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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută intrarea în vigoare a 

acordului de stabilizare și de asociere UE-

Kosovo (ASA) la 1 aprilie 2016, ca o 

primă relație contractuală și ca etapă 

esențială a continuării procesului de 

integrare a Kosovo în UE; salută 

lansarea, la 11 noiembrie 2016, a Agendei 

de reformă europeană, precum și 

adoptarea strategiei naționale pentru 

punerea în aplicare a ASA ca o platformă 

de facilitare a punerii în aplicare a ASA și 

solicită Kosovo să continue să dea dovadă 

de o voință și o hotărâre politică clare de 

a implementa foaia de parcurs convenită, 

inclusiv prin instituirea mecanismului de 

coordonare pentru implementarea ASA, și 

să profite de impulsul adus de ASA pentru 

a pune în aplicare și a instituționaliza 

reforme și a îmbunătăți dezvoltarea 

socioeconomică în Kosovo, pentru a 

stabili relații de cooperare cu UE în 

numeroase domenii, care ar stimula, de 

asemenea, integrarea Kosovo în ceea ce 

privește comerțul și investițiile, pentru a 

îmbunătăți relațiile cu țările învecinate și 

a contribui la stabilitatea din regiune; 

invită guvernul din Kosovo să se 

concentreze asupra punerii în aplicare a 

reformelor cuprinzătoare necesare în 

vederea îndeplinirii obligațiilor care îi 

revin în temeiul ASA; salută organizarea 

celei de-a doua reuniuni a Comisiei 

1. subliniază că aderarea Kosovo la 

Uniunea Europeană nu ar trebui să 

reprezinte un obiectiv de urmărit; 
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parlamentare de stabilizare și de asociere 

la 23-24 noiembrie 2016, precum și 

organizarea primei reuniuni a Consiliului 

de stabilizare și de asociere UE-Kosovo la 

25 noiembrie 2016; observă că alegeri 

municipale libere, echitabile și 

transparente în 2017 sunt esențiale pentru 

viitorul democratic al Kosovo, precum și 

pentru viitorul procesului de integrare în 

UE; 

Or. en 

 

 


