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Rezolūcijas priekšlikums 
9. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. atzinīgi vērtē pirmo vienošanos par 
attiecību normalizācijas principiem, kas 
tika panākta 2013. gada 19. aprīlī 
notikušajā Serbijas un Kosovas 
premjerministru augsta līmeĦa dialogā; 
atzinīgi vērtē Serbijas iesaisti attiecību ar 
Kosovu normalizācijas procesā un stingri 
mudina Serbijas iestādes uzĦemties 
konstruktīvu lomu šajā procesā, kā arī labu 
kaimiĦattiecību veidošanā ar Kosovu, kas 
var nodrošināt gan Serbijas, gan Kosovas 
interešu īstenošanu; Ħem vērā, ka vispārējo 
sarunu temps ir palēninājies cita starpā arī 
tādēĜ, ka gan Serbijā, gan Kosovā ir agri 
notikušas vēlēšanas; atzinīgi vērtē jaunās 
valdības izveidi Kosovā, jo tas ir svarīgs 
solis augsta līmeĦa dialoga atsākšanā un 
šajā saistībā atzinīgi vērtē Serbijas valdības 
konstruktīvo nostāju, mudinot ievēlētos 
Serbijas minoritāšu pārstāvjus iesaistīties 
un uzĦemties savus pienākumus jaunajā 
valdības koalīcijā Prištinā; aicina Serbiju 
un Kosovu labā ticībā un savlaicīgi 
nodrošināt visu jau panākto vienošanos 
pilnīgu īstenošanu; mudina Serbijas un 
Kosovas varas iestādes turpināt strādāt pie 
attiecību normalizācijas; aicina abas puses 
pastāvīgi censties tuvināt etnisko albāĦu un 
serbu kopienas; uzsver, ka sarunu satvarā 
paralēli vispārējam progresam sarunās ir 
nepieciešams nodrošināt progresu attiecību 
ar Kosovu normalizācijas procesā, kas 

9. atzinīgi vērtē pirmo vienošanos par 
attiecību normalizācijas principiem, kas 
tika panākta 2013. gada 19. aprīlī 
notikušajā Serbijas un Kosovas 
premjerministru augsta līmeĦa dialogā; 
atzinīgi vērtē Serbijas iesaisti attiecību ar 
Kosovu normalizācijas procesā un stingri 
mudina Serbijas iestādes uzĦemties 
konstruktīvu lomu šajā procesā, kā arī labu 
kaimiĦattiecību veidošanā ar Kosovu, kas 
var nodrošināt gan Serbijas, gan Kosovas 
interešu īstenošanu; Ħem vērā, ka vispārējo 
sarunu temps ir palēninājies cita starpā arī 
tādēĜ, ka gan Serbijā, gan Kosovā ir agri 
notikušas vēlēšanas; atzinīgi vērtē jaunās 
valdības izveidi Kosovā, jo tas bija svarīgs 
solis augsta līmeĦa dialoga atsākšanā 
9. februārī, kā rezultātā tika panākta 
vienošanās par tiesu iestādēm Mitrovicas 
reăionā, un šajā saistībā atzinīgi vērtē 
Serbijas valdības konstruktīvo nostāju, 
mudinot ievēlētos Serbijas minoritāšu 
pārstāvjus iesaistīties un uzĦemties savus 
pienākumus jaunajā valdības koalīcijā 
Prištinā; aicina Serbiju un Kosovu labā 
ticībā un savlaicīgi nodrošināt visu jau 
panākto vienošanos pilnīgu īstenošanu un 
ES novērtēt to, kā abas puses īsteno savas 
saistības; mudina Serbijas un Kosovas 
varas iestādes turpināt strādāt pie attiecību 
normalizācijas; aicina abas puses pastāvīgi 
censties tuvināt etnisko albāĦu un serbu 
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ietverts 35. sadaĜā; uzsver, ka sarunu 
35. sadaĜa būtu jāatver agri; uzskata, ka 
pilnīga Serbijas un Kosovas attiecību 
normalizācija veicinātu Serbijas 
pievienošanos Eiropas Savienībai;  

kopienas; uzsver, ka sarunu satvarā paralēli 
vispārējam progresam sarunās ir 
nepieciešams nodrošināt progresu attiecību 
ar Kosovu normalizācijas procesā, kas 
ietverts 35. sadaĜā; uzsver, ka sarunu 
35. sadaĜa būtu jāatver agri; uzskata, ka 
pilnīga Serbijas un Kosovas attiecību 
normalizācija veicinātu Serbijas 
pievienošanos Eiropas Savienībai; 

Or. en 



 

AM\1053355LV.doc  PE550.007v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
9.3.2015 B8-0213/2 

Grozījums Nr.  2 
Igor Šoltes 
Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0213/2015 
David McAllister 
Ārlietu komitejas vārdā 
par Serbijas 2014. gada progresa ziĦojumu 

Rezolūcijas priekšlikums 
6.a punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.a pauž nožēlu, ka Komisijas 
priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker ir 
izplatījis domu, ka nākamo piecu gadu 
laikā nenotiks turpmāka paplašināšanās; 
uzskata, ka šāds paziĦojums var iedragāt 
ES ticamību Rietumbalkānu reăionā, 
veido bīstamu precedentu un stratēăiski 
novājina priekšstatu par Savienību 
aizvien nestabilākajās austrumu 
kaimiĦvalstīs; atgādina par lēmumu, kuru 
ES valstu un valdību vadītāji pieĦēma 
Saloniku Eiropadomes sanāksmē 
2003. gadā un kurā minēts, ka visām 
Rietumbalkānu reăiona valstīm joprojām 
ir iespēja kĜūt par ES dalībvalstīm; 
atgādina, ka vienīgi šāda perspektīva var 
motivēt attiecīgās valstis, kuras 
ăeogrāfiski ieskauj ES dalībvalstis, veikt 
vajadzīgās reformas un panākt atbilstību 
ES acquis; 

Or. en 

 
 


