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Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 

θέσει το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, την ενίσχυση των 

δημοκρατικών θεσμών, περιλαμβανομένης 

της μεταρρύθμισης της δημόσιας 

διοίκησης, καθώς και την οικονομική 

ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, στο 

επίκεντρο της πολιτικής που ακολουθεί 

στον τομέα της διεύρυνσης· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 

θέσει το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, την ενίσχυση των 

δημοκρατικών θεσμών, περιλαμβανομένης 

της μεταρρύθμισης της δημόσιας 

διοίκησης, όπως επίσης τις σχέσεις καλής 

γειτονίας, την οικονομική ανάπτυξη και 

την ανταγωνιστικότητα, στο επίκεντρο της 

πολιτικής που ακολουθεί στον τομέα της 

διεύρυνσης· 
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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 

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 



 

AM\1128086EL.docx  PE603.747v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

περαιτέρω την εμπορική και επενδυτική 

ολοκλήρωση του Κοσσυφοπεδίου, να 

σημειωθεί πρόοδος στις σχέσεις με τις 

γειτονικές χώρες και να υπάρξει 

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· 

περαιτέρω την εμπορική και επενδυτική 

ολοκλήρωση του Κοσσυφοπεδίου, να 

σημειωθεί πρόοδος στις σχέσεις με τις 

γειτονικές χώρες και να υπάρξει 

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 

πρόωρες βουλευτικές και δημοτικές 

εκλογές το δεύτερο εξάμηνο του 2017 

είναι ζωτικής σημασίας για το 

δημοκρατικό μέλλον του Κοσσυφοπεδίου 

και για το μέλλον της διαδικασίας ένταξής 

του στην ΕΕ· 
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2. εκφράζει την ανησυχία του για τη 

συνεχιζόμενη ακραία πόλωση του 

πολιτικού τοπίου· καλεί όλα τα μέρη να 

επιδείξουν αίσθηση καθήκοντος και 

υπευθυνότητα και δημιουργήσουν τις 

προϋποθέσεις για έναν γόνιμο διάλογο, ο 

οποίος θα είναι προσανατολισμένος στην 

εξεύρεση λύσεων και στα αποτελέσματα, 

με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης 

και καλεί ιδίως τα αντιπολιτευόμενα μέρη 

να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός 

βιώσιμου συμβιβασμού για τη 

διευκόλυνση της προόδου της χώρας στην 

ευρωπαϊκή της πορεία· 

2. εκφράζει την ανησυχία του για τη 

συνεχιζόμενη ακραία πόλωση του 

πολιτικού τοπίου· καλεί όλα τα μέρη να 

επιδείξουν αίσθηση καθήκοντος και 

υπευθυνότητα και να δημιουργήσουν τις 

προϋποθέσεις για έναν γόνιμο διάλογο, ο 

οποίος θα είναι προσανατολισμένος στην 

εξεύρεση λύσεων και στα αποτελέσματα, 

με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης 

και την επίτευξη ενός βιώσιμου 

συμβιβασμού για τη διευκόλυνση της 

προόδου της χώρας στην ευρωπαϊκή της 

πορεία· 

Or. en 



 

AM\1128086EL.docx  PE603.747v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.6.2017 A8-0062/20 

Τροπολογία  20 

Ulrike Lunacek 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Pier Antonio Panzeri 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο 

2016/2314(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 
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4. καταδικάζει απερίφραστα τη βίαιη 

διακοπή των δραστηριοτήτων από 

ορισμένα μέρη της αντιπολίτευσης, που 

έλαβε χώρα στο Κοινοβούλιο του 

Κοσσυφοπεδίου κατά το πρώτο εξάμηνο 

του 2016, και χαίρει για την επιστροφή της 

αντιπολίτευσης προκειμένου να 

συμμετάσχει στις εργασίες της Συνέλευσης 

για τα περισσότερα θέματα, καθώς και για 

την εποικοδομητική συνεργασία όλων των 

μελών της κοινής κοινοβουλευτικής 

αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Συνέλευσης του 

Κοσσυφοπεδίου· τονίζει τη σημασία του 

πολιτικού διαλόγου, της ενεργού και 

εποικοδομητικής συμμετοχής όλων των 

πολιτικών κομμάτων στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων και της ανεμπόδιστης 

κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, ως 

ουσιαστικές προϋποθέσεις για την 

προώθηση της διαδικασίας ένταξης στην 

ΕΕ·  

4. καταδικάζει απερίφραστα τη βίαιη 

διακοπή των δραστηριοτήτων από 

ορισμένα μέρη της αντιπολίτευσης, που 

έλαβε χώρα στο Κοινοβούλιο του 

Κοσσυφοπεδίου κατά το πρώτο εξάμηνο 

του 2016, και χαίρει για την επιστροφή της 

αντιπολίτευσης προκειμένου να 

συμμετάσχει στις εργασίες της Συνέλευσης 

για τα περισσότερα θέματα, καθώς και για 

την εποικοδομητική συνεργασία όλων των 

μελών της κοινής κοινοβουλευτικής 

αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Συνέλευσης του 

Κοσσυφοπεδίου κατά το τελευταίο μέρος 

της τρέχουσας κοινοβουλευτικής 

περιόδου· τονίζει τη σημασία του 

πολιτικού διαλόγου, της ενεργού και 

εποικοδομητικής συμμετοχής όλων των 

πολιτικών κομμάτων στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων και της ανεμπόδιστης 

κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, ως 

ουσιαστικές προϋποθέσεις για την 

προώθηση της διαδικασίας ένταξης στην 

ΕΕ·  
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επικροτεί την πρόταση της 

Επιτροπής για την έγκριση της 

ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων, 

η οποία αναμένεται να αποτελέσει ένα 

πολύ θετικό βήμα για την πορεία του 

Κοσσυφοπεδίου προς την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση· σημειώνει με ικανοποίηση 

τη μείωση αιτημάτων ασύλου από πολίτες 

του Κοσσυφοπεδίου τόσο στην ΕΕ όσο και 

σε συνδεδεμένες χώρες της ζώνης Σένγκεν 

και χαιρετίζει τη δημιουργία του Ταμείου 

Επανένταξης και τα προγράμματα 

επανένταξης για επαναπατριζόμενους 

πολίτες του Κοσσυφοπεδίου· Εκφράζει την 

ανησυχία του για το αδιέξοδο στη 

Συνέλευση σχετικά με την επικύρωση της 

συμφωνίας οριοθέτησης με το 

Μαυροβούνιο, και τονίζει ότι η 

ελευθέρωση των θεωρήσεων μπορεί να 

εγκριθεί μόνο αφού το Κοσσυφοπέδιο 

εκπληρώσει όλα τα κριτήρια, ιδίως σε ό,τι 

αφορά την κατάρτιση ενός μητρώου 

αποτελεσμάτων σε σχέση με τις 

καταδικαστικές αποφάσεις που 

λαμβάνονται σε ανώτερο επίπεδο και 

αφορούν υποθέσεις διαφθοράς και 

οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο έχει 

7. επικροτεί την πρόταση της 

Επιτροπής για την έγκριση της 

ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων, 

η οποία αναμένεται να αποτελέσει ένα 

πολύ θετικό βήμα για την πορεία του 

Κοσσυφοπεδίου προς την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση· σημειώνει με ικανοποίηση 

τη μείωση αιτημάτων ασύλου από πολίτες 

του Κοσσυφοπεδίου τόσο στην ΕΕ όσο και 

σε συνδεδεμένες χώρες της ζώνης Σένγκεν 

και χαιρετίζει τη δημιουργία του Ταμείου 

Επανένταξης και τα προγράμματα 

επανένταξης για επαναπατριζόμενους 

πολίτες του Κοσσυφοπεδίου· Εκφράζει την 

ανησυχία του για το αδιέξοδο στην 

απερχόμενη Συνέλευση σχετικά με την 

επικύρωση της συμφωνίας οριοθέτησης με 

το Μαυροβούνιο, και τονίζει ότι η 

ελευθέρωση των θεωρήσεων μπορεί να 

εγκριθεί μόνο αφού το Κοσσυφοπέδιο 

εκπληρώσει όλα τα κριτήρια, ιδίως σε ό,τι 

αφορά την κατάρτιση ενός μητρώου 

αποτελεσμάτων σε σχέση με τις 

καταδικαστικές αποφάσεις που 

λαμβάνονται σε ανώτερο επίπεδο και 

αφορούν υποθέσεις διαφθοράς και 

οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο έχει 
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λάβει πολύτιμη βοήθεια από τον 

μηχανισμό ΤΠ για τον εντοπισμό 

υποθέσεων υψηλού ενδιαφέροντος, που 

χρησιμοποιεί το Κοσσυφοπέδιο για 

ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα, ένας 

μηχανισμό ο οποίος θα πρέπει να 

επεκταθεί και σε άλλες ποινικές υποθέσεις· 

ζητεί, ως εκ τούτου, από τις αρχές να 

εντείνουν τις προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση των ζητημάτων της 

νομιμοποίησης προϊόντων εγκλήματος, της 

διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας 

ανθρώπων, του εμπορίου όπλων και της 

παράνομης οπλοκατοχής· 

λάβει πολύτιμη βοήθεια από τον 

μηχανισμό ΤΠ για τον εντοπισμό 

υποθέσεων υψηλού ενδιαφέροντος, που 

χρησιμοποιεί το Κοσσυφοπέδιο για 

ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα, ένας 

μηχανισμό ο οποίος θα πρέπει να 

επεκταθεί και σε άλλες ποινικές υποθέσεις· 

ζητεί, ως εκ τούτου, από τις αρχές να 

εντείνουν τις προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση των ζητημάτων της 

νομιμοποίησης προϊόντων εγκλήματος, της 

διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας 

ανθρώπων, του εμπορίου όπλων και της 

παράνομης οπλοκατοχής· 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


