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Pakeitimas  1 

Jelko Kacin 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

d÷l Serbijos 2013 m. pažangos ataskaitos 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. labai džiaugiasi d÷l Europos Vadovų 

Tarybos 2013 m birželio 28 d. sprendimo 

prad÷ti derybas d÷l Serbijos stojimo į ES; 

mano, kad ES ir Serbijos tarpvyriausybin÷ 

konferencija tur÷tų būti surengta 2013 m. 

gruodžio m÷n., jei Serbija atitiks Tarybos 

išvadose nustatytus kriterijus; 

1. laukia oficialios derybų d÷l stojimo su 

Serbija pradžios – tai tur÷tų įvykti per 

pirmąją ES ir Serbijos tarpvyriausybinę 

konferenciją 2014 m. sausio 21 d.; mano, 

kad tarpvyriausybin÷ konferencija – tai 

istorinis žingsnis Serbijos europin÷s 

integracijos procese, rodantis ES 

įsipareigojimą pl÷tros procesui; ragina 

Serbijos valdžios institucijas, vykdant 

tolesnį darbą po konferencijos, šalyje 

aktyviau įgyvendinti su ES susijusias 

reformas, kad būtų patenkinti Serbijos 

piliečių sklandaus stojimo į ES proceso 

lūkesčiai ir paskatintas ekonomikos 

atgaivinimas, nes naryst÷s ES perspektyva 

būtų reali; 

Or. en 
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Pakeitimas  2 

Jelko Kacin 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

d÷l Serbijos 2013 m. pažangos ataskaitos 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

38 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

38. pakartoja, kad visiškai pritaria tam, jog 

būtų liberalizuotas vizų režimas Vakarų 

Balkanų šalims, nes tai svarbus viso 

regiono europin÷s integracijos ramstis; 

ragina valstybes nares nepiktnaudžiauti 

laikino vizų sustabdymo mechanizmu, 

patvirtintu rugs÷jo m÷n., o spręsti netikrų 

prieglobsčio prašytojų klausimą pritaikant 

atitinkamus teisinius pagrindus; taip pat 

ragina nacionaliniu lygmeniu imtis labiau 

pažeidžiamoms grup÷ms skirtų priemonių, 

ypač socialinių ir ekonominių priemonių; 

38. pakartoja, kad visiškai pritaria tam, jog 

būtų liberalizuotas vizų režimas Vakarų 

Balkanų šalims, nes tai svarbus viso 

regiono europin÷s integracijos ramstis, 

tačiau tuo pačiu metu reiškia didelį 

susirūpinimą d÷l did÷jančio netikrų 

prieglobsčio prašytojų skaičiaus; 

atsižvelgdamas į tai, ragina valstybes nares 

nepiktnaudžiauti laikino vizų sustabdymo 

mechanizmu, patvirtintu 2013 m. rugs÷jo 

m÷n., o spręsti šį klausimą pritaikant 

atitinkamus teisinius pagrindus ir nurodyti 

Serbiją kaip saugią kilm÷s šalį – tai būtų 

pagrindin÷ priemon÷ siekiant pažaboti 

netikrų prieglobsčio prašytojų skaičių; 

taip pat ragina nacionaliniu lygmeniu imtis 

labiau pažeidžiamoms grup÷ms skirtų 

priemonių, ypač socialinių ir ekonominių 

priemonių, taip pat aktyvių priemonių, 

kuriomis būtų griežtai kovojama su 

organizuoto nusikalstamumo tinklais, 

dalyvaujančiais neteis÷toje prekyboje; 

Or. en 

 

 


