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1. väljendab suurt heameelt Euroopa 
Ülemkogu 28. juuni 2013. aasta otsuse 
üle alustada Serbiaga 
ühinemisläbirääkimisi; on arvamusel, et 
ELi-Serbia valitsustevaheline konverents 
peaks toimuma 2013. aasta detsembris, 
tingimusel et Serbia on täitnud Ülemkogu 
järeldustes kehtestatud kriteeriumid; 

1. ootab Serbiaga peetavate 
ühinemisläbirääkimiste ametlikku algust 
esimesel ELi ja Serbia valitsustevahelisel 
konverentsil 21. jaanuaril 2014; on 
arvamusel, et valitsustevahelise 
konverentsi toimumine on Serbia 
Euroopaga integreerumise protsessi jaoks 
ajalooline samm ja annab tunnistust ELi 
pühendumusest laienemisprotsessile; 
kutsub Serbia ametivõime üles tõhustama 
konverentsi järelmeetmetena Serbias 
ELiga seotud reforme, et täita Serbia 
kodanike ootusi ELiga sujuva ühinemise 
protsessi küsimuses ja elavdada 
majandust, muutes ELi liikmesuse 
reaalselt kättesaadavaks; 
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38. väljendab uuesti kindlat toetust 
viisanõude kaotamisele Lääne-Balkani 

riikides kui olulisele tegurile kogu 

piirkonna ELiga ühinemise protsessis; 
kutsub liikmesriike üles mitte 

kuritarvitama septembris vastu võetud 

viisavabaduse peatamise mehhanismi, vaid 

tegelema alusetult varjupaika taotlevate 
inimeste küsimusega, kohaldades selleks 

asjakohast õigusraamistikku; nõuab samal 

ajal meetmete võtmist riiklikul tasandil, 

eriti sotsiaal-majanduslikke meetmeid 

kaitsetumate ühiskonnarühmade toetuseks; 

38. väljendab uuesti kindlat toetust 
viisanõude kaotamisele Lääne-Balkani 

riikides kui olulisele tegurile kogu 

piirkonna ELiga ühinemise protsessis, kuid 
tunneb samas suurt muret alusetult 
varjupaika taotlevate inimeste kasvava 
arvu pärast; kutsub sellega seoses 
liikmesriike üles mitte kuritarvitama 
2013. aasta septembris vastu võetud 

viisavabaduse peatamise mehhanismi, vaid 

tegelema selle küsimusega, kohaldades 

selleks asjakohast õigusraamistikku, ning 
nimetada alusetult varjupaika taotlevate 
inimeste arvu vähendamiseks tehtavate 
jõupingutuste põhimeetmena Serbia 
turvaliseks päritoluriigiks; nõuab samal 

ajal meetmete võtmist riiklikul tasandil, 

eriti sotsiaal-majanduslikke meetmeid 

kaitsetumate ühiskonnarühmade toetuseks 
ning aktiivseid meetmeid 
inimkaubandusse kaasatud 
organiseeritud kuritegevuse võrgustike 
purustamiseks; 

Or. en 

 

 


