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Poprawka  1 
Igor Šoltes 
w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0213/2015 
David McAllister 
w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie z postępów Serbii w 2014 r. 

Projekt rezolucji 
Ustęp 9 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. z zadowoleniem przyjmuje Pierwsze 

porozumienie w sprawie zasad 

regulujących normalizację stosunków, 

będące wynikiem dialogu na wysokim 

szczeblu między premierami Serbii i 

Kosowa w dniu 19 kwietnia 2013 r.; z 

zadowoleniem przyjmuje zaangaŜowanie 

Serbii w proces normalizacji stosunków z 

Kosowem i zdecydowanie zachęca władze 

serbskie do odgrywania konstruktywnej 

roli w tym procesie, jak teŜ w rozwijaniu 

stosunków dobrosąsiedzkich, które mogą 

urzeczywistnić interesy zarówno Serbii, jak 

i Kosowa; odnotowuje zwolnienie tempa 

ogólnych negocjacji, m.in. ze względu na 

przedterminowe wybory w Serbii i 

Kosowie; z zadowoleniem przyjmuje 

utworzenie nowego rządu w Kosowie, 

będące istotnym krokiem w kierunku 

wznowienia dialogu na wysokim szczeblu, 

oraz z zadowoleniem przyjmuje równieŜ w 

związku z tym konstruktywną rolę rządu 

serbskiego w zachęcaniu wyłonionych w 

wyborach przedstawicieli mniejszości 

serbskiej do objęcia obowiązków w ramach 

nowego koalicyjnego rządu w Prisztinie; 

wzywa Serbię i Kosowo, by przystąpiły do 

pełnego wdraŜania wszystkich 

osiągniętych juŜ porozumień w dobrej 

wierze i w sposób terminowy; zachęca 

władze serbskie i kosowskie do dalszej 

normalizacji stosunków; apeluje o stałe 

9. z zadowoleniem przyjmuje Pierwsze 

porozumienie w sprawie zasad 

regulujących normalizację stosunków, 

będące wynikiem dialogu na wysokim 

szczeblu między premierami Serbii i 

Kosowa w dniu 19 kwietnia 2013 r.; z 

zadowoleniem przyjmuje zaangaŜowanie 

Serbii w proces normalizacji stosunków z 

Kosowem i zdecydowanie zachęca władze 

serbskie do odgrywania konstruktywnej 

roli w tym procesie, jak teŜ w rozwijaniu 

stosunków dobrosąsiedzkich, które mogą 

urzeczywistnić interesy zarówno Serbii, jak 

i Kosowa; odnotowuje zwolnienie tempa 

ogólnych negocjacji, m.in. ze względu na 

przedterminowe wybory w Serbii i 

Kosowie; z zadowoleniem przyjmuje 

utworzenie nowego rządu w Kosowie, 

będące istotnym krokiem w kierunku 

wznowienia dialogu na wysokim szczeblu 

w dniu 9 lutego, który doprowadził do 

zawarcia porozumienia w sprawie systemu 

sądownictwa w Mitrowicy, oraz z 

zadowoleniem przyjmuje równieŜ w 

związku z tym konstruktywną rolę rządu 

serbskiego w zachęcaniu wyłonionych w 

wyborach przedstawicieli mniejszości 

serbskiej do objęcia obowiązków w ramach 

nowego koalicyjnego rządu w Prisztinie; 

wzywa Serbię i Kosowo, by przystąpiły do 

pełnego wdraŜania wszystkich 

osiągniętych juŜ porozumień w dobrej 
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wysiłki po obu stronach, aby zbliŜyć do 

siebie albańską i serbską wspólnotę 

etniczną; podkreśla, Ŝe wymogiem ram 

negocjacyjnych jest osiągnięcie postępu w 

procesie normalizacji stosunków z 

Kosowem w ramach rozdziału 35 

równolegle do postępów w ogólnych 

negocjacjach; podkreśla, Ŝe rozdział 35 

naleŜy otworzyć na wczesnym etapie 

negocjacji; uznaje, Ŝe pełna normalizacja 

stosunków między Serbią a Kosowem 

ułatwiłaby przystąpienie Serbii do UE;  

wierze i w sposób terminowy, a takŜe 

zwraca się do UE o przeprowadzenie 

oceny wypełniania przez strony ich 

zobowiązań; zachęca władze serbskie i 

kosowskie do dalszej normalizacji 

stosunków; apeluje o stałe wysiłki po obu 

stronach, aby zbliŜyć do siebie albańską i 

serbską wspólnotę etniczną; podkreśla, Ŝe 

wymogiem ram negocjacyjnych jest 

osiągnięcie postępu w procesie 

normalizacji stosunków z Kosowem w 

ramach rozdziału 35 równolegle do 

postępów w ogólnych negocjacjach; 

podkreśla, Ŝe rozdział 35 naleŜy otworzyć 

na wczesnym etapie negocjacji; uznaje, Ŝe 

pełna normalizacja stosunków między 

Serbią a Kosowem ułatwiłaby 

przystąpienie Serbii do UE; 

Or. en 
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 6a. ubolewa, Ŝe przewodniczący Komisji 

Jean-Claude Juncker propaguje 

koncepcję, Ŝe w ciągu najbliŜszych pięciu 

lat nie dojdzie do Ŝadnego dalszego 

rozszerzenia; uwaŜa, Ŝe takie stanowisko 

moŜe podwaŜyć wiarygodność UE w 

regionie Bałkanów Zachodnich, stanowi 

niebezpieczny precedens i strategicznie 

osłabia postrzeganie Unii w coraz bardziej 

niestabilnym wschodnim sąsiedztwie; 

przypomina o decyzji podjętej przez szefów 

państw i rządów UE podczas szczytu Rady 

Europejskiej w Salonikach w 2003 r., 

według której wszystkie kraje Bałkanów 

Zachodnich mają trwałą perspektywę 

przystąpienia do UE; przypomina, Ŝe 

jedynie taka perspektywa moŜe 

zmotywować te kraje, które są otoczone 

przez państwa członkowskie UE, do 

podjęcia niezbędnych reform i 

dostosowania się do dorobku prawnego 

UE; 

Or. en 

 

 


