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35. Jirrikonoxxi li sar progress fil-qasam ta' kooperazzjoni reġjonali, kemm fir-rigward ta' 
relazzjonijiet mal-ġirien tal-Kroazja kif ukoll fl-inizjattivi reġjonali; jikkonsidra li 
hemm bżonn ta' spinta kbira biex jissolvew kwistjonijiet bilaterali attwali, b'mod 
partikulari dawk li għandhom x'jaqsmu ma' kwistjonijiet dwar il-fruntieri u dwar il-
proprjetà; jitlob lill-Kroazja u lis-Slovenja biex isolvu l-problemi bilaterali tagħhom 
bħala ġirien tajba u b'rispett reċiproku; jiddispjaċih għall-fatt li minkejja d- 
(tħassir) deċiżjoni tal-Gvern tal-Kroazja biex jibgħat l-abbozz tal-Ftehim dwar il-
fruntiera ta' l-Istat bejn il-Repubblika Kroata u l-Bożnja u l-Ħerzegovina għar-ratifika 
tal-Parlament, il-Ftehima ma setgħetx tiġi ratifikata minħabba l-oppożizzjoni tar-
Repubblika Srpska għal ċerti aspetti tal-Ftehima; iħeġġeġ lill-gvernijiet taż-żewġ 
pajjiżi biex ifittxu jużaw sforzi diplomatiċi biex tinstab soluzzjoni finali għall-
kwistjoni tal-fruntiera;
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41. Jinnota b'sodisfazzjon il-progress imwettaq mill-ex-Repubblika Jugoslava tal-
Maċedonja biex tkun konformi ma' l-istandards ta' l-UE u mal-liġi ta' l-UE; huwa 
mħasseb minħabba d-dewmien f'oqsma bħall-moviment ħieles tal-merkanzija, il-liġi 
tal-proprjetà intellettwali, il-politika tal-kompetizzjoni u l-kontroll finanzjarju; 
jissieħeb mal-Kummissjoni biex iħeġġeġ lill-awtoritajiet ta' l-ex-Repubblika Jugoslava 
tal-Maċedonja biex iżidu l-isforzi tagħhom biex jimplimentaw leġiżlazzjoni f'diversi 
oqsma importanti, inklużi l-affarijiet tal-ġustizzja u l-intern, u biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet imwettqa mill-OSCE/ODHIR qabel l-elezzjonijiet parlamentari 
li jmiss; f'dan ir-rigward jenfasizza l-ħtieġa li jkun żgurat li l-Kummissjoni 
Elettorali u l-korpi sussidjarji tagħha jkunu għal kollox indipendenti minn 
kwalunkwe ndħil politiku waqt li jibqgħu konxji ta' l-interessi u l-fehmiet tal-partiti 
politiċi kollha;
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51. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali u r-Relazzjonijiet Esterni biex 
jibda negozjati għal Ftehima ta' l-Istabilizzazzjoni u l-Assoċjazzjoni (SAA) mal-
Bożnja u l-Ħerzegovina, iżda jħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-BiH, biex bl-appoġġ tal-
Kummissjoni u tar-Rappreżentant l-Għoli l-ġdid, jirrevedu l-arranġamenti 
kostituzzjonali ta' Dayton billi jkomplu jikkonsolidaw l-istituzzjonijiet f'livell ta' l-Istat 
filwaqt li jiżguraw li t-trasferimenti ta' ħiliet fis-setturi tal-ġustizzja, tad-difiża u tal-
pulizija jkunu jaqblu ma' trasferimenti finanzjarji proporzjonati; jenfasizza li riformi 
kostituzzjonali bħal dawn iridu jgħaqqdu d-demokrazija u l-effettività mal-kwalità 
rappreżentattiva u l-multi-etniċità; jinnota b'dispjaċir il-waqfa fin-negozzjati bejn il-
partiti dwar ir-riforma kostituzzjonali tal-pajjiż u jitlob lir-Rappreżentant l-Għoli l-
ġdid biex juża l-awtorità u l-prestiġju tiegħu biex dan il-proċess jerġa' jitnieda; 
ifakkar lill-awtoritajiet tal-BiH li kooperazzjoni sħiħa ma' l-ICTY tibqa' ħtieġa 
fundamentali għan-negozjati SAA ma' l-Unjoni;
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52. Ifakkar fl-istqarrijiet tar-Rappreżentant l-Għoli ta' qabel li fl-aħħar il-BiH qed tinsa lil 
Dayton u riesqa b'determinazzjoni lejn l-Ewropa; jilqa' d-determinazzjoni tas-Sur 
Schwarx Schilling biex jgħin lil dak il-pajjiż biex jagħmel progressi politiċi, soċjali 
u ekonomiċi sostanzjali; jemmen li, f'din il-fażi kruċjali, programmi ta' għajnuna mill-
Komunità u missjonijiet tas-CFSP għandhom ikunu kordinati mill-qrib; għalhekk 
