě o pokroku Srbska za rok 2013 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. znovu potvrzuje svou důraznou 

podporu uvolnění vízového režimu pro 

země západního Balkánu jako důležitého 

pilíře procesu evropské integrace celého 

regionu; vyzývá členské státy, aby 

nezneužívaly mechanismu pozastavení 

zrušení vízové povinnosti přijatého v září, 

ale spíše se zaměřily na problém falešných 

žadatelů o azyl úpravou svých příslušných 

právních rámců; zároveň požaduje, aby 

byla přijata opatření na vnitrostátní úrovni, 

zejména opatření v sociální a hospodářské 

oblasti zaměřená na nejvíce znevýhodněné 

skupiny; 

38. znovu potvrzuje svou důraznou 

podporu uvolnění vízového režimu pro 

země západního Balkánu jako důležitého 

pilíře procesu evropské integrace celého 

regionu, zároveň jej však velmi 

znepokojuje zvyšující se počet falešných 

žadatelů o azyl; v této souvislosti vyzývá 

členské státy, aby nezneužívaly 

mechanismu pozastavení zrušení vízové 

povinnosti přijatého v září 2013, ale spíše 

se zaměřily na tento problém úpravou 

svých příslušných právních rámců a 

označily Srbsko za „zemi bezpečného 

původu“ jakožto klíčové opatření v úsilí o 

omezení počtu falešných žadatelů o azyl; 

zároveň požaduje, aby byla přijata opatření 

na vnitrostátní úrovni, zejména opatření v 

sociální a hospodářské oblasti zaměřená na 

nejvíce znevýhodněné skupiny, a rovněž 

aktivní opatření za účelem odhalení sítí 

organizovaného zločinu zapojených do 

obchodování s lidmi; 

Or. en 

 

 


