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Marije Cornelissen 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

Ārlietu komitejas vārdā 
par Serbijas 2013. gada progresa ziĦojumu 

Rezolūcijas priekšlikums 

38. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. atkārtoti pauž stingru atbalstu vīzu 
režīma atcelšanai attiecībā uz 
Rietumbalkānu valstīm, uzskatot to par 
nozīmīgu visa reăiona Eiropas integrācijas 
procesa pīlāru; aicina dalībvalstis 
neizmantot Ĝaunprātīgi vīzu apturēšanas 
mehānismu, kas tika pieĦemts septembrī, 
bet drīzāk, pielāgojot savus attiecīgos 
tiesiskos regulējumus, pievērsties 
jautājumam par personām, kas nepatiesi 
uzdodas par patvēruma meklētājiem; 
vienlaikus aicina veikt pasākumus valsts 
līmenī, jo īpaši sociālekonomiskus 
pasākumus attiecībā uz 
visneaizsargātākajām grupām; 

38. atkārtoti pauž stingru atbalstu vīzu 
režīma atcelšanai attiecībā uz 
Rietumbalkānu valstīm, uzskatot to par 
nozīmīgu visa reăiona Eiropas integrācijas 
procesa pīlāru; aicina dalībvalstis 
neizmantot Ĝaunprātīgi vīzu apturēšanas 
mehānismu, kas tika pieĦemts septembrī; 
vienlaikus pauž nožēlu par to, ka 
patvēruma meklētāju no Serbijas skaits 
pagājušajā gadā nav sarucis; norāda, ka 
lielākā daĜa no šiem patvēruma 
meklētājiem pieder pie etniskajām 
minoritātēm, un aicina veikt pasākumus 
valsts līmenī, jo īpaši sociālekonomiskus 
pasākumus attiecībā uz 
visneaizsargātākajām grupām; 

Or. en 
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43.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 43.a uzsver, ka turpmākajos gados 
Serbijai un pārējām šā reăiona valstīm 
vajadzēs īstenot ES vides standartus un 
pieĦemt mērėus, lai samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, jo tās jau ir 
pieĦēmušas mērėus attiecībā uz 
atjaunojamo enerăiju 2020. gadam; 
atzīmē, ka Serbijas 2012. gadā pieĦemtajā 
Enerăētikas kopienas enerăētikas 
stratēăijā ir norādīts uz plāniem palielināt 
elektrības ražošanu no oglēm lielās 
sadedzināšanas iekārtās, un vērš 
uzmanību uz to, ka tas ir pretrunā 
plānotajai siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai; šajā sakarībā aicina 
Serbijas iestādes pieĦemt enerăētikas 
politiku atbilstoši ES noteiktajiem 
mērėiem un, jo īpaši, izmantot neseno 
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
bankas (ERAB) lēmumu finansēt 75 
miljonus eiro vērto projektu, ar kuru 
paredzēts piešėirt kredītlīnijas vietējām 
bankām Rietumbalkānu valstīs, lai 
izsniegtu kredītus privātiem un pašvaldību 
aizĦēmējiem ar energoefektivitāti un 
atjaunojamo enerăiju saistītiem 
ieguldījumiem; 

Or. en 
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