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Pakeitimas  3 

Marije Cornelissen 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

d÷l Serbijos 2013 m. pažangos ataskaitos 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

38 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

38. pakartoja, kad visiškai pritaria tam, jog 

būtų liberalizuotas vizų režimas Vakarų 

Balkanų šalims, nes tai svarbus viso 

regiono europin÷s integracijos ramstis; 

ragina valstybes nares nepiktnaudžiauti 

laikino vizų sustabdymo mechanizmu, 

patvirtintu rugs÷jo m÷n., o spręsti netikrų 

prieglobsčio prašytojų klausimą pritaikant 

atitinkamus teisinius pagrindus; taip pat 

ragina nacionaliniu lygmeniu imtis labiau 

pažeidžiamoms grup÷ms skirtų priemonių, 

ypač socialinių ir ekonominių priemonių; 

38. pakartoja, kad visiškai pritaria tam, jog 

būtų liberalizuotas vizų režimas Vakarų 

Balkanų šalims, nes tai svarbus viso 

regiono europin÷s integracijos ramstis; 

ragina valstybes nares nepiktnaudžiauti 

laikino vizų sustabdymo mechanizmu, 

patvirtintu rugs÷jo m÷n.; tuo pat metu 

apgailestauja d÷l to, kad per pastaruosius 

metus prieglobsčio prašytojų iš Serbijos 

skaičius nesumaž÷jo; pažymi, kad jų 

dauguma priklauso etnin÷ms mažumoms, 

ir ragina nacionaliniu lygmeniu imtis 

labiau pažeidžiamoms grup÷ms skirtų 

priemonių, ypač socialinių ir ekonominių 

priemonių; 

Or. en 
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13.1.2014 B7-0006/4 

Pakeitimas  4 

Marije Cornelissen 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

d÷l Serbijos 2013 m. pažangos ataskaitos 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

43 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 43a. pabr÷žia, kad Serbija, kaip ir kitos 

regiono šalys, ateinančiais metais tur÷s 

įgyvendinti ES aplinkosaugos standartus 

ir nustatyti išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslus, 

kaip ir 2020 m. atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių tikslus, kuriuos jos jau 

patvirtino; pažymi, kad, kaip nurodyta 

Energijos bendrijos 2012 m. priimtoje 

energetikos strategijoje, Serbija planuoja 

padidinti elektros energijos gamybą iš 

anglies dideliuose kurą deginančiuose 

įrenginiuose, ir atkreipia d÷mesį į tai, kad 

tokie planai prieštarauja planuojamam 

išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio mažinimo tikslui; tod÷l ragina 

Serbijos valdžios institucijas parengti su 

ES tikslais suderintą energetikos politiką 

ir visų pirma pasinaudoti naujausiu 

Europos rekonstrukcijos ir pl÷tros banko 

(ERPB) sprendimu finansuoti 

75 mln. EUR vert÷s projektą, skirtą 

kredito linijoms vietiniams bankams 

Vakarų Balkanų šalyse teikti 

perskolinimui privatiems ir savivaldybių 

l÷šų gav÷jams, pageidaujantiems 

investuoti į energijos vartojimo 

efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių priemones; 

Or. en 
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