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9.3.2015 B8-0213/1 

Predlog spremembe  1 
Igor Šoltes 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0213/2015 
David McAllister 
v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o napredku Srbije za leto 2014 

Predlog resolucije 
Odstavek 9 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. pozdravlja prvi sporazum o načelih 

normalizacije odnosov, sklenjen 

19. aprila 2013 v okviru dialoga na visoki 

ravni med predsednikoma vlad Srbije in 

Kosova; pozdravlja sodelovanje Srbije v 

procesu normalizacije odnosov s Kosovom 

in zelo spodbuja, da bi imeli srbski organi 

konstruktivno vlogo v tem procesu, prav 

tako pozdravlja nadaljnji razvoj dobrih 

sosedskih odnosov, kar je v interesu obeh 

držav; ugotavlja, da so se pogajanja 

upočasnila, med drugim zaradi predčasnih 

volitev v Srbiji in na Kosovu; pozdravlja 

oblikovanje nove vlade na Kosovu, kar je 

pomemben korak za obnovitev dialoga na 

visoki ravni, in v zvezi s tem pozdravlja 

konstruktivno vlogo srbske vlade pri 

spodbujanju izvoljenih predstavnikov 

srbske manjšine, naj sodelujejo in 

prevzamejo svoje pristojnosti v okviru 

nove koalicijske vlade v Prištini; poziva 

Srbijo in Kosovo, naj začneta v dobri veri 

in pravočasno v celoti izvajati že sklenjene 

sporazume; spodbuja srbske in kosovske 

organe k nadaljnji normalizaciji odnosov; 

poziva k stalnim prizadevanjem obeh strani 

za zbliževanje med albansko in srbsko 

skupnostjo; poudarja, da pogajalski okvir 

zahteva, da se napredek pri normalizaciji 

odnosov s Kosovom v sklopu poglavja 35 

doseže hkrati z napredkom v pogajanjih na 

splošno; poudarja, da bi bilo treba poglavje 

9. pozdravlja prvi sporazum o načelih 

normalizacije odnosov, sklenjen 

19. aprila 2013 v okviru dialoga na visoki 

ravni med predsednikoma vlad Srbije in 

Kosova; pozdravlja sodelovanje Srbije v 

procesu normalizacije odnosov s Kosovom 

in zelo spodbuja, da bi imeli srbski organi 

konstruktivno vlogo v tem procesu, prav 

tako pozdravlja nadaljnji razvoj dobrih 

sosedskih odnosov, kar je v interesu obeh 

držav; ugotavlja, da so se pogajanja 

upočasnila, med drugim zaradi predčasnih 

volitev v Srbiji in na Kosovu; pozdravlja 

oblikovanje nove vlade na Kosovu, kar je 

pomemben korak za obnovitev dialoga na 

visoki ravni z 9. februarja, ki je privedel 

do sporazuma o pravosodju v Mitrovici, in 

v zvezi s tem pozdravlja konstruktivno 

vlogo srbske vlade pri spodbujanju 

izvoljenih predstavnikov srbske manjšine, 

naj sodelujejo in prevzamejo svoje 

pristojnosti v okviru nove koalicijske vlade 

v Prištini; poziva Srbijo in Kosovo, naj 

začneta v dobri veri in pravočasno v celoti 

izvajati že sklenjene sporazume, in EU, da 

oceni uspešnost obeh strank glede 

izpolnjevanja njunih obveznosti; spodbuja 

srbske in kosovske organe k nadaljnji 

normalizaciji odnosov; poziva k stalnim 

prizadevanjem obeh strani za zbliževanje 

med albansko in srbsko skupnostjo; 

poudarja, da pogajalski okvir zahteva, da 
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35 odpreti v zgodnji fazi pogajanj; meni, 

da bi popolna normalizacija odnosov med 

Srbijo in Kosovom olajