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9. εκφράζει ικανοποίηση για την Πρώτη 

Συµφωνία επί των αρχών που διέπουν την 

εξοµάλυνση των σχέσεων, η οποία 

συνάφθηκε στο πλαίσιο του διαλόγου 

υψηλού επιπέδου µεταξύ των 

πρωθυπουργών της Σερβίας και του 

Κοσσυφοπεδίου στις 19 Απριλίου 2013· 

χαιρετίζει τη συµµετοχή της Σερβίας στη 

διαδικασία εξοµάλυνσης των σχέσεων µε 

το Κοσσυφοπέδιο και ενθαρρύνει έντονα 

τις σερβικές αρχές να αναλάβουν 

εποικοδοµητικό ρόλο σε αυτή τη 

διαδικασία, καθώς και στην ανάπτυξη 

σχέσεων καλής γειτονίας οι οποίες 

µπορούν να εξυπηρετήσουν τα 

συµφέροντα και των δύο χωρών· 

επισηµαίνει ότι ο γενικός ρυθµός των 

διαπραγµατεύσεων επιβραδύνθηκε 

εξαιτίας, µεταξύ άλλων, της διοργάνωσης 

προώρων εκλογών στη Σερβία και στο 

Κοσσυφοπέδιο· χαιρετίζει τον σχηµατισµό 

νέας κυβέρνησης στο Κοσσυφοπέδιο, 

γεγονός που αποτελεί σηµαντικό βήµα για 

την επανέναρξη διαλόγου υψηλού 

επιπέδου και επικροτεί, εν προκειµένω, τον 

εποικοδοµητικό ρόλο που διαδραµάτισε η 

σερβική κυβέρνηση ενθαρρύνοντας τους 

εκλεγµένους αντιπροσώπους της σερβικής 

µειονότητας να συµµετάσχουν και να 

αναλάβουν τις αρµοδιότητές τους στο 

πλαίσιο της νέας κυβέρνησης συνασπισµού 

στην Πρίστινα· καλεί τη Σερβία και το 

9. εκφράζει ικανοποίηση για την Πρώτη 

Συµφωνία επί των αρχών που διέπουν την 

εξοµάλυνση των σχέσεων, η οποία 

συνάφθηκε στο πλαίσιο του διαλόγου 

υψηλού επιπέδου µεταξύ των 

πρωθυπουργών της Σερβίας και του 

Κοσσυφοπεδίου στις 19 Απριλίου 2013· 

χαιρετίζει τη συµµετοχή της Σερβίας στη 

διαδικασία εξοµάλυνσης των σχέσεων µε 

το Κοσσυφοπέδιο και ενθαρρύνει έντονα 

τις σερβικές αρχές να αναλάβουν 

εποικοδοµητικό ρόλο σε αυτή τη 

διαδικασία, καθώς και στην ανάπτυξη 

σχέσεων καλής γειτονίας οι οποίες 

µπορούν να εξυπηρετήσουν τα 

συµφέροντα και των δύο χωρών· 

επισηµαίνει ότι ο γενικός ρυθµός των 

διαπραγµατεύσεων επιβραδύνθηκε 

εξαιτίας, µεταξύ άλλων, της διοργάνωσης 

προώρων εκλογών στη Σερβία και στο 

Κοσσυφοπέδιο· χαιρετίζει τον σχηµατισµό 

νέας κυβέρνησης στο Κοσσυφοπέδιο, 

γεγονός που αποτελεί σηµαντικό βήµα για 

την επανέναρξη του διαλόγου υψηλού 

επιπέδου της 9ης Φεβρουαρίου που 
οδήγησε στη συµφωνία για τη δικαιοσύνη 
στη Μιτροβίτσα, και επικροτεί, εν 
προκειµένω, τον εποικοδοµητικό ρόλο που 

διαδραµάτισε η σερβική κυβέρνηση 

ενθαρρύνοντας τους εκλεγµένους 

αντιπροσώπους της σερβικής µειονότητας 

να συµµετάσχουν και να αναλάβουν τις 
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Κοσσυφοπέδιο να προχωρήσουν µε καλή 

