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Доклад A8-0062/2017 

Улрике Луначек 

Доклад от 2016 г. относно Косово 

2016/2314(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства влизането в сила 

на Споразумението за стабилизиране 

и асоцииране (ССА) между ЕС и 

Косово на 1 април 2016 г. като първо 

договорно отношение и важна стъпка 

за продължаване на процеса на 

интеграция на Косово в ЕС; 

приветства стартирането на 

Европейската програма за реформи на 

11 ноември 2016 г. и приемането на 

националната стратегия за 

прилагане на ССА като платформа за 

улесняване на прилагането на ССА и 

призовава Косово да продължи да 

демонстрира ясна политическа воля и 

решимост да прилага договорената 

пътна карта, включително 

създаването на механизъм за 

координиране за прилагането на ССА, 

и да се възползва от положителния 

импулс, създаден от ССА, за да 

извърши и институционализира 

реформи и да подобри социално-

икономическото развитие на Косово, 

да установи сътрудничество с ЕС в 

редица области, което също така би 

задълбочило интегрирането на 

търговията и инвестициите на 

Косово, да постигне напредък в 

отношенията си със съседните 

държави и да допринася за 

стабилността в региона; призовава 

1. подчертава, че 

присъединяването на Косово към 

Европейския съюз не следва да бъде 

цел, която трябва да се преследва; 
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правителството на Косово да 

съсредоточи усилията си върху 

провеждането на необходимите 

всеобхватни реформи, необходими за 

да изпълни задълженията си по ССА; 

приветства провеждането на 

второто заседание на 

Парламентарния комитет по 

стабилизиране и асоцииране на 23 и 

24 ноември 2016 г. и провеждането на 

първото заседание на Съвета за 

стабилизиране и асоцииране ЕС-

Косово на 25 ноември 2016 г.; 

отбелязва, че свободните, честни и 

прозрачни местни избори през 2017 г. 

са от решаващо значение за 

демократичното бъдеще на Косово, 

както и за бъдещето на процеса на 

интеграция на страната в ЕС; 

Or. en 

 

 


