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Amendamentul 1 
Igor Šoltes 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluție B8-0213/2015 
David McAllister 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Serbia 

Propunere de rezoluție 
Punctul 9 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. salută Primul acord cu privire la 

principiile aplicabile normalizării relațiilor, 
încheiat în cadrul dialogului la nivel înalt 
dintre prim-miniștrii Serbiei și Kosovo din 

19 aprilie 2013; salută angajamentul 
Serbiei în cadrul procesului de normalizare 

cu Kosovo și încurajează ferm autoritățile 
sârbe să joace un rol constructiv în acest 
proces, precum și în dezvoltarea unor 

relații de bună vecinătate, care pot 
materializa interesele atât ale Serbia, cât și 
ale Kosovo; observă că ritmul negocierilor 
generale s-a încetinit și datorită alegerilor 
anticipate din Serbia și Kosovo; salută 

formarea unui nou guvern în Kosovo, ceea 
ce reprezintă un pas important în direcția 
reluării dialogului la nivel înalt, și salută în 

acest sens, rolul constructiv al guvernului 
sârb în încurajarea reprezentanților aleși ai 

minorității sârbe să participe și să își asume 
responsabilități în cadrul noului guvern de 
coaliție de la Pristina; încurajează Serbia și 

Kosovo să continue implementarea 
integrală a acordurilor deja încheiate, cu 

bună-credință și la timp; încurajează 
autoritățile sârbe și cele din Kosovo să 
continue normalizarea relațiilor dintre ele; 
solicită ambelor părți să depună în 
continuare eforturi pentru a apropia mai 

mult comunitățile albaneze și sârbe din 
Kosovo; subliniază că cadrul de negociere 
prevede obligația ca progresele înregistrate 

9. salută Primul acord cu privire la 

principiile aplicabile normalizării relațiilor, 
încheiat în cadrul dialogului la nivel înalt 
dintre prim-miniștrii Serbiei și Kosovo din 

19 aprilie 2013; salută angajamentul 
Serbiei în cadrul procesului de normalizare 

cu Kosovo și încurajează ferm autoritățile 
sârbe să joace un rol constructiv în acest 
proces, precum și în dezvoltarea unor 

relații de bună vecinătate, care pot 
materializa interesele atât ale Serbiei, cât și 
ale Kosovo; observă că ritmul negocierilor 
generale s-a încetinit și datorită alegerilor 
anticipate din Serbia și Kosovo; salută 

formarea unui nou guvern în Kosovo, ceea 
ce reprezintă un pas important în direcția 
reluării dialogului la nivel înalt din 
9 februarie, care a dus la acordul privind 
sistemul judiciar de la Mitrovița, și salută 

în acest sens rolul constructiv al guvernului 
sârb în încurajarea reprezentanților aleși ai 
minorității sârbe să participe și să își asume 

responsabilități în cadrul noului guvern de 
coaliție de la Priștina; încurajează Serbia și 

Kosovo să continue implementarea 
integrală a acordurilor deja încheiate, cu 
bună-credință și la timp, și UE să realizeze 
o evaluare a rezultatelor obținute de părți 
în ceea ce privește îndeplinirea 
obligațiilor care le revin; încurajează 
autoritățile sârbe și cele din Kosovo să 
continue normalizarea relațiilor dintre ele; 
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în contextul procesului de normalizare a 
relațiilor cu Kosovo, care face obiectul 
capitolului 35, să fie dublate de o evoluție a 

negocierilor generale; subliniază că 
capitolul 35 ar trebui deschis cât mai 

devreme în procesul de negociere; 
consideră că normalizarea deplină a 
relațiilor dintre Serbia și Kosovo ar 

contribui la aderarea Serbiei la UE;  

solicită ambelor părți să depună în 
continuare eforturi pentru a apropia mai 
mult comunitățile albaneze și sârbe din 

Kosovo; subliniază că cadrul de negociere 
prevede obligația ca progresele înregistrate 

în contextul procesului de normalizare a 
relațiilor cu Kosovo, care face obiectul 
capitolului 35, să fie dublate de o evoluție a 

negocierilor generale; subliniază că 
capitolul 35 ar trebui deschis cât mai 
devreme în procesul de negociere; 
consideră că normalizarea deplină a 
relațiilor dintre Serbia și Kosovo ar 

contribui la aderarea Serbiei la UE; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 
9.3.2015 B8-0213/2 

Amendamentul 2 
Igor Šoltes 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0213/2015 
David McAllister 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Serbia 

Propunere de rezoluție 
Punctul 6 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. regretă faptul că președintele 
Comisiei, Jean-Claude Juncker, a 
promovat ideea că nu va mai avea loc 
nicio extindere în următorii cinci ani; 
consideră că o astfel de declarație ar 
putea submina credibilitatea UE în 
regiunea Balcanilor de Vest, stabilește un 
precedent periculos și slăbește în mod 
strategic percepția Uniunii într-o 
vecinătate de est tot mai instabilă; 
reamintește decizia luată de șefii de stat și 
de guvern din UE la Consiliul European 
de la Salonic din 2003, în care se afirmă 
că toate țările din Balcanii de Vest au în 
continuare în perspectivă aderarea la UE; 
reamintește că numai o astfel de 
perspectivă poate motiva țările în cauză, 
care sunt înconjurate geografic de state 
membre ale UE, să realizeze reformele 
necesare și să se alinieze cu acquis-ul UE; 

Or. en 

 

 