πίστη και έγκαιρα στην εφαρµογή των 

συµφωνιών που έχουν ήδη συναφθεί· 

ενθαρρύνει τις αρχές της Σερβίας και του 

Κοσσυφοπεδίου να εξοµαλύνουν 

περαιτέρω τις σχέσεις τους· ζητεί να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες και των δύο 

πλευρών για την προσέγγιση των 

εθνοτικών κοινοτήτων των Αλβανών και 

των Σέρβων· υπογραµµίζει ότι το πλαίσιο 

των διαπραγµατεύσεων απαιτεί την 

επίτευξη προόδου στη διαδικασία 

εξοµάλυνσης των σχέσεων µε το 

Κοσσυφοπέδιο, σύµφωνα µε το κεφάλαιο 

35, παράλληλα µε την γενική πρόοδο στις 

διαπραγµατεύσεις· τονίζει ότι το κεφάλαιο 

35 θα πρέπει να ανοίξει σε πρώιµη φάση 

των διαπραγµατεύσεων· θεωρεί ότι η 

πλήρης εξοµάλυνση των σχέσεων µεταξύ 

της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου θα 

διευκόλυνε την προσχώρηση της Σερβίας 

στην ΕΕ·  

αρµοδιότητές τους στο πλαίσιο της νέας 

κυβέρνησης συνασπισµού στην Πρίστινα· 

καλεί τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο να 

προχωρήσουν µε καλή πίστη και έγκαιρα 

στην εφαρµογή των συµφωνιών που έχουν 

ήδη συναφθεί, και την ΕΕ να διεξαγάγει 
αξιολόγηση των επιδόσεων των µερών ως 
προς την τήρηση των υποχρεώσεών τους· 
ενθαρρύνει τις αρχές της Σερβίας και του 

Κοσσυφοπεδίου να εξοµαλύνουν 

περαιτέρω τις σχέσεις τους· ζητεί να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες και των δύο 

πλευρών για την προσέγγιση των 

εθνοτικών κοινοτήτων των Αλβανών και 

των Σέρβων· υπογραµµίζει ότι το πλαίσιο 

των διαπραγµατεύσεων απαιτεί την 

επίτευξη προόδου στη διαδικασία 

εξοµάλυνσης των σχέσεων µε το 

Κοσσυφοπέδιο, σύµφωνα µε το κεφάλαιο 

35, παράλληλα µε την γενική πρόοδο στις 

διαπραγµατεύσεις· τονίζει ότι το κεφάλαιο 

35 θα πρέπει να ανοίξει σε πρώιµη φάση 

των διαπραγµατεύσεων· θεωρεί ότι η 

πλήρης εξοµάλυνση των σχέσεων µεταξύ 

της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου θα 

διευκόλυνε την προσχώρηση της Σερβίας 

στην ΕΕ· 
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 6a. εκφράζει τη λύπη του διότι ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής, Jean-Claude 
Juncker, έχει προβάλει την ιδέα ότι η ΕΕ 
δεν θα διευρυνθεί περαιτέρω κατά τα 
προσεχή πέντε έτη· πιστεύει ότι αυτή η 
δήλωση ενδέχεται να υπονοµεύσει την 
αξιοπιστία της ΕΕ στην περιφέρεια των 
δυτικών Βαλκανίων, δηµιουργεί ένα 
επικίνδυνο προηγούµενο και πλήττει 
στρατηγικά την εικόνα της Ένωσης σε 
µια ολοένα και ασταθέστερη ανατολική 
γειτονία· υπενθυµίζει την απόφαση που 
έλαβαν οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης το 2003, 
που αναφέρει ότι όλες οι χώρες των 
δυτικών Βαλκανίων διαθέτουν 
αδιάλειπτη προοπτική ένταξης στην ΕΕ· 
υπενθυµίζει ότι µόνον αυτή η προοπτική 
µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τις 
ενδιαφερόµενες χώρες, οι οποίες 
συνορεύουν γεωγραφικά µε κράτη µέλη 
της ΕΕ, προκειµένου να υλοποιήσουν τις 
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις και να 
ευθυγραµµιστούν µε το κεκτηµένο της 
ΕΕ· 

Or. en 

 

 


