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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. εκφράζει µεγάλη ικανοποίηση για την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 
της 28ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε την 
έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε 

τη Σερβία·  πιστεύει ότι η διακυβερνητική 
διάσκεψη ΕΕ-Σερβίας θα πρέπει να 
διεξαχθεί τον ∆εκέµβριο του 2013, υπό 
τον όρο ότι η Σερβία θα πληροί τα 
κριτήρια που ορίζονται στα 
συµπεράσµατα του Συµβουλίου· 

1. Αναµένει την επίσηµη έναρξη 
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε τη 

Σερβία, που θα διεξαχθούν κατά την 
πρώτη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη ΕΕ-

Σερβίας (IGC) στις 21 Ιανουαρίου 2014· 
εκτιµά πως η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη 
σηµατοδοτεί ένα ιστορικό βήµα στην 
διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
της Σερβίας και αποδεικνύει την 
προσήλωση της ΕΕ στην προσπάθεια της 
διεύρυνσης· καλεί τις Σερβικές Αρχές να 
εντείνουν τις σχετικές µε την ΕΕ 
µεταρρυθµίσεις στη χώρα την επαύριο 
της διάσκεψης, ώστε να εκπληρώσουν τις 
προσδοκίες των Σέρβων πολιτών για µια 
οµαλή διεργασία ένταξης στην ΕΕ και να 
ενισχύσουν την οικονοµική ανάκαµψη 
καθιστώντας απτή την προοπτική της 
ένταξης στην ΕΕ·  
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

38. επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει 

σθεναρά την ελευθέρωση του συστήµατος 

ταξιδιωτικών θεωρήσεων για τις χώρες των 

δυτικών Βαλκανίων, ως έναν σηµαντικό 

παράγοντα στη διαδικασία ενσωµάτωσης 

ολόκληρης της περιοχής στην ΕΕ· καλεί τα 

κράτη µέλη να µην κάνουν κατάχρηση του 

µηχανισµού αναστολής των ταξιδιωτικών 

θεωρήσεων που εγκρίθηκε τον Σεπτέµβριο, 

αλλά να αντιµετωπίσουν το ζήτηµα των 
ψευδών αιτήσεων ασύλου, 
προσαρµόζοντας ανάλογα τα νοµοθετικά 

πλαίσιά τους· ζητεί, ταυτόχρονα, να 

ληφθούν µέτρα σε εθνικό επίπεδο, ιδίως 

κοινωνικοοικονοµικά, υπέρ των πιο 

ευπαθών κοινωνικών οµάδων· 

38. επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει 

σθεναρά την ελευθέρωση του συστήµατος 

ταξιδιωτικών θεωρήσεων για τις χώρες των 

δυτικών Βαλκανίων, ως έναν σηµαντικό 

παράγοντα στη διαδικασία ενσωµάτωσης 

ολόκληρης της περιοχής στην ΕΕ, αλλά 
ταυτόχρονα ανησυχεί ιδιαίτερα για τους 
αυξανόµενους αριθµούς ψευδών 
αιτήσεων ασύλου· καλεί, για το θέµα 
αυτό, τα κράτη µέλη να µην κάνουν 
κατάχρηση του µηχανισµού αναστολής 

των ταξιδιωτικών θεωρήσεων που 

εγκρίθηκε τον Σεπτέµβριο του 2013, αλλά 
να αντιµετωπίσουν το ζήτηµα αυτό 
προσαρµόζοντας ανάλογα τα νοµοθετικά 

πλαίσιά τους και να χαρακτηρίσουν τη 
Σερβία "χώρα ασφαλούς προέλευσης", 
ως βασικό µέτρο στις προσπάθειες 
περιορισµού του αριθµού των ψευδών 
αιτήσεων ασύλου· ζητεί, ταυτόχρονα, να 
ληφθούν µέτρα σε εθνικό επίπεδο, ιδίως 

κοινωνικοοικονοµικά, υπέρ των πιο 

ευπαθών κοινωνικών οµάδων, καθώς και 
ενεργά µέτρα για την αντιµετώπιση των 
δικτύων οργανωµένου εγκλήµατος που 
εµπλέκονται στη σωµατεµπορία· 
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