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13.1.2014 B7-0006/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marije Cornelissen 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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; 

vyzýva členské štáty, aby nezneužívali 

mechanizmus zrušenia víz, ktorý bol 

prijatý v septembri; vyjadruje zároveň 
poľutovanie nad tým, že sa za posledný 
rok neznížil počet uchádzačov o azyl zo 
Srbska; zdôrazňuje, že väčšina z nich je 
z etnických menšín a požaduje prijatie 
opatrení na vnútroštátnej úrovni, najmä 

sociálno-ekonomických opatrení 

zameraných na zraniteľné skupiny; 

Or. en 
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13.1.2014 B7-0006/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marije Cornelissen 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

o správe o pokroku Srbska za rok 2013 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 43a. zdôrazňuje, že Srbsko aj ostatné 
krajiny regiónu budú v nadchádzajúcich 
rokoch musieť zaviesť environmentálne 
normy EÚ a prijať ciele v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov 
rovnako, ako už prijali ciele v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov do roku 
2020; konštatuje, že v energetickej 
stratégii Energetického spoločenstva 
prijatej v roku 2012 Srbsko uvádza plány 
na zvýšenie objemu výroby elektrickej 
energie z uhlia vo veľkých spaľovacích 
elektrárňach, a pripomína, že je to 
v rozpore s plánovaným znižovaním emisií 
skleníkových plynov; v tomto smere 
vyzýva srbské orgány, aby prijali 
energetickú politiku v súlade s cieľmi EÚ 
a najmä aby využili nedávne rozhodnutie 
Európskej banky pre obnovu a rozvoj 
(EBOR) financovať projekt za 
75 miliónov EUR určený na poskytnutie 
úverových liniek miestnym bankám na 
západnom Balkáne, aby mohli tieto 
prostriedky požičiavať ďalej súkromným 
osobám a obciam na účely investícií do 
energetickej účinnosti a obnoviteľných 
zdrojov energie; 

Or. en 


