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Jelko Kacin 

u ime kluba ALDE 

Prijedlog Rezolucije B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

u ime Odbora za vanjske poslove 

o izvješću o napretku Srbije za 2013. 

Prijedlog Rezolucije 

Stavak 1. 

 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

1. srdačno pozdravlja odluku Europskog 

vijeća od 28. lipnja 2013. o otvaranju 

pregovora o pristupanju sa Srbijom; 

smatra da bi se meñuvladina konferencija 

EU-a i Srbije trebala održati u prosincu 

2013., pod uvjetom da Srbija ispuni 

kriterije iznesene u zaključcima Vijeća; 

1. nestrpljivo očekuje službeni početak 

pristupnih pregovora sa Srbijom na prvoj 

meñuvladinoj konferenciji EU-a i Srbije 

koja će se održati 21. siječnja 2014.; 

smatra da je ta meñuvladina konferencija 

povijesni korak u procesu europske 

integracije Srbije te je dokaz predanosti 

EU-a procesu proširenja; poziva srpske 

vlasti da u daljnjem radu nakon 

konferencije pospješe reforme u zemlji 

povezane s Europskom unijom kako bi se 

zadovoljila očekivanja srpskih grañana o 

odvijanju procesa pristupanja EU-u bez 

poteškoća te pojačao gospodarski 

oporavak, čineći konkretnima izglede za 

članstvo u Europskoj uniji; 

Or. en 
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Jelko Kacin 
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Prijedlog Rezolucije 

Stavak 38. 

 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

38. ponavlja svoju snažnu potporu 

liberalizaciji viznog sustava u državama 

Zapadnog Balkana kao važnog stupa 

procesa europskih integracija cijele regije; 

poziva države članice da ne iskorištavaju 

sustav privremenog uvoñenja viza usvojen 

u rujnu, već da problem lažnih tražitelja 

azila riješe donošenjem odgovarajućih 

zakonskih okvira; u isto vrijeme potiče 

mjere na nacionalnoj razini, posebno one 

društveno-gospodarske i usmjerene prema 

najugroženijim skupinama; 

38. ponavlja svoju snažnu potporu 

liberalizaciji viznog sustava u državama 

Zapadnog Balkana kao važnom stupu 

procesa europske integracije cijele regije, 

no istodobno je vrlo zabrinut zbog sve 

većeg broja lažnih tražitelja azila; u 

pogledu toga poziva države članice da ne 

zloupotrebljavaju mehanizam privremene 

obustave izuzeća od viza usvojen u rujnu 

2013. već da radije ovaj problem rješavaju 

prilagodbom svojih zakonodavnih okvira 

te kategoriziraju Srbiju kao „zemlju 

sigurnog podrijetla”, što bi bila ključna 

mjera u naporima za smanjenje broja 

lažnih tražitelja azila; istodobno poziva na 

provoñenje mjera na nacionalnoj razini, 

posebno društvenih i gospodarskih mjera 

u korist najugroženijih skupina, kao i 

djelotvornih mjera za razbijanje mreža 

organiziranog kriminala koje su 

uključene u trgovanje ljudima; 

Or. en 


