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  - wara li kkunsidra l-konkluŜjonijiet tal-
Kunsill tat-28 ta' Frar 2012 dwar it-
Tkabbir u l-Proëess ta' Stabbilizzazzjoni u 
ta' Assoëjazzjoni; 
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Paragrafu 1 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Jinnota li d-dikjarazzjoni ta’ 
indipendenza tal-Kosovo āiet rikonoxxuta 
minn 85 pajjiŜ, inkluŜi 22 Stat Membru tal-
UE; jilqa’ lill-ħames Stati Membri tal-UE 
jekk jagħmlu l-istess ħaāa; jilqa’ bl-istess 
mod il-parteëipazzjoni aktar attiva 
tagħhom fil-medjazzjoni bejn is-Serbja u l-
Kosovo; itenni kemm huwa importanti 
għall-UE li timpenja ruħha fil-konfront tal-
Kosovo, u jqis dan l-impenn kruëjali għall-
preservazzjoni tal-istabilità u s-sigurtà fil-
viëinat immedjat tal-UE; 

1. Jinnota li d-dikjarazzjoni ta’ 
indipendenza tal-Kosovo āiet rikonoxxuta 
minn 88 pajjiŜ, inkluŜi 22 Stat Membru tal-
UE; jilqa’ lill-ħames Stati Membri tal-UE 
jekk jagħmlu l-istess ħaāa; jilqa’ bl-istess 
mod il-parteëipazzjoni aktar attiva 
tagħhom fil-medjazzjoni bejn is-Serbja u l-
Kosovo; itenni kemm huwa importanti 
għall-UE li timpenja ruħha fil-konfront tal-
Kosovo, u jqis dan l-impenn kruëjali għall-
preservazzjoni tal-istabilità u s-sigurtà fil-
viëinat immedjat tal-UE; jiddispjaëih dwar 
il-pressjoni diplomatika min-naħa tas-
Serbja biex xi pajjiŜi ma jagħrfux lill-
Kosovo;  
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Paragrafu 2a (ādid) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  2a. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
biex tniedi studju ta' fattibilità għall-
Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u ta' 
Assoëjazzjoni bejn il-Kosovo u l-UE, kif 
indikat fil-konkluŜjonijiet tal-Kunsill tal-
Affarijiet Āenerali tat-28 ta' Frar 2012, u 
b'mod partikolari d-dikjarazzjoni tal-
Kummissarju Füle dwar it-tnedija tal-
istudju fis-27 ta’ Marzu 2012 waqt l-
ewwel laqgħa tal-Kunsill Nazzjonali tal-
Kosovo għall-Integrazzjoni Ewropea li 
m’għandux ikompli sa iktar tard mill-
Ħarifa 2012;   
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Paragrafu 6a (ādid) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  6a. Jieħu nota, f’dan ir-rigward, tal-
intenzjoni tal-Gvern tal-Kosovo biex 
itemm il-proëess ta’ indipendenza 
b’monitoraāā internazzjonali tul din is-
sena bl-eliminazzjoni gradwali tal-
Uffiëëju êivili Internazzjonali; jitlob lill-
Assemblea tal-Kosovo biex fil-
kostituzzjoni l-ādida ŜŜomm u ddaħħal il-
prinëipji tal-Pjan Ahtisaari, li stabbilixxa 
l-baŜi għall-indipendenza tal-Kosovo; 
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Paragrafu 8  

