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9.3.2015 B8-0213/1 

Pozměňovací návrh  1 
Igor Šoltes 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0213/2015 
David McAllister 
za Výbor pro zahraniční věci 

the 2014 Progress Report on Serbia 

Návrh usnesení 
Bod 9 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vítá První dohodu o zásadách 

normalizace vztahů, jíž bylo dosaženo 

v rámci dialogu na vysoké úrovni mezi 

předsedy vlád Srbska a Kosova dne 19. 

dubna 2013; vítá zapojení Srbska do 

procesu normalizace vztahů s Kosovem 

a naléhavě vybízí srbské úřady, aby 

v tomto procesu hrály konstruktivní úlohu 

a aby rozvíjely dobré sousedské vztahy, 

které mohou sloužit současně zájmům 

Srbska i Kosova; konstatuje, že tempo 

celkových jednání se zpomalilo, mimo jiné 

z důvodu předčasných voleb, které 

proběhly v Srbsku i v Kosovu; vítá 

vytvoření nové kosovské vlády jako 

důležitý krok pro obnovení dialogu na 

vysoké úrovni a v této souvislosti také vítá 

konstruktivní úlohu srbské vlády, která 

vybízela zvolené zástupce srbské menšiny, 

aby se zúčastnili a přijali svou odpovědnost 

v rámci nové koaliční vlády v Prištině; 

vybízí Srbsko a Kosovo, aby pokročily 

v plném provádění již dosažených dohod, 

a to v dobré víře a v pravý čas; vybízí 

srbské a kosovské úřady, aby dále 

normalizovaly své vztahy; vyzývá 

k vyvíjení setrvalého úsilí na obou stranách 

s cílem sbližovat společenství etnických 

Albánců a Srbů v Kosovu; zdůrazňuje, že 

rámec jednání vyžaduje, aby bylo pokroku 

v procesu normalizace vztahů s Kosovem 

podle kapitoly 35 dosahováno souběžně 

9. vítá První dohodu o zásadách 

normalizace vztahů, jíž bylo dosaženo 

v rámci dialogu na vysoké úrovni mezi 

předsedy vlád Srbska a Kosova dne 19. 

dubna 2013; vítá zapojení Srbska do 

procesu normalizace vztahů s Kosovem 

a naléhavě vybízí srbské úřady, aby 

v tomto procesu hrály konstruktivní úlohu 

a aby rozvíjely dobré sousedské vztahy, 

které mohou sloužit současně zájmům 

Srbska i Kosova; konstatuje, že tempo 

celkových jednání se zpomalilo, mimo jiné 

z důvodu předčasných voleb, které 

proběhly v Srbsku i v Kosovu; vítá 

vytvoření nové kosovské vlády jako 

důležitý krok pro obnovení dialogu na 

vysoké úrovni dne 9. února, který vedl 

k dohodě o soudním systému v Mitrovici, 

a v této souvislosti také vítá konstruktivní 

úlohu srbské vlády, která vybízela zvolené 

zástupce srbské menšiny, aby se zúčastnili 

a přijali svou odpovědnost v rámci nové 

koaliční vlády v Prištině; vybízí Srbsko 

a Kosovo, aby pokročily v plném 

provádění již dosažených dohod, a to 

v dobré víře a v pravý čas, a vyzývá EU, 

aby zhodnotila, jak strany plní své 

závazky; vybízí srbské a kosovské úřady, 

aby dále normalizovaly své vztahy; vyzývá 

k vyvíjení setrvalého úsilí na obou stranách 

s cílem sbližovat společenství etnických 

Albánců a Srbů v Kosovu; zdůrazňuje, že 
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s pokrokem v celkových jednáních; 

zdůrazňuje, že kapitola 35 by měla být 

otevřena v rané fázi jednání; je přesvědčen, 

že úplná normalizace vztahů mezi Srbskem 

a Kosovem by usnadnila přistoupení 

Srbska k EU;  

rámec jednání vyžaduje, aby bylo pokroku 

v procesu normalizace vztahů s Kosovem 

podle kapitoly 35 dosahováno souběžně 

s pokrokem v celkových jednáních; 

zdůrazňuje, že kapitola 35 by měla být 

otevřena v rané fázi jednání; je přesvědčen, 

že úplná normalizace vztahů mezi Srbskem 

a Kosovem by usnadnila přistoupení 

Srbska k EU; 

  

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/2 

Pozměňovací návrh  2 
Igor Šoltes 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0213/2015 
David McAllister 
za Výbor pro zahraniční věci 

the 2014 Progress Report on Serbia 

Návrh usnesení 
Bod 6 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. lituje, že předseda Komise Jean-

Claude Juncker prosazuje myšlenku, že 

v příštích pěti letech nedojde k žádnému 

dalšímu rozšiřování EU; domnívá se, že 

takové prohlášení by mohlo oslabit 

důvěryhodnost EU v oblasti západního 

Balkánu, představuje nebezpečný 

precedens a strategicky oslabuje vnímání 

Unie ve stále nestabilnějším východním 

sousedství; připomíná rozhodnutí hlav 

států a vlád EU na Evropské radě 

v Soluni v roce 2003, podle něhož mají 

všechny země Západního Balkánu nadále 

perspektivu na členství v EU; připomíná, 

že pouze taková perspektiva může tyto 

země, jejichž území je obklopeno 

členskými státy EU, motivovat k tomu, aby 

prováděly nezbytné reformy, a usilovaly 

o soulad s acquis EU; 

Or. en 

 

 


