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5.  σημειώνει με ανησυχία ότι η θέση 

του Υπουργού Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης παραμένει κενή και ότι 

αυτό υπονομεύει τη συνοχή και την 

αποτελεσματικότητα των πολιτικών 

εφαρμογής της ΣΣΣ· υπογραμμίζει ότι η 

πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ απαιτεί 

ένα στρατηγικό μακροπρόθεσμο όραμα και 

σταθερή προσήλωση στη θέσπιση και την 

εφαρμογή των αναγκαίων 

μεταρρυθμίσεων· 

5.  υπογραμμίζει ότι η πορεία προς την 

ένταξη στην ΕΕ απαιτεί ένα στρατηγικό 

μακροπρόθεσμο όραμα και σταθερή 

προσήλωση στη θέσπιση και την εφαρμογή 

των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων· 

Or. en 
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10.  καταδικάζει σθεναρά την αποστολή 

σερβικού τρένου με εθνικιστικά μηνύματα 

από το Βελιγράδι στο βόρειο 

Κοσσυφοπέδιο· εκφράζει την έντονη 

ανησυχία του για τις φιλοπόλεμες 

δηλώσεις και την αντιευρωπαϊκή ρητορική· 

εκφράζει επίσης τη βαθιά του ανησυχία 

για τη σύλληψη του κ. Ramush Haradinaj, 

βάσει του διεθνούς εντάλματος σύλληψης 

που εξέδωσε η Σερβία το 2004 σύμφωνα 

με τον νόμο της σχετικά με την οργάνωση 

και τις αρμοδιότητες των κρατικών αρχών 

σε δίκες για εγκλήματα πολέμου· εκφράζει 

αποδοκιμασία για το γεγονός ότι ο νόμος 

αυτός έχει έως τώρα χρησιμοποιηθεί 

καταχρηστικά για τη δίωξη πολιτών από 

χώρες που ανήκαν στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία, όπως αποδεικνύεται από 

την πρόσφατη αυτή υπόθεση· ζητεί και από 

τα δύο μέρη να μην προβαίνουν σε 

προκλητικές ενέργειες και σε 

αντιπαραγωγικές ρητορικές που θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο στη 

διαδικασία ομαλοποίησης· καλεί την ΕΕ, 

το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία να 

συζητήσουν αυτά τα ζητήματα με 

εποικοδομητικό τρόπο κατά τις 

10.  καταδικάζει σθεναρά την αποστολή 

σερβικού τρένου με εθνικιστικά μηνύματα 

από το Βελιγράδι στο βόρειο 

Κοσσυφοπέδιο· εκφράζει την έντονη 

ανησυχία του για τις φιλοπόλεμες 

δηλώσεις και την αντιευρωπαϊκή ρητορική· 

σημειώνει την απόφαση του δικαστηρίου 
του Colmar (Γαλλία) να αρνηθεί την 

έκδοση στη Σερβία και να απελευθερώσει 

τον κ. Ramush Haradinaj, ο οποίος 

αθωώθηκε το 2008 και το 2012 από το 

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την 

πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY), και 

συνελήφθη στη Γαλλία στις 4 Ιανουαρίου 

2017, βάσει του διεθνούς εντάλματος 

σύλληψης που εξέδωσε η Σερβία το 2004 

σύμφωνα με τον νόμο της σχετικά με την 

οργάνωση και τις αρμοδιότητες των 

κρατικών αρχών σε δίκες για εγκλήματα 

πολέμου· εκφράζει αποδοκιμασία για το 

γεγονός ότι ο νόμος αυτός έχει έως τώρα 

χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά για τη δίωξη 

πολιτών από χώρες που ανήκαν στην 

πρώην Γιουγκοσλαβία, όπως 

αποδεικνύεται από την πρόσφατη αυτή 

υπόθεση· ζητεί και από τα δύο μέρη να μην 

προβαίνουν σε προκλητικές ενέργειες και 



 

AM\1125574EL.docx  PE603.747v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση 

στην ΕΕ· 

σε αντιπαραγωγικές ρητορικές που θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο στη 

διαδικασία ομαλοποίησης· καλεί την ΕΕ, 

το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία να 

συζητήσουν αυτά τα ζητήματα με 

εποικοδομητικό τρόπο κατά τις 

διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση 

στην ΕΕ· 
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42. επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτύχει την 

απεμπλοκή του δικτύου διασύνδεσης 

ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Αλβανίας 

και του Κοσσυφοπεδίου, το οποίο έχει 

φράξει για μήνες η Σερβία, και ζητεί την 

εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των 

αρχών ηλεκτρικής ενέργειας της Σερβίας 

και του Κοσσυφοπεδίου· 

42. επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτύχει την 

απεμπλοκή του δικτύου διασύνδεσης 

ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Αλβανίας 

και του Κοσσυφοπεδίου, το οποίο έχει 

αποκλείσει για μήνες η Σερβία, και ζητεί 

την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ 

των αρχών ηλεκτρικής ενέργειας της 

Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου· 

υπενθυμίζει στη Σερβία ότι η προθεσμία 

που έθεσε η Ενεργειακή Κοινότητα για 

την κατάργηση του αποκλεισμού ήταν το 

αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2016·  

Or. en 

 

 