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

8. Jiddispjaëih dwar diversi kaŜi ta’ 
dewmien biex jingħata bidu għad-djalogu 
dwar il-viŜa u jtenni l-appoāā tiegħu għat-
tnedija tiegħu; jilqa’ l-intenzjoni tal-
Kummissjoni biex fl-aħħar tagħti bidu 
għall-proëess lejn l-aħħar tas-sena, 
f’konformità ma’ impenji preëedenti 
rigward l-issodisfar tal-perspettiva 
Ewropea tal-Balkani tal-Punent u mingħajr 
preāudizzju għall-poŜizzjonijiet tal-Istati 
Membri dwar l-istatus tal-Kosovo, sabiex 
tiāi kkumbattuta l-iŜolazzjoni dejjem tikber 
fost ië-ëittadini tal-Kosovo, li għandha 
impatt negattiv primarjament fuq il-gruppi 
l-iktar vulnerabbli u fuq iŜ-ŜgħaŜagħ; jilqa’ 
l-fatt li din l-intenzjoni āiet appoāājata 
mill-Kunsill fil-laqgħa tiegħu tal-5 ta’ 
Diëembru 2011, meta rriafferma li l-
liberalizzazzjoni eventwali tal-viŜa tingħata 
lill-Kosovo ladarba l-kundizzjonijiet kollha 
jkunu āew soddisfatti; jenfasizza l-fatt li 
kuntatti mtejba bejn il-popli huma inëentiv 
qawwi għad-demokratizzazzjoni u mutur 
għal aktar riformi fir-reājun; 

8. Jilqa’ l-bidu tad-djalogu dwar il-viŜa, 
f’konformità ma’ impenji preëedenti 
rigward il-perspettiva Ewropea tal-Balkani 
tal-Punent u mingħajr preāudizzju għall-
poŜizzjonijiet tal-Istati Membri dwar l-
istatus tal-Kosovo, sabiex tiāi kkumbattuta 
l-iŜolazzjoni dejjem tikber fost ië-ëittadini 
tal-Kosovo, li għandha impatt negattiv 
primarjament fuq il-gruppi l-iktar 
vulnerabbli u fuq iŜ-ŜgħaŜagħ, u jistenna li 
l-Kummissjoni tressaq il-pjan direzzjonali 
dwar il-liberalizzazzjoni tal-viŜa din ir-
Rebbiegħa, bl-adozzjoni tal-istess approëë 
tagħha għall-PajjiŜi Balkani l-oħrajn, 
pereŜempju permezz tal-preparazzjoni ta’ 
pjan direzzjonali li jindirizza erba’ gruppi 
ta’ kwistjonijiet, fejn l-għan ewlieni jkun 
li tinkiseb il-liberalizzazjoni tal-viŜa fi 
tmiem il-proëess; jilqa’ l-konkluŜjonijiet 
tal-Kunsill tal-5 ta’ Diëembru 2011, li 
fihom rriafferma li l-liberalizzazzjoni 
eventwali tal-viŜa tingħata lill-Kosovo 
ladarba l-kundizzjonijiet kollha jkunu āew 
soddisfatti; jenfasizza l-fatt li kuntatti 
mtejba bejn il-popli huma inëentiv qawwi 
għad-demokratizzazzjoni u mutur għal 
aktar riformi fir-reājun;  
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Paragrafu 12 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

12. Jissottolinja l-importanza tad-djalogu 
ma’ Belgrad, li sar wara li āie konkluŜ il-
ftehim bejn is-Serbja u l-Kosovo fl-
Assemblea Āenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 
f’Settembru 2010 u ffaëilitat mill-UE, għal 
kooperazzjoni reājonali u għall-perspettiva 
Ewropea għaŜ-Ŝewā pajjiŜi; jilqa’ l-fatt li 
sa issa saru tmien rounds li rriŜultaw 
f’bosta ftehimiet preliminari, l-aktar 
wieħed reëenti fit-2 ta’ Diëembru 2011 
dwar āestjoni integrata għall-punti ta’ qsim 
(IBM) fil-parti tat-Tramuntana tal-pajjiŜ, 
bl-introduzzjoni ta’ arranāamenti ta’ 
monitoraāā integrati konāunti singoli;  

12. Jissottolinja l-importanza tad-djalogu 
ma’ Belgrad, li sar wara li āie konkluŜ il-
ftehim bejn is-Serbja u l-Kosovo fl-
Assemblea Āenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 
f’Settembru 2010 u ffaëilitat mill-UE, għal 
kooperazzjoni reājonali u għall-perspettiva 
Ewropea għaŜ-Ŝewā pajjiŜi; jilqa’ l-fatt li 
sa issa saru disa’ rounds li rriŜultaw f’bosta 
ftehimiet preliminari, inkluŜ dak tat-2 ta’ 
Diëembru 2011 dwar āestjoni integrata 
għall-punti ta’ qsim (IBM) fil-parti tat-
Tramuntana tal-pajjiŜ, bl-introduzzjoni ta’ 
arranāamenti ta’ monitoraāā integrati 
konāunti singoli, u jitlob li ssir l-
implimentazzjoni tiegħu bir-rieda t-tajba;  
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

