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Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. ser med stor tilfredshed på Det 

Europæiske Råds beslutning af 28. juni 

om at indlede tiltrædelsesforhandlinger 

med Serbien; mener, at 

regeringskonferencen mellem EU og 

Serbien bør finde sted i december 2013, 

forudsat at Serbien opfylder de kriterier, 

der er fastsat i Rådets konklusioner; 

1. ser frem til den formelle indledning af 

tiltrædelsesdrøftelserne med Serbien, som 

vil finde sted under den første 

regeringskonference mellem EU og 

Serbien den 21. januar 2014; mener, at 

regeringskonferencen er et historisk 

skridt for Serbiens europæiske 

integrationsproces og et udtryk for EU’s 

engagement i udvidelsesprocessen; 

opfordrer de serbiske myndigheder til at 

intensivere de EU-relaterede reformer i 

landet umiddelbart efter konferencen for 

at leve op til de serbiske borgeres 

forventninger om en gnidningsfri EU-

tiltrædelsesproces og styrke det 

økonomiske genopsving ved at gøre 

perspektivet om et EU-medlemskab 

håndgribeligt; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

38. bekræfter på ny sin urokkelige støtte til 

visumlempelse for landene på Vestbalkan 

som en vigtig søjle i den europæiske 

integrationsproces for hele regionen; 

opfordrer medlemsstaterne til ikke at 

misbruge den 

visumsuspensionsmekanisme, der blev 

vedtaget i september, men snarere at 

imødegå problemet med falske 

asylansøgere gennem en justering af deres 

respektive lovrammer; opfordrer samtidig 

til foranstaltninger på nationalt plan, 

navnlig socioøkonomiske foranstaltninger, 

rettet mod de mere udsatte grupper; 

38. bekræfter på ny sin urokkelige støtte til 

visumliberalisering for landene på 

Vestbalkan som en vigtig søjle i den 

europæiske integrationsproces for hele 

regionen, men er samtidig meget bekymret 

over det stigende antal falske 

asylansøgere; opfordrer i den henseende 

medlemsstaterne til ikke at misbruge den 

visumsuspensionsmekanisme, der blev 

vedtaget i september 2013, men snarere at 

imødegå dette problem gennem en 

justering af deres respektive lovrammer, og 

til at udnævne Serbien til et ”sikkert 

oprindelsesland” som den vigtigste 

foranstaltning i bestræbelserne på at 

nedbringe antallet af falske asylansøgere; 

opfordrer samtidig til at træffe 

foranstaltninger på nationalt plan, navnlig 

socioøkonomiske foranstaltninger, rettet 

mod de mere udsatte grupper, samt aktive 

foranstaltninger til at opløse de netværk 

af organiseret kriminalitet, der er 

involverede i menneskehandel;  

Or. en 

 

 


