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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. εκφράζει ικανοποίηση για την 

έναρξη ισχύος της Συμφωνίας 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) 

ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου την 1η Απριλίου 2016 

που θεωρεί ως την πρώτη συμβατική 

σχέση και ένα ουσιαστικό βήμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας ένταξης του 

Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ· επικροτεί την 

έναρξη του ευρωπαϊκού θεματολογίου 

μεταρρυθμίσεων, στις 11 Νοεμβρίου 

2016, καθώς και τη θέσπιση εθνικής 

στρατηγικής για την εφαρμογή της ΣΣΣ, 

ως μιας πλατφόρμας που θα διευκολύνει 

τη ΣΣΣ, και καλεί το Κοσσυφοπέδιο να 

εξακολουθήσει να δείχνει σαφή πολιτική 

βούληση και αποφασιστικότητα για την 

εφαρμογή του συμφωνηθέντος οδικού 

χάρτη, συμπεριλαμβανομένης της 

θέσπισης του μηχανισμού συντονισμού 

για την εφαρμογή της ΣΣΣ, και να 

αξιοποιήσει τη θετική δυναμική που 

δημιουργήθηκε από τη ΣΣΣ προκειμένου 

να εφαρμοστούν και να θεσμοθετηθούν οι 

μεταρρυθμίσεις και να βελτιωθεί η 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του 

Κοσσυφοπεδίου, να εγκαθιδρυθεί 

συνεργασία με την ΕΕ σε διάφορους 

τομείς, κάτι που θα προωθήσει 

περαιτέρω την εμπορική και επενδυτική 

ολοκλήρωση του Κοσσυφοπεδίου, να 

σημειωθεί πρόοδος στις σχέσεις με τις 

γειτονικές χώρες και να υπάρξει 

1. τονίζει ότι η ένταξη του 

Κοσσυφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

δεν θα πρέπει να αποτελεί στόχο που 

πρέπει να επιδιωχθεί· 
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συνεισφορά στη σταθερότητα στην 

περιοχή· καλεί την κυβέρνηση του 

Κοσσυφοπεδίου να επικεντρωθεί στην 

εφαρμογή των συνολικών 

μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

δυνάμει της ΣΣΣ· εκφράζει ικανοποίηση 

για την πραγματοποίηση της Δεύτερης 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης στις 23-24 

Νοεμβρίου 2016, καθώς και για την 

πραγματοποίηση της πρώτης 

συνεδρίασης του Συμβουλίου 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-

Κοσσυφοπεδίου στις 25 Νοεμβρίου 2016· 

επισημαίνει πως οι ελεύθερες, αδιάβλητες 

και διαφανείς δημοτικές εκλογές το 2017 

είναι ζωτικής σημασίας για το 

δημοκρατικό μέλλον του Κοσσυφοπεδίου 

και για το μέλλον της διαδικασίας 

ένταξής του στην ΕΕ· 

Or. en 

 

 