iħeġġeġ lill-partijiet rilevanti fl-UE biex jieħdu l-passi xierqa biex jiżguraw li l-
Unjoni Ewropea titkellem b'vuċi waħda;
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54. Jirrispetta x-xewqa ta' l-awtoritajiet tal-Montenegro biex jippreżentaw il-kwistjoni 
dwar l-istat tal-Montenegro fi ħdan l-Unjoni ta' l-Istat għal votazzjoni popolari, skond 
id-dispożizzjonijiet kostituzzjonali tas-Serbja u l-Montenegro u skond l-istandards 
Ewropej; huwa kunfidenti li l-gvern u l-oppożizzjoni jirnexxu, bil-medjazzjoni ta' l-
Unjoni Ewropea, biex flimkien jiddefinixxu t-termini u l-proċeduri biex issir 
referendum, sabiex ir-riżultat ikun jista' jgawdi minn leġitimità sħiħa nazzjonali u 
internazzjonali; ikun xi jkun ir-riżultat finali, iħeġġeġ lill-awtoritajiet taż-żewġ 
repubbliki biex jikkoperaw mill-qrib u b'mod kostruttiv fil-kuntest tan-negozjati għal 
Ftehima ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni biex jadottaw il-miżuri meħtieġa biex 
tintlaħaq integrazzjoni ekonomika sħiħa tas-swieq rispettivi tagħhom;
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55. Jirrikonoxxi l-progress sinifikanti li għamlu l-awtoritajiet ta' Belgrad fil-koperazzjoni 
ma' l-ICTY; jappoġġja u jtenni s-sejħa tal-Prosekutur Ġenerali tan-NU, Carla Del 
Ponte, biex l-eks kmandant Ratko Mladic kif ukoll Radovan Karadczic jingħataw 
f'idejn l-ICTY; ifakkar li koperazzjoni sħiħa u attiva ma' l-ICTY hija prerekwiżit 
essenzjali sabiex isiru n-negozjati dwar il-Ftehima ta' Stabilizzazzjoni u 
Assoċjazzjoni; għalhekk iħeġġeġ l-awtoritajiet Serbi biex ma jitilfux din l-
opportunità li qiegħda tingħatalhom u biex isegwu b'determinazzjoni l-politika 
tagħhom għal aktar integrazzjoni Ewropea; ifakkarhom (mħassar) li huwa vitali li 
jiżguraw li l-politika tal-gvern għall-ICTY għandha l-appoġġ sħiħ, fil-livelli kollha, ta' 
l-amministrazzjoni, tal-pulizija, tal-ġudikatura u ta' l-armata;
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56. Jilqa' l-fatt li l-ewwel taħdidiet tan-negozjati saru f'atmosfera ta' rispett reċiproku; 
madankollu, huwa mħasseb mill-fatt li r-rapport tal-Mibgħuta Speċjali jiddeskrivi 
(tħassir) s-sitwazzjoni tar-relazzjonijiet interetniċi  u d-drittijiet tal-minoranzi, b'mod 
partikulari fir-rigward tal-minoranzi Serbi u Roma, bħala waħda li tibqa' "kerha"; 
(tħassir) jitlob lill-Istituzzjonijiet Proviżorji tal-Gvern tagħhom biex jissottometti 
proposti, fil-qafas tat-taħdidiet dwar deċentralizzazzjoni, sabiex din il-problema tiġi 
indirizzata;
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58. Ifakkar li l-konklużjoni tan-negozjati ta' l-istat tassumi konformità sħiħa ma' l-
Istandards tan-NU u jaqbel mal-Kunsill li s-soluzzjoni għall-kwistjoni ta' l-istat tista' 
tkun biss Kosovo multi-etnika fejn iċ-ċittadini kollha huma liberi li jgħixu, jaħdmu u 
jivvjaġġaw, Kosovo li l-integrità territorjali tagħha hija mħarsa min-NU u mill-Unjoni 
Ewropea; jenfasizza li s-soluzzjoni finali għandha tkun aċċettabbli għall-poplu ta' 
Kosovo; huwa tal-fehma li l-kwistjoni għandha titqies skond l-integrazzjoni tal-
Kosovo fl-UE u għandha tikkontribwixxi biex issaħħaħ il-paċi, is-sigurtà u l-istabilità 
fir-reġjun;
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39. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill biex l-ex-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja tingħata 
l-istatus ta' pajjiż kandidat; iqis dan bħala rikonoxximent mistħoqq għall-isforzi ta' dak 
il-pajiż biex jimplimenta l-Ftehima Ohrid bis-sħiħ u biex joħloq stat u soċjetà stabbli, 
demokratiċi u multi-etniċi, biex jirriforma l-istrutturi tal-ġudikatura u tal-pulizija u 
biex iwaqqaf ekonomija tas-suq effiċjenti;
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