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13.1.2014 B7-0006/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Jelko Kacin 

v mene skupiny ALDE 

 

Návrh uznesenia B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

o správe o pokroku Srbska za rok 2013 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. s potešením víta rozhodnutie Európskej 
rady z 28. júna začať so Srbskom 
rokovania o pridružení; domnieva sa, že 
medzivládna konferencia EÚ – Srbsko by 
sa mala uskutočniť v decembri 2013 za 
predpokladu, že Srbsko splní kritériá 
stanovené v záveroch Rady; 

1. víta formálny začiatok rozhovorov o 
pristúpení so Srbskom, ktoré sa 
uskutočnia v rámci prvej medzivládnej 
konferencie EÚ – Srbsko 21. januára 
2014; považuje medzinárodnú 
konferenciu za historický krok v procese 
európskej integrácie Srbska, ktorý 
potvrdzuje záväzok Únie v rámci procesu 
rozširovania; vyzýva Srbské orgány, aby 
v období pred konferenciou zintenzívnili 
reformy v krajine súvisiace s EÚ s cieľom 
nesklamať Srbských občanov, ktorí 
očakávajú hladký proces pristúpenia 
k Únii a aby posilnili obnovu 
hospodárstva tým, že urobia perspektívu 
členstva v Únii hmatateľnou; 

Or. en 
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13.1.2014 B7-0006/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Jelko Kacin 

 

v mene skupiny ALDE 

 

Návrh uznesenia B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

o správe o pokroku Srbska za rok 2013 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. znovu pripomína, že pevne podporuje 

liberalizáciu víz pre krajiny západného 

Balkánu ako dôležitý pilier procesu 

európskej integrácie celého regiónu; 

vyzýva členské štáty, aby nezneužívali 

mechanizmus zrušenia víz, ktorý bol 

prijatý v septembri, ale aby sa skôr 

zaoberali problémom falošných žiadateľov 
o azyl, a to prispôsobením svojich 

príslušných rámcových právnych 

predpisov; požaduje zároveň prijatie 

opatrení na vnútroštátnej úrovni, najmä 

sociálno-ekonomických opatrení 

zameraných na zraniteľné skupiny; 

38. znovu pripomína, že pevne podporuje 

liberalizáciu víz pre krajiny západného 

Balkánu ako dôležitý pilier procesu 

európskej integrácie celého regiónu ale 
zároveň je hlboko znepokojený nad 
rastúcim počtom falošných žiadateľov o 
azyl; vyzýva v tejto súvislosti členské štáty, 
aby nezneužívali mechanizmus zrušenia 

víz, ktorý bol prijatý v septembri 2013, ale 
aby sa skôr zaoberali týmto problémom, 

a to prispôsobením svojich príslušných 

rámcových právnych predpisov a aby 
označili Srbsko za „krajinu bezpečného 
pôvodu“, ako kľúčové opatrenie v snahe 
znížiť počet falošných žiadateľov o azyl; 
požaduje zároveň prijatie opatrení na 

vnútroštátnej úrovni, najmä sociálno-

ekonomických opatrení zameraných na 

zraniteľné skupiny ako aj aktívne 
opatrenia v rámci boja proti sieťam 
organizovanej trestnej činnosti, ktoré sa 
podieľajú na obchodovaní s ľuďmi; 

Or. en 

 

 


