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9.3.2015 B8-0213/1 

Tarkistus  1 
Igor Šoltes 
Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0213/2015 
David McAllister 
ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Serbiaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus 

Päätöslauselmaesitys 
9 kohta 
 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. pitää myönteisenä että suhteiden 

normalisoimista koskevia periaatteita 

käsitelleestä ensimmäisestä sopimuksesta 

päästiin yhteisymmärrykseen 

19. huhtikuuta 2013 pidetyssä Serbian ja 

Kosovon ulkoministerien korkean tason 

vuoropuhelussa; pitää myönteisenä, että 

Serbia on sitoutunut 

normalisointiprosessiin Kosovon kanssa, ja 

kannustaa Serbian viranomaisia toimimaan 

rakentavassa roolissa tässä prosessissa sekä 

kehittämään hyviä naapuruussuhteita, joilla 

voidaan edistää sekä Serbian että Kosovon 

etuja; toteaa, että kokonaisuutena ottaen 

neuvottelutahti on hidastunut, mikä johtuu 

muun muassa sekä Serbian että Kosovon 

vaalien aikaistamisesta; pitää myönteisenä, 

että Kosovossa on muodostettu uusi 

hallitus, mikä on tärkeä vaihe korkean 

tason vuoropuhelun jatkamisessa, ja pitää 

tältä osin myönteisenä Serbian hallituksen 

roolia sen kannustaessa vaaleilla valittuja 

serbivähemmistön edustajia osallistumaan 

uuteen hallituskoalitioon Pristinassa ja 

kantamaan oman vastuunsa; kannustaa 

Serbiaa ja Kosovoa jatkamaan jo tehtyjen 

sopimusten täytäntöönpanoa luottamuksen 

hengessä ja määräaikoja noudattaen; 

kannustaa Serbian ja Kosovon 

viranomaisia edelleen normalisoimaan 

suhteitaan; kehottaa kumpaakin osapuolta 

jatkuviin toimiin, joilla pyritään 

9. pitää myönteisenä että suhteiden 

normalisoimista koskevia periaatteita 

käsitelleestä ensimmäisestä sopimuksesta 

päästiin yhteisymmärrykseen 

19. huhtikuuta 2013 pidetyssä Serbian ja 

Kosovon ulkoministerien korkean tason 

vuoropuhelussa; pitää myönteisenä, että 

Serbia on sitoutunut 

normalisointiprosessiin Kosovon kanssa, ja 

kannustaa Serbian viranomaisia toimimaan 

rakentavassa roolissa tässä prosessissa sekä 

kehittämään hyviä naapuruussuhteita, joilla 

voidaan edistää sekä Serbian että Kosovon 

etuja; toteaa, että kokonaisuutena ottaen 

neuvottelutahti on hidastunut, mikä johtuu 

muun muassa sekä Serbian että Kosovon 

vaalien aikaistamisesta; pitää myönteisenä, 

että Kosovossa on muodostettu uusi 

hallitus, mikä on tärkeä vaihe jatkettaessa 

korkean tason vuoropuhelua, joka johti 

9. helmikuuta siihen, että Mitrovican 

tuomioistuinlaitoksesta päästiin 

sopimukseen, ja pitää tältä osin 

myönteisenä Serbian hallituksen roolia sen 

kannustaessa vaaleilla valittuja 

serbivähemmistön edustajia osallistumaan 

uuteen hallituskoalitioon Pristinassa ja 

kantamaan oman vastuunsa; kannustaa 

Serbiaa ja Kosovoa jatkamaan jo tehtyjen 

sopimusten täytäntöönpanoa luottamuksen 

hengessä ja määräaikoja noudattaen ja 

unionia arvioimaan sitä, miten osapuolet 
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lähentämään Kosovon albaani- ja 

serbiyhteisöjä; korostaa 

neuvottelukehyksen edellyttävän, että 

lukuun 35 sisältyvä suhteiden normalisointi 

Kosovon kanssa etenee samaan tahtiin kuin 

neuvottelut etenevät kokonaisuutena; 

korostaa, että luku 35 olisi avattava 

neuvottelujen aikaisessa vaiheessa; katsoo, 

että Serbian ja Kosovon suhteiden täysi 

normalisoituminen helpottaisi Serbian 

liittymistä EU:hun;  

ovat edistyneet velvollisuuksiensa 

täyttämisessä; kannustaa Serbian ja 

Kosovon viranomaisia edelleen 

normalisoimaan suhteitaan; kehottaa 

kumpaakin osapuolta jatkuviin toimiin, 

joilla pyritään lähentämään Kosovon 

albaani- ja serbiyhteisöjä; korostaa 

neuvottelukehyksen edellyttävän, että 

lukuun 35 sisältyvä suhteiden normalisointi 

Kosovon kanssa etenee samaan tahtiin kuin 

neuvottelut etenevät kokonaisuutena; 

korostaa, että luku 35 olisi avattava 

neuvottelujen aikaisessa vaiheessa; katsoo, 

että Serbian ja Kosovon suhteiden täysi 

normalisoituminen helpottaisi Serbian 

liittymistä EU:hun; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/2 

Tarkistus  2 
Igor Šoltes 
Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0213/2015 
David McAllister 
ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Serbiaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus 

Päätöslauselmaesitys 
6 a kohta (uusi) 
 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. pitää valitettavana, että komission 

puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on 

tukenut ajatusta siitä, että uutta 

laajentumista ei tapahdu viiteen vuoteen; 

katsoo, että tällainen lausunto saattaa 

vähentää unionin uskottavuutta Länsi-

Balkanin alueella, muodostaa vaarallisen 

ennakkotapauksen ja heikentää 

strategisesti käsitystä unionista yhä 

epävakaammaksi muuttuvassa itäisessä 

naapurustossa; palauttaa mieliin EU:n 

valtionpäämiesten ja pääministerien 

Thessalonikissa vuonna 2003 

kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa 

tekemän päätöksen, jonka mukaan 

kaikilla Länsi-Balkanin mailla on 

edelleen mahdollisuus päästä EU:n 

jäsenvaltioksi; muistuttaa, että vain 

tällaiset tulevaisuudennäkymät voivat 

motivoida nämä EU:n jäsenvaltioiden 

ympäröimät maat ryhtymään tarpeellisiin 

uudistuksiin ja mukautumaan unionin 

säännöstöön; 

Or. en 

 

 