13. Madankollu, huwa mħasseb dwar il-fatt 
li l-ftehimiet preëedenti, importanti biex 
itejbu l-ħajja ta’ kuljum taë-ëittadini fuq iŜ-
Ŝewā naħat, bħal dak dwar it-timbri 
doganali, ma āewx implimentati min-naħa 
Serba, li wassal għad-deëiŜjoni f’Lulju 
2011 mill-Gvern tal-Kosovo biex 
implimenta miŜuri reëiproëi; jistieden lill-
Gvern Serb juri rieda tajba biex jinkisbu l-
għanijiet tad-djalogu u biex jintlaħqu 
ftehimiet, partikolarment biex isib 
arranāamenti li jippermettu l-
parteëipazzjoni sħiħa tal-Kosovo 
f’kooperazzjoni reājonali, kif ukoll biex 
jimplimentahom malajr u b’mod effettiv; 

13. Madankollu, huwa mħasseb dwar il-fatt 
li l-ftehimiet preëedenti, importanti biex 
itejbu l-ħajja ta’ kuljum taë-ëittadini fuq iŜ-
Ŝewā naħat bħal dawk li jikkonëernaw it-
trasferiment tar-reāistri ëivili lill-
awtoritajiet tal-Kosovo u t-timbri doganali, 
rispettivament, li ma kinux āew 
implimentati bi sħiħ min-naħa Serba, 
minħabba nuqqas ta’ implimentazzjoni 
tal-ftehim tal-aħħar li wassal għad-
deëiŜjoni f’Lulju 2011 mill-Gvern tal-
Kosovo biex implimenta miŜuri reëiproëi; 
jistieden lill-Gvern Serb juri rieda tajba 
biex jinkisbu l-għanijiet tad-djalogu; jilqa’ 
f'dan ir-rigward, il-ftehimiet bejn 
Belgrade u Pristina dwar IBM u dwar il-
kooperazzjoni reājonali inkluŜiva li 
ntlaħqu fl-24 ta’ Frar, u enfasizza l-
importanza kbira tal-implimentazzjoni 
b’bona fide tal-ftehimiet li ntlaħqu; 
jiddispjaëih, f’dan ir-rigward, dwar in-
nuqqas ta’ qbil reëenti bejn il-partijiet, 
dwar l-uŜu tan-nota ta’ qiegħ il-paāna 
għad-delegazzjoni tal-Kosovo; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  18a. JavŜa lill-awtoritajiet Serbi li l-
organizzazzjoni tal-elezzjonijiet lokali fil-
Kosovo tmur kontra l-liāi internazzjonali, 
b’referenza partikolari għar-RiŜoluzzjoni 
tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU Nru 1244, 
u tipperikola l-istabbilità reājonali u d-
djalogu bilaterali għaddej bħalissa mal-
Kosovo; jindika li għandu jsir ftehim mal-
awtoritajiet tal-Kosovo bil-kooperazzjoni 
tal-Missjoni ta’ Amministrazzjoni Interim 
tan-NU fil-Kosovo (UNMIK) u l-OSCE 
dwar il-modalitajiet għall-parteëipazzjoni 
potenzjali fl-elezzjonijiet āenerali li āejjin 
fis-Serbja ta’ Kosovari li għandhom 
ëittadinanza Serba li huma residenti fil-
Kosovo;    
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Paragrafu 27a (ādid) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  27a. Hu tal-opinjoni li kaŜijiet ta’ frodi 
(kif āew enfasizzati dan l-aħħar fil-midja) 
– indipendentement jekk jiārux b’rabta 
mal-parlament, il-gvern jew kwalunkwe 
istituzzjoni oħra – jeħtieā li jiāu 
investigati sew u jekk ikun meħtieā 
titneħħa l-immunità; jistieden lill-
parlament u lill-istituzzjonijiet tal-Kosovo 
biex jitbiegħdu minn imāiba ta’ dan it-tip 
u biex jadottaw miŜuri xierqa sabiex dawn 
is-sitwazzjonijiet isiru inkompatibbli mas-
servizz pubbliku; 
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Paragrafu 38 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

