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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

5. Jilqa’ r-riŜoluzzjoni konāunta bejn l-UE 
u s-Serbja dwar l-opinjoni konsultattiva tal-
Qorti Internazzjonali tal-Āustizzja dwar il-
Konformità mal-liāi internazzjonali tad-
dikjarazzjoni unilaterali tal-indipendenza 
tal-Kosovo, adottata b’akklamazzjoni mill-
Assemblea Āenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 
fid-9 ta’ Settembru 2010; jilqa' r-rieda tal-
Gvern Serb li jāedded id-djalogu mal-
Kosovo fi ħdan qafas tal-UE u jappella 
biex it-taħdidiet jibdew mingħajr dewmien; 
jesprimi l-fiduëja tiegħu li jista’ jiāi adottat 
approëë li jimxi pass pass għall-benefiëëju 
taë-ëittadini kollha tal-Kosovo; jenfasizza 
li d-djalogu, sabiex ikun ta’ suëëess, se 
jirrikjedi impenn u rieda sabiex jinstab 
kompromess miŜ-Ŝewā naħat bil-ħsieb tal-
futur Ewropew komuni tagħhom u l-
interess komuni tagħhom biex jiāu 
stabbiliti l-paëi, is-sigurtà u l-istabilità fit-
tul fir-reājun u jitjieb il-benessri tal-poplu; 
jenfasizza li l-abilità li jkun iffaëilitat dan 
il-proëess jikkostitwixxi prova tal-
kredibilità u l-viŜjoni politika tal-UE fir-
reājun kollu; ifakkar li relazzjonijiet tajba 
ta' viëinat huma fost l-aktar kundizzjonijiet 
importanti għall-pajjiŜi kollha tal-Balkani 
tal-Punent għall-progress lejn sħubija fl-
UE; 

Jilqa’ r-riŜoluzzjoni konāunta bejn l-UE u 
s-Serbja dwar l-opinjoni konsultattiva tal-
Qorti Internazzjonali tal-Āustizzja dwar il-
Konformità mal-liāi internazzjonali tad-
dikjarazzjoni unilaterali tal-indipendenza 
tal-Kosovo, adottata b’akklamazzjoni mill-
Assemblea Āenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 
fid-9 ta’ Settembru 2010; jilqa' r-rieda tal-
Gvern Serb li jāedded id-djalogu mal-
Kosovo fi ħdan qafas tal-UE u jappella 
biex it-taħdidiet jibdew mingħajr dewmien; 
jistieden lis-Serbja tidħol fi djalogu mal-

Kosovo mingħajr ma tibqa' ssir referenza 

għal negozjati āodda dwar l-istatus tiegħu 

jew dwar il-qasma; jesprimi l-fiduëja 
tiegħu li jista’ jiāi adottat approëë li jimxi 
pass pass għall-benefiëëju taë-ëittadini 
kollha tal-Kosovo; jenfasizza li d-djalogu, 
sabiex ikun ta’ suëëess, se jirrikjedi impenn 
u rieda sabiex jinstab kompromess miŜ-
Ŝewā naħat bil-ħsieb tal-futur Ewropew 
komuni tagħhom u l-interess komuni 
tagħhom biex jiāu stabbiliti l-paëi, is-
sigurtà u l-istabilità fit-tul fir-reājun u 
jitjieb il-benessri tal-poplu; jenfasizza li l-
abilità li jkun iffaëilitat dan il-proëess 
jikkostitwixxi prova tal-kredibilità u l-
viŜjoni politika tal-UE fir-reājun kollu; 
ifakkar li relazzjonijiet tajba ta' viëinat 
huma fost l-aktar kundizzjonijiet 
importanti għall-pajjiŜi kollha tal-Balkani 
tal-Punent għall-progress lejn sħubija fl-
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11. Ifakkar li l-kooperazzjoni sħiħa mal-
ICTY hija kundizzjoni fundamentali għas-
Serbja għall-progress fit-triq għall-adeŜjoni 
mal-UE; jinnota li s-Serbja qed tkompli 
twieāeb b’mod xieraq għat-talbiet ta’ 
għajnuna tal-ICTY u jistieden lill-Gvern 
Serb biex ikompli jaħdem mill-qrib mal-
Qorti, inkluŜ traŜmissjoni rapida tad-
dokumenti kollha rikjesti u finalizzazzjoni 
f’waqtha tal-kaŜijiet trasferiti lura mill-
ICTY; jenfasizza li l-arrest u l-estradizzjoni 
lejn L-Aja taŜ-Ŝewā maħrubin li baqa’ biss 
jista’ jitqies bħala l-aktar prova konvinëenti 
tal-kooperazzjoni sħiħa u jitlob għal sforzi 
aktar sistematiëi għall-arrest tagħhom 
sabiex il-mandat tal-Qorti jkun jista’ jiāi 
finalament sodisfatt; b’mod partikolari 
jħeāāeā rivalutazzjoni tal-approëë preŜenti, 
skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-ICTY; 

