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Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία 

έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο 

στο θέμα της εξομάλυνσης των σχέσεών 

της με το Κοσσυφοπέδιο, γεγονός που 

οδήγησε στην Πρώτη συμφωνία επί των 

αρχών που διέπουν την εξομάλυνση των 

σχέσεων, της 19ης Απριλίου 2013, και στις 

συμφωνίες του Αυγούστου 2015, αλλά ότι 

απομένουν ακόμη πολλά που πρέπει να 

γίνουν στον τομέα αυτό· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι απαιτούνται επειγόντως 

περαιτέρω ενέργειες για την 

αντιμετώπιση, την προώθηση και την 

επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων 

μεταξύ των δύο χωρών· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοσσυφοπέδιο έχει λάβει διπλωματική 

αναγνώριση από 114 κράτη, 

συμπεριλαμβανομένων 110 εκ των 193 

κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών 

(57%)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πέντε 

κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη 

αναγνωρίσει τη μονομερή ανεξαρτησία 

του Κοσσυφοπεδίου· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η Πρώτη συμφωνία επί των αρχών που 

διέπουν την εξομάλυνση των σχέσεων, της 

19ης Απριλίου 2013 και οι συμφωνίες του 

Αυγούστου 2015 δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται έγκυρες· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η ΕΕ θα πρέπει, συνεπώς, να 

θεωρήσει το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου 

θέμα εθνικής αρμοδιότητας κάθε 

κράτους μέλους, σεβόμενη παράλληλα 

την εδαφική ακεραιότητα και την 

κυριαρχία της Σερβίας· 
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17. επαναλαμβάνει ότι ανεξάρτητοι 

ρυθμιστικοί φορείς όπως ο 

Διαμεσολαβητής, ο Επίτροπος 

Πληροφοριών Δημόσιας Σημασίας και 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, ο Κρατικός Ελεγκτικός 

Οργανισμός, η Υπηρεσία Καταπολέμησης 

της Διαφθοράς και το Συμβούλιο 

Καταπολέμησης της Διαφθοράς, 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διασφάλιση της εποπτείας και της 

λογοδοσίας της εκτελεστικής εξουσίας· 

τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια και 

λογοδοσία των κρατικών θεσμών·  καλεί 

τις αρχές να προστατεύουν πλήρως την 

ανεξαρτησία των εν λόγω ρυθμιστικών 

οργάνων, να τους παρέχουν πλήρη 

πολιτική και διοικητική υποστήριξη στο 

έργο τους και να διασφαλίζουν τη δέουσα 

συνέχεια στις συστάσεις τους· καλεί τις 

αρχές να μην εκτοξεύουν κατηγορίες και 

να μην επιδίδονται σε αστήρικτες 

πολιτικές επιθέσεις κατά του 

Διαμεσολαβητή· 

17. επαναλαμβάνει τη σημασία του 

σεβασμού της κυριαρχίας της Σερβίας και 

ζητεί την κατάργηση του ρόλου του 

Διαμεσολαβητή ο οποίος, ως μη 

εκλεγμένη πολιτική προσωπικότητα, δεν 

μπορεί να παρεμβαίνει στην τοπική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων· 

Or. en 
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19. υπογραμμίζει ότι υπάρχει το 

νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για την 

τήρηση του διεθνούς δικαίου για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι 

απαιτείται η συνεπής εφαρμογή του σε 

ολόκληρη τη χώρα· επισημαίνει ότι 

απαιτούνται περαιτέρω συνεχείς 

προσπάθειες για τη βελτίωση της 

κατάστασης των ατόμων που ανήκουν σε 

ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 

των Ρομά, των ατόμων με αναπηρία, των 

ατόμων με HIV/AIDS, των ΛΟΑΔΜ, των 

μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, 

και σε εθνοτικές μειονότητες· 

υπογραμμίζει ότι οι σερβικές αρχές, όλα τα 

πολιτικά κόμματα και τα δημόσια 

πρόσωπα θα πρέπει να προαγάγουν ένα 

κλίμα ανεκτικότητας και ένταξης στη 

Σερβία· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν 

την ορθή εφαρμογή της εγκεκριμένης 

νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, ιδίως σε 

σχέση με τα εγκλήματα μίσους· εκφράζει 

την ανησυχία του για τον νόμο σχετικά με 

τα δικαιώματα των θυμάτων πολέμου 

μεταξύ των αμάχων, ο οποίος εξαιρεί 

ορισμένες ομάδες θυμάτων βίας στη 

διάρκεια των συγκρούσεων, και ζητεί από 

τις αρχές την επανεξέτασή του· 

19. υπογραμμίζει ότι υπάρχει το 

νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για την 

τήρηση του διεθνούς δικαίου για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι 

απαιτείται η συνεπής εφαρμογή του σε 

ολόκληρη τη χώρα· επισημαίνει ότι 

απαιτούνται περαιτέρω συνεχείς 

προσπάθειες για τη βελτίωση της 

κατάστασης των ατόμων που ανήκουν σε 

ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 

των εθνοτικών μειονοτήτων· 

υπογραμμίζει ότι οι σερβικές αρχές, όλα τα 

πολιτικά κόμματα και τα δημόσια 

πρόσωπα θα πρέπει να προαγάγουν ένα 

κλίμα ανεκτικότητας και ένταξης στη 

Σερβία· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν 

την ορθή εφαρμογή της εγκεκριμένης 

νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, ιδίως σε 

σχέση με τα εγκλήματα μίσους· σημειώνει 

ότι, σύμφωνα με τη σερβική κυβέρνηση, 

τον Ιούνιο του 2016, ο αριθμός των 

προσφύγων στη Σερβία αντιστοιχούσε σε 

20.334 άτομα από την Κροατία, 9.080 

από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και 203.140 

από το Κοσσυφοπέδιο· τονίζει ότι 

σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του 

ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η Σερβία 

παραμένει η πρώτη χώρα στην Ευρώπη 

στο θέμα της καταναγκαστικής 

μετανάστευσης μετά τις συγκρούσεις της 

δεκαετίας του ’90, καθώς και μία από τις 
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πέντε πρώτες χώρες στον κόσμο που 

αντιμετωπίζουν καταστάσεις 

παρατεταμένης διαμονής προσφύγων· 

υπενθυμίζει ότι η ΕΕ, σεβόμενη την 

κυριαρχία της Σερβίας, δεν πρέπει να 

παρεμβαίνει στη νομοθεσία της, 

συμπεριλαμβανομένου του νόμου σχετικά 

με τα δικαιώματα των θυμάτων πολέμου 

μεταξύ των αμάχων· 

Or. en 

 

 


