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Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje wejście 

w życie w dniu 1 kwietnia 2016 r. Układu 

o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE 

a Kosowem, który to układ jest pierwszym 

tego rodzaju stosunkiem umownym 

między tymi dwoma podmiotami i stanowi 

zasadniczy krok na drodze do kontynuacji 

procesu integracji Kosowa z UE; z 

zadowoleniem przyjmuje uruchomienie 

europejskiego programu reform w dniu 11 

listopada 2016 r. oraz przyjęcie krajowej 

strategii wdrażania układu o stabilizacji i 

stowarzyszeniu jako platformy mającej na 

celu ułatwienie wdrożenia tego układu i 

wzywa władze Kosowa, by nadal 

wykazywały wyraźną wolę polityczną i 

determinację we wdrażaniu uzgodnionego 

planu działania, włącznie z 

ustanowieniem mechanizmu koordynacji 

na potrzeby wdrożenia układu o 

stabilizacji i stowarzyszeniu, oraz by 

wykorzystały pozytywny impuls 

wytworzony przez ten układ do 

przeprowadzenia i instytucjonalizacji 

reform, poprawy rozwoju społeczno-

ekonomicznego Kosowa, nawiązania 

współpracy z UE na wielu płaszczyznach, 

co przyspieszyłoby także integrację 

Kosowa pod względem handlu i 

inwestycji, oraz do polepszenia stosunków 

z krajami sąsiadującymi i przyczynienia 

się do stabilizacji w regionie; apeluje do 

1. podkreśla, że przystąpienie 

Kosowa do Unii Europejskiej nie powinno 

być celem, który należy realizować; 
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rządu Kosowa o skoncentrowanie działań 

na wdrażaniu kompleksowych reform 

koniecznych do wypełnienia jego 

zobowiązań wynikających z układu o 

stabilizacji i stowarzyszeniu; przyjmuje z 

zadowoleniem, że w dniach 23–24 

listopada 2016 r. odbyło się drugie 

posiedzenie Parlamentarnego Komitetu 

Stabilizacji i Stowarzyszenia, a w dniu 25 

listopada 2016 r. odbyło się pierwsze 

posiedzenie Rady ds. Stabilizacji i 

Stowarzyszenia UE–Kosowo; zwraca 

uwagę, że wolne, sprawiedliwe i 

przejrzyste wybory lokalne w 2017 r. mają 

zasadnicze znaczenie dla demokratycznej 

przyszłości Kosowa oraz przyszłości jego 

procesu integracji z UE; 

Or. en 

 

 


