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Poprawka  1 

Jelko Kacin 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Serbii w 2013 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady 

Europejskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. o 

rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z 

Serbią; uwaŜa, Ŝe konferencja 

międzyrządowa UE-Serbia powinna odbyć 

się w grudniu 2013 r. pod warunkiem, Ŝe 

Serbia spełni kryteria przedstawione w 

konkluzjach Rady; 

1. oczekuje formalnego rozpoczęcia 

negocjacji akcesyjnych z Serbią, które 

nastąpi podczas pierwszej konferencji 

międzyrządowej UE-Serbia w dniu 21 

stycznia 2014 r.; uwaŜa, Ŝe ta konferencja 

międzyrządowa stanowi historyczny krok 

w procesie integracji Serbii z Unią 

Europejską oraz jest świadectwem 

zaangaŜowania UE w proces rozszerzenia; 

wzywa władze Serbii, by w następstwie 

konferencji przyspieszyły prowadzone w 

kraju reformy związane z przystąpieniem 

do UE, tak by sprostać oczekiwaniom 

obywateli serbskich dotyczącym 

sprawnego przebiegu procesu 

przystępowania do UE oraz doprowadzić 

do oŜywienia gospodarczego poprzez 

nadanie realnego wymiaru perspektywie 

członkostwa w UE; 

Or. en 
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13.1.2014 B7-0006/2 

Poprawka  2 

Jelko Kacin 

 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Serbii w 2013 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

38. przypomina o swoim zdecydowanym 

poparciu planów liberalizacji wizowej w 

Bałkanach Zachodnich jako waŜnego filaru 

procesu integracji europejskiej w całym 

regionie; apeluje do państw członkowskich 

o nienaduŜywanie mechanizmu 

zawieszania waŜności wiz przyjętego we 

wrześniu, lecz o przeciwdziałanie 

problemowi osób ubiegających się 

bezprawnie o azyl poprzez dostosowanie 

odpowiednich ram ustawodawczych; 

jednocześnie z myślą o grupach 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 

domaga się przyjęcia środków na szczeblu 

krajowym, w szczególności środków 

społeczno-gospodarczych; 

38. przypomina o swoim zdecydowanym 

poparciu planów liberalizacji wizowej w 

Bałkanach Zachodnich jako waŜnego filaru 

procesu integracji europejskiej w całym 

regionie, a jednocześnie jest bardzo 

zaniepokojony rosnącą liczbą osób 

ubiegających się bezpodstawnie o azyl; 

apeluje w związku z powyŜszym do państw 

członkowskich o nienaduŜywanie 

mechanizmu zawieszania waŜności wiz 

przyjętego we wrześniu 2013 r., lecz o 

przeciwdziałanie wspomnianemu 

problemowi poprzez dostosowanie 

odpowiednich ram ustawodawczych oraz 

wskazanie Serbii jako „bezpiecznego 

kraju pochodzenia”, co stanowiłoby 

główny środek w dąŜeniu do zmniejszenia 

liczby osób ubiegających się 

bezpodstawnie o azyl; jednocześnie z 

myślą o grupach znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji domaga się 

przyjęcia środków na szczeblu krajowym, 

w szczególności środków społeczno-

gospodarczych, a takŜe środków 

pozwalających rozprawić się ze 

zorganizowanymi sieciami przestępczymi 

zajmującymi się przemytem; 

Or. en 
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