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  −wara li kkunsidra l-konkluŜjonijiet tal-

Kunsill Ewropew tat-2 ta’ Marzu 2012, 

Or. en 
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Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Jilqa’ l-progress miksub mis-Serbja fil-

proëess ta’ riforma u jitlob lill-Kunsill 

jagħti lis-Serbja l-istatus ta’ pajjiŜ 

kandidat fil-laqgħa f’Marzu, peress li l-

awtoritajiet Serbi ssodisfaw il-

kondizzjonijiet kif stabbiliti fis-Summit ta’ 

Diëembru 2011; jilqa’ f’dan ir-rigward il-

ftehim bejn Belgrad u Pristina dwar 

koperazzjoni reājonali inkluŜiva li ntlaħaq 

fl-24 ta’ Frar. jenfasizza l-importanza 

massima tal-implimentazzjoni in buona 

fede tal-ftehimiet li ntlaħqu; 

1. Jilqa' d-deëiŜjoni tal-Kunsill tal-1 ta' 

Marzu li tagħti lis-Serbja status ta' pajjiŜ 

kandidat; jilqa’ l-progress miksub mis-

Serbja fil-proëess ta’ riforma u l-ftehim 

bejn Belgrad u Pristina dwar koperazzjoni 

reājonali inkluŜiva li ntlaħaq fl-24 ta’ Frar. 

jenfasizza l-importanza massima tal-

kontinwazzjoni tad-djalogu Belgrad-

Pristina u tal-implimentazzjoni in buona 

fede tal-ftehimiet li ntlaħqu; 

Or. en 
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Paragrafu 2 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

2. Huwa tal-opinjoni li sakemm tkun 

ittieħdet azzjoni b’mod sodisfaëenti dwar 

il-prijorità ewlenija deskritta mill-

Kummissjoni fl-Opinjoni tagħha u 

jitkompla l-proëess ta' riforma, għandhom 

jinfetħu n-negozjati ta' adeŜjoni mas-Serbja 

kemm jista' jkun malajr, u b'hekk jintwera 

l-impenn tal-UE għall-perspettiva tal-UE 

tal-pajjiŜ; Jilqa’ l-progress kbir li għamlet 

is-Serbja biex tisssodisfa l-kriterji ta’ 

Kopenħagen, kif rikonoxxut mill-Kunsill 

Ewropew, u jfakkar li aktar progress fil-

proëess ta’ integrazzjoni Ewropew 

jiddependi mit-tkomplija tal-progress f’dan 

il-qasam, u partikolarment il-garanzija tad-

demokrazija u l-funzjonament tal-

istituzzjonijiet demokratiëi, iŜ-Ŝamma tad-

dritt tal-liāi, ir-rispett għad-drittijiet tal-

bniedem, il-protezzjoni tal-minoranzi, iŜ-

Ŝamma ta’ relazzjonijiet tajba mal-pajjiŜi 

āirien u l-koperazzjoni reājonali, inkluŜ ir-

riŜoluzzjoni paëifika tal-kwistjonijiet 

bilaterali, kif ukoll it-titjib fil-funzjonament 

tal-ekonomija tas-suq; 

2. Huwa tal-opinjoni li sakemm tkun 

ittieħdet azzjoni b’mod sodisfaëenti dwar 

il-prijorità ewlenija deskritta mill-

Kummissjoni fl-Opinjoni tagħha u 

jitkompla l-proëess ta' riforma, għandhom 

jinfetħu n-negozjati ta' adeŜjoni mas-Serbja 

kemm jista' jkun malajr, u b'hekk jintwera 

l-impenn tal-UE għall-perspettiva tal-UE 

tal-pajjiŜ; Jilqa’ l-progress kbir li għamlet 

is-Serbja biex tisssodisfa l-kriterji ta’ 

Kopenħagen, kif rikonoxxut mill-Kunsill 

Ewropew, u jfakkar li aktar progress fil-

proëess ta’ integrazzjoni Ewropew 

jiddependi mit-tkomplija tal-progress f’dan 

il-qasam, u partikolarment il-garanzija tad-

demokrazija u l-funzjonament tal-

istituzzjonijiet demokratiëi, iŜ-Ŝamma tad-

dritt tal-liāi, ir-rispett għad-drittijiet tal-

bniedem, il-protezzjoni ugwali u 

impenjata tal-minoranzi fis-Serbja kollha 

skont l-istandards Ewropew, iŜ-Ŝamma ta’ 

relazzjonijiet tajba mal-pajjiŜi āirien u l-

koperazzjoni reājonali, inkluŜ ir-

riŜoluzzjoni paëifika tal-kwistjonijiet 

bilaterali, kif ukoll it-titjib fil-funzjonament 

tal-ekonomija tas-suq; jistieden, b'mod 

partikolari, lill-awtoritajiet Serbi biex ma 

jorganizzawx elezzjonijiet lokali fil-

muniëipalitajiet fil-Kosovo tat-

Tramuntana, għaliex dawn imorru kontra 

d-dritt internazzjonali u r-RiŜoluzzjoni 
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1244 tal-UNSC;  jistieden lill-awtoritajiet 

Serbi biex jinkoraāāixxu l-integrazzjoni 

ta' dawn il-miniëipalitajiet fi ħdan Kosovo 

usa'; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  3a. Jenfasizza l-importanza li, fis-6 ta' 

Mejju,  ikun hemm elezzjonijiet 

parlamentari u lokali āusti u trasparenti;  

jenfasizza l-importanza li titkompla lista 

finali ta' votanti eliāibbli malajr kemm 

jista' jkun; 

Or. en 

 

 

 


