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12. επηζεκαίλεη όηη πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ 

κεγαιύηεξεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλωκέλνπ 

εγθιήκαηνο θαη όηη πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί 

κεηξών απνηειεζκάηωλ ζρεηηθά κε ηηο 

απαγγειίεο θαηεγνξηώλ, όπωο νξίδεηαη ζην 

ζρέδην δξάζεο γηα ην Κεθάιαην 24· θαιεί 

ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

παξάζρνπλ ππνζηήξημε εκπεηξνγλωκόλωλ 

γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, 

θαζώο θαη εκπεηξνγλωκνζύλε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλωκέλνπ εγθιήκαηνο· 

12. επηζεκαίλεη όηη πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ 

κεγαιύηεξεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλωκέλνπ 

εγθιήκαηνο θαη όηη πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί 

κεηξών απνηειεζκάηωλ ζρεηηθά κε ηηο 

απαγγειίεο θαηεγνξηώλ, όπωο νξίδεηαη ζην 

ζρέδην δξάζεο γηα ην Κεθάιαην 24· θαιεί 

ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

παξάζρνπλ ππνζηήξημε εκπεηξνγλωκόλωλ 

γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, 

θαζώο θαη εκπεηξνγλωκνζύλε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλωκέλνπ εγθιήκαηνο· δεηεί, ζην 

πιαίζην απηό, ηελ αλάπηπμε άκεζεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ αξρώλ επηβνιήο 

ηνπ λόκνπ ηεο Σεξβίαο θαη ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ θαη ησλ γξαθείσλ 

ζπλδέζκνπ ζην Βειηγξάδη θαη ζηελ 

Πξίζηηλα· 
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  27α. ζηεξίδεη, ζην πιαίζην ηεο 

«Δηαδηθαζίαο ηνπ Βεξνιίλνπ», ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Φόξνπκ ηεο Κνηλσλίαο 

ησλ Πνιηηώλ ησλ Δπηηθώλ Βαιθαλίσλ, ην 

νπνίν παξέρεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

εθπξνζώπνπο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ 

από ηηο πεξηθέξεηεο λα αληαιιάμνπλ ηδέεο, 

λα εθθξάζνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη λα 

ππνβάινπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο 

ζηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ· δεηεί λα 

ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία απηή ζηελ 

επεξρόκελε ζύλνδν, ε νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην Παξίζη ην 2016, θαη 

λα δηνξγαλσζνύλ πξνπαξαζθεπαζηηθά 

εξγαζηήξηα γηα ηηο νξγαλώζεηο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ ζηελ πεξηνρή· 
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