11. Ifakkar li l-kooperazzjoni sħiħa mal-
ICTY hija kundizzjoni fundamentali għas-
Serbja għall-progress fit-triq għall-adeŜjoni 
mal-UE; jinnota li s-Serbja qed tkompli 
twieāeb b’mod xieraq għat-talbiet ta’ 
għajnuna tal-ICTY u jistieden lill-Gvern 
Serb biex ikompli jaħdem mill-qrib mal-
Qorti, inkluŜ traŜmissjoni rapida tad-
dokumenti kollha rikjesti u finalizzazzjoni 
f’waqtha tal-kaŜijiet trasferiti lura mill-
ICTY; jenfasizza li l-arrest u l-estradizzjoni 
lejn L-Aja taŜ-Ŝewā maħrubin li baqa’ biss 
jista’ jitqies bħala l-aktar prova konvinëenti 
tal-kooperazzjoni sħiħa u jitlob għal sforzi 
aktar sistematiëi għall-arrest tagħhom 
sabiex il-mandat tal-Qorti jkun jista’ jiāi 
finalament sodisfatt; b’mod partikolari 
jħeāāeā rivalutazzjoni tal-approëë preŜenti, 
skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-ICTY; 
jenfasizza li s-Serbja tista' biss 

tiggwadanja status ta' kandidat u/jew 

negozjati miftuħa għal adeŜjoni mal-UE 

jekk l-Uffiëëju tal-Prosekutur tal-ICTY 

jivvaluta li offriet kooperazzjoni sħiħa; 
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  11a. Ifakkar fil-kumment tal-Kunsill li 
huwa lest joffri għajnuna biex jinqabdu Ŝ-

Ŝewā maħruba li għad fadal u jistieden 

lill-Kunsill joffri din l-għajnuna b'mod 

proattiv, billi jibgħat esperti biex jgħinu 

b'eŜami dettaljat tal-istrateāiji u jagħmel 

disponibbli dak it-tagħmir u dik il-ħila 

esperta li jħaffu l-investigazzjoni; 
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7. Iħeāāeā lill-Gvern Serb iŜarma l-
istrutturi Serbi paralleli fil-Kosovo li 
jdgħajfu l-proëess ta’ deëentralizzazzjoni u 
jimpedixxu l-integrazzjoni sħiħa tal-
komunità Serba fl-istituzzjonijiet tal-
Kosovo; jistieden, f’dan ir-rigward, lill-
awtoritajiet Serbi li jieħdu rwol kostruttiv 
fit-twaqqif u l-funzjonament tal-
istituzzjonijiet muniëipali f’muniëipalitajiet 
multietniëi Serbi kemm fit-Tramuntana u 
kemm fin-Nofsinhar tax-xmara Ibar; 

7. Iħeāāeā lill-Gvern Serb iŜarma l-
istrutturi Serbi paralleli fil-Kosovo li 
jdgħajfu l-proëess ta’ deëentralizzazzjoni u 
jimpedixxu l-integrazzjoni sħiħa tal-
komunità Serba fl-istituzzjonijiet tal-
Kosovo; jistieden, f’dan ir-rigward, lill-
awtoritajiet Serbi li jieħdu rwol kostruttiv 
fit-twaqqif u l-funzjonament tal-
istituzzjonijiet muniëipali f’muniëipalitajiet 
multietniëi Serbi kemm fit-Tramuntana u 
kemm fin-Nofsinhar tax-xmara Ibar; 
iħeāāeā lill-awtoritajiet ta' Belgrad biex 

jieqfu joħorāu pjanëi āodda ta' 

reāistrazzjoni tal-karozzi bil-kodiëi 

internazzjonali tas-Serbja flimkien ma' 

kodiëi lokali għas-seba' reājuni tal-

Kosovo, bi ksur miftuħ tas-sovranità tal-

Kosovo;  

Or. en 

 
 


