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Изменение  1 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0213/2015 

Дейвид Макалистър 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на Сърбия през 2014 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. приветства първото споразумение 

относно принципите за нормализиране 

на отношенията, постигнато в рамките 

на диалога на високо равнище между 

министър-председателите на Сърбия и 

Косово на 19 април 2013 г.; приветства 

поетия от Сърбия ангажимент по 

отношение на процеса на 

нормализиране на отношенията с 

Косово и решително насърчава 

сръбските органи да играят 

конструктивна роля в този процес, както 

и в развитието на добросъседски 

отношения, което да може да послужи 

на интересите както на Сърбия, така и 

на Косово; отбелязва, че темпото на 

преговорите като цяло се е забавило 

поради, наред с друго, провеждането на 

предсрочни избори и в Сърбия, и в 

Косово; приветства сформирането на 

ново правителство в Косово, което е 

важна стъпка за възобновяването на 

диалога на високо равнище, и също 

приветства във връзка с това 

конструктивната роля на сръбското 

правителство в насърчаването на 

избраните представители на сръбското 

малцинство да участват и да поемат 

своите отговорности в рамките на 

новото коалиционно правителство в 

Прищина; насърчава Сърбия и Косово 

да продължат да действат за пълното 

9. приветства първото споразумение 

относно принципите за нормализиране 

на отношенията, постигнато в рамките 

на диалога на високо равнище между 

министър-председателите на Сърбия и 

Косово на 19 април 2013 г.; приветства 

поетия от Сърбия ангажимент по 

отношение на процеса на 

нормализиране на отношенията с 

Косово и решително насърчава 

сръбските органи да играят 

конструктивна роля в този процес, както 

и в развитието на добросъседски 

отношения, което да може да послужи 

на интересите както на Сърбия, така и 

на Косово; отбелязва, че темпото на 

преговорите като цяло се е забавило 

поради, наред с друго, провеждането на 

предсрочни избори и в Сърбия, и в 

Косово; приветства сформирането на 

ново правителство в Косово, което е 

важна стъпка за възобновяването на 

диалога на високо равнище на 9 

февруари, довело до споразумението 

относно съдебната система в 

Митровица , и също приветства във 

връзка с това конструктивната роля на 

сръбското правителство в 

насърчаването на избраните 

представители на сръбското малцинство 

да участват и да поемат своите 

отговорности в рамките на новото 
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прилагане на всички вече постигнати 

споразумения добросъвестно и 

своевременно; насърчава сръбските и 

косовските органи да нормализират 

допълнително отношенията си; 

призовава за непрекъснати усилия и от 

двете страни за сближаване на 

албанската и сръбската етнически 

общности; подчертава, че рамката за 

преговори изисква напредъкът в 

процеса на нормализиране на 

отношенията с Косово по глава 35 да се 

осъществява успоредно с напредъка на 

преговорите като цяло; изтъква, че глава 

35 следва да бъде отворена на ранен 

етап от преговорите; счита, че пълното 

нормализиране на отношенията между 

Сърбия и Косово би улеснило 

присъединяването на Сърбия към ЕС;  

коалиционно правителство в Прищина; 

насърчава Сърбия и Косово да 

продължат да действат за пълното 

прилагане на всички вече постигнати 

споразумения добросъвестно и 

своевременно, а ЕС да извърши оценка 

на резултатите, постигнати от 

страните при изпълнението на 

техните задължения; насърчава 

сръбските и косовските органи да 

нормализират допълнително 

отношенията си; призовава за 

непрекъснати усилия и от двете страни 

за сближаване на албанската и 

сръбската етнически общности; 

подчертава, че рамката за преговори 

изисква напредъкът в процеса на 

нормализиране на отношенията с 

Косово по глава 35 да се осъществява 

успоредно с напредъка на преговорите 

като цяло; изтъква, че глава 35 следва да 

бъде отворена на ранен етап от 

преговорите; счита, че пълното 

нормализиране на отношенията между 

Сърбия и Косово би улеснило 

присъединяването на Сърбия към ЕС; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/2 

Изменение  2 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0213/2015 

Дейвид Макалистър 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на Сърбия през 2014 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6a. изразява съжаление във връзка с 

факта, че председателят на 

Комисията, г-н Жан-Клод Юнкер, 

застана зад идеята, че през 

следващите пет години няма да има 

ново разширяване на ЕС; счита, че 

подобно изявление може  да се отрази 

неблагоприятно върху доверието, 

което регионът на Западните 

Балкани има в ЕС,  създава опасен 

прецедент и вреди от стратегическа 

гледна точка на начина, по който 

общественото мнение възприема 

Съюза във все по-нестабилните 

държави от източното съседство; 

припомня решението, взето от 

държавните и правителствените 

ръководители на ЕС на заседанието 

на Европейския съвет в Солун през 

2003 г., в което се заявява, че всички 

държави от Западните Балкани имат 

трайна перспектива като държави –– 

членки на ЕС; припомня, че само 

подобна перспектива може да 

мотивира въпросните държави, 

които географски са заобиколени от 

държави –– членки на ЕС, да 

предприемат необходимите реформи 

и да постигнат съответствие с 

достиженията на правото на ЕС; 
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Or. en 

 

 


