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Alteração  1 

Jelko Kacin 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

sobre o Relatório de Acompanhamento de 2013 relativo à Sérvia 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Regozija-se com a decisão do Conselho 

Europeu, de 28 de junho de 2013, de 

encetar negociações de adesão com a 

Sérvia; considera que a conferência 

intergovernamental UE-Sérvia deve ter 

lugar em dezembro de 2013, caso a Sérvia 

cumpra os critérios determinados nas 

conclusões do Conselho; 

1. Aguarda com expectativa a abertura 

oficial das negociações de adesão com a 

Sérvia, que terá lugar na primeira 

conferência intergovernamental (CIG) 

UE-Sérvia, em 21 de janeiro de 2014; 

considera que a CIG representa um passo 

histórico no processo de integração 

europeia da Sérvia e demonstra o 

empenho da UE no processo de 

alargamento; insta as autoridades sérvias 

a multiplicarem as reformas associadas à 

UE no país, no seguimento da 

conferência, a fim de responder às 

expectativas dos cidadãos sérvios de ter 

um processo de adesão suave e de 

intensificar a recuperação económica, 

tornando tangível a perspetiva de adesão 

à UE; 

Or. en 
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Alteração  2 

Jelko Kacin 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

sobre o Relatório de Acompanhamento de 2013 relativo à Sérvia 

Proposta de resolução 

N.º 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Reitera o seu apoio incondicional à 

liberalização de vistos para os países dos 

Balcãs Ocidentais como pilar importante 

do processo de integração europeia de toda 

a região; exorta os Estados-Membros a não 

abusarem do mecanismo de suspensão de 

vistos aprovado em setembro, mas antes a 

resolverem o problema dos falsos 

requerentes de asilo adaptando os 

respetivos quadros legislativos; ao mesmo 

tempo, requer que sejam tomadas medidas 

a nível nacional, em particular medidas de 

caráter socioeconómico, para os grupos 

mais vulneráveis; 

38. Reitera o seu apoio incondicional à 

liberalização de vistos para os países dos 

Balcãs Ocidentais como pilar importante 

do processo de integração europeia de toda 

a região mas, ao mesmo tempo, mostra-se 

preocupado com o número crescente de 

falsos requerentes de asilo; exorta, nesse 

contexto, os Estados-Membros a não 

abusarem do mecanismo de suspensão de 

vistos aprovado em setembro de 2013, mas 

antes a resolverem esse problema 

adaptando os respetivos quadros 

legislativos e a designarem a Sérvia como 

«país de origem seguro», enquanto 

medida essencial no âmbito dos esforços 

em prol da diminuição do número de 

falsos requerentes de asilo; ao mesmo 

tempo, requer que sejam tomadas medidas 

a nível nacional, em particular medidas de 

caráter socioeconómico, para os grupos 

mais vulneráveis, bem como medidas 

ativas para a repressão das redes de 

criminalidade organizada envolvidas em 

atividades de tráfico; 

Or. en 

 

 


