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1. atzinīgi vērtē Eiropadomes 2013. gada 

28. jūnija lēmumu sākt pievienošanās 
sarunas ar Serbiju; uzskata, ka ES un 
Serbijas starpvaldību konference būtu 
jārīko 2013. gada decembrī, ja Serbija 
atbilst kritērijiem, kas noteikti Padomes 

secinājumos; 

1. ar nepacietību gaida pievienošanās 
sarunu ar Serbiju oficiālo uzsākšanu, kas 
notiks pirmajā ES un Serbijas 

starpvaldību konferencē 2014. gada 

21. janvārī; uzskata, ka starpvaldību 
konference ir vēsturisks solis Serbijas 
Eiropas integrācijas procesā, kas 
apliecina ES apĦemšanos īstenot 

paplašināšanās procesu; aicina Serbijas 
iestādes pēc konferences pastiprināt ar ES 

saistītās reformas valstī, lai piepildītu 

Serbijas iedzīvotāju gaidas attiecībā uz 

raitu pievienošanos ES un veicinātu 

ekonomikas atgūšanos, padarot reāli 

iespējamu dalību ES; 

Or. en 
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38. atkārtoti pauž stingru atbalstu vīzu 
režīma atcelšanai attiecībā uz 
Rietumbalkānu valstīm, uzskatot to par 
nozīmīgu visa reăiona Eiropas integrācijas 
procesa pīlāru; aicina dalībvalstis 
neizmantot Ĝaunprātīgi vīzu apturēšanas 
mehānismu, kas tika pieĦemts septembrī, 
bet drīzāk, pielāgojot savus attiecīgos 
tiesiskos regulējumus, pievērsties 
jautājumam par personām, kas nepatiesi 

uzdodas par patvēruma meklētājiem; 
vienlaikus aicina veikt pasākumus valsts 
līmenī, jo īpaši sociālekonomiskus 
pasākumus attiecībā uz 
visneaizsargātākajām grupām; 

38. atkārtoti pauž stingru atbalstu vīzu 
režīma atcelšanai attiecībā uz 
Rietumbalkānu valstīm, uzskatot to par 
nozīmīgu visa reăiona Eiropas integrācijas 
procesa pīlāru, tomēr vienlaikus pauž 

dziĜas bažas par to personu skaita 

pieaugumu, kas nepatiesi uzdodas par 

patvēruma meklētājiem; šajā saistībā 
aicina dalībvalstis neizmantot Ĝaunprātīgi 
vīzu apturēšanas mehānismu, kas tika 
pieĦemts 2013. gada septembrī, bet drīzāk 
šim jautājumam pievērsties, pielāgojot 
savus attiecīgos tiesiskos regulējumus, un 
noteikt Serbiju par „drošas izcelsmes 

valsti” kā galveno pasākumu centienos 

samazināt viltus patvēruma meklētāju 

skaitu; vienlaikus aicina veikt pasākumus 
valsts līmenī, jo īpaši sociālekonomiskus 
pasākumus attiecībā uz 
visneaizsargātākajām grupām, kā arī aktīvi 

apkarot organizētās noziedzības tīklus, 

kas ir iesaistīti nelegālajā migrācijā; 

Or. en 

 
 