38. Huwa mħasseb dwar il-fatt li d-
diskriminazzjoni għadha problema serja 
fil-pajjiŜ, u jistieden lill-Gvern jimplimenta 
strateāija antidiskriminatorja wiesgħa 
f’konformità ma’ standards internazzjonali 
tad-drittijiet tal-bniedem, li tiggarantixxi l-
ugwaljanza tal-popli kollha 
indipendentement mill-oriāini etnika, is-
sess, l-età, l-orjentazzjoni sesswali jew 
diŜabilità tagħhom, sabiex issir 
promozzjoni tat-tolleranza, ir-rispett u l-
komprensjoni tal-oħrajn fi sforz biex 
titqajjem kuxjenza dwar id-drittijiet tal-
bniedem fil-livelli ëentrali u lokali; 
jenfasizza l-bŜonn li jittieħdu passi ulterjuri 
biex jiāu infurzati aħjar rimedji legali u 
amministrattivi għall-ksur tad-drittijiet tal-
bniedem; b’mod partikolari, jiābed l-
attenzjoni lejn is-sitwazzjoni tan-nisa u tal-
komunitajiet Roma, tal-Ashkali u l-
Eāizzjani, u l-ħtieāa li tiāi Ŝgurata l-
integrazzjoni edukattiva tat-tfal kollha 
permezz tal-edukazzjoni fil-lingwa materna 
rispettiva tagħhom; iħeāāeā lill-
awtoritajiet, fid-dawl tad-diversità etnika 
tal-Kosovo u f’konformità ma’ standards 
internazzjonali u Ewropej, jiŜguraw aëëess 
għal-servizzi pubbliëi multilingwali 
effettivi; 

38. Huwa mħasseb dwar il-fatt li d-
diskriminazzjoni għadha problema serja 
fil-pajjiŜ, u jistieden lill-Gvern jimplimenta 
strateāija antidiskriminatorja wiesgħa 
f’konformità ma’ standards internazzjonali 
tad-drittijiet tal-bniedem, li tiggarantixxi l-
ugwaljanza tal-popli kollha 
indipendentement mill-oriāini etnika, is-
sess, l-età, l-orjentazzjoni sesswali, l-
identità tas-sessi jew diŜabilità tagħhom, 
sabiex issir promozzjoni tat-tolleranza, ir-
rispett u l-komprensjoni tal-oħrajn fi sforz 
biex titqajjem kuxjenza dwar id-drittijiet 
tal-bniedem fil-livelli ëentrali u lokali; 
jenfasizza l-bŜonn li jittieħdu passi ulterjuri 
biex jiāu infurzati aħjar rimedji legali u 
amministrattivi għall-ksur tad-drittijiet tal-
bniedem; b’mod partikolari, jiābed l-
attenzjoni lejn is-sitwazzjoni tan-nisa u tal-
komunitajiet Roma, tal-Ashkali u l-
Eāizzjani, u l-ħtieāa li tiāi Ŝgurata l-
integrazzjoni edukattiva tat-tfal kollha 
permezz tal-edukazzjoni fil-lingwa materna 
rispettiva tagħhom; iħeāāeā lill-
awtoritajiet, fid-dawl tad-diversità etnika 
tal-Kosovo u f’konformità ma’ standards 
internazzjonali u Ewropej, jiŜguraw aëëess 
għal-servizzi pubbliëi multilingwali 
effettivi; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  45a. Jenfasizza, f’dan ir-rigward, l-
importanza tal-aāāornament tar-
relazzjonijiet tal-Kosovo u r-
rappreŜentazzjoni fi ħdan istituzzjonijiet 
kulturali tal-patrimonju u 
organizzazzjonijiet tal-isport, b’referenza 
partikolari għall-Kumitat Olimpiku 
Internazzjonali bil-ħsieb li l-atleti mill-
Kosovo jkunu jistgħu jipparteëipaw fil-
Logħob Olimpiku li āej f'Londra;  

Or. en 

 
 
 


