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13.1.2014 B7-0006/1 

Ändringsförslag  1 
Jelko Kacin 
för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0006/2014 
Jelko Kacin 
för utskottet för utrikesfrågor 

om 2013 års framstegsrapport om Serbien 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar varmt 

Europeiska rådets beslut av den 28 juni 

2013 om att inleda 

anslutningsförhandlingar med Serbien 

och anser att regeringskonferensen mellan 

EU och Serbien bör äga rum i 

december 2013 under förutsättning att 

Serbien uppfyller de kriterier som 

fastställs i rådets slutsatser. 

1. Europaparlamentet ser fram emot det 

formella inledandet av 

anslutningsöverläggningarna med 

Serbien som kommer att äga rum vid den 

första regeringskonferensen mellan EU 

och Serbien den 21 januari 2014. 

Parlamentet anser att 

regeringskonferensen är ett historiskt steg 

i Serbiens europeiska integrationsprocess 

och visar EU:s åtagande för 

utvidgningsprocessen. Parlamentet 

uppmanar de serbiska myndigheterna att 

som en uppföljning på konferensen 

intensifiera de EU-relaterade reformerna 

i landet, i syfte att uppfylla de serbiska 

medborgarnas förväntningar om en 

smidig EU-anslutningsprocess och stärka 

den ekonomiska återhämtningen genom 

att konkretisera utsikterna om ett EU-

medlemskap. 

Or. en 
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Ändringsförslag  2 
Jelko Kacin 
 
för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0006/2014 
Jelko Kacin 
för utskottet för utrikesfrågor 

om 2013 års framstegsrapport om Serbien 

Förslag till resolution 
Punkt 38 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt 

starka stöd för viseringsliberalisering för 

länderna på västra Balkan som en viktig 

grundbult i den europeiska 

integrationsprocessen för hela regionen. 

Medlemsstaterna uppmanas att inte 

missbruka den upphävandemekanism för 

viseringar som infördes i september, utan 

att hellre angripa frågan om falska 

asylsökande genom att justera sin 

respektive lagstiftning. Samtidigt efterlyser 

parlamentet åtgärder på nationell nivå, i 

synnerhet socioekonomiska åtgärder 

inriktade på de mest utsatta grupperna. 

38. Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt 

starka stöd för viseringsliberalisering för 

länderna på västra Balkan som en viktig 

grundbult i den europeiska 

integrationsprocessen för hela regionen, 

men är samtidigt mycket oroat över att 

antalet falska asylsökande ökar. 

Medlemsstaterna uppmanas i detta 

sammanhang att inte missbruka den 

upphävandemekanism för viseringar som 

infördes i september 2013, utan att hellre 

angripa denna fråga genom att justera sin 

respektive lagstiftning och genom att 

fastställa att Serbien är ett ”säkert 

ursprungsland”, såsom de viktigaste 

åtgärderna i insatserna för att stävja 

antalet falska asylsökande. Samtidigt 

efterlyser parlamentet åtgärder på nationell 

nivå, i synnerhet socioekonomiska åtgärder 

inriktade på de mest utsatta grupperna, 

samt aktiva åtgärder för att angripa de 

organiserade brottssyndikat som ägnar sig 

åt människohandel. 

Or. en 

 

 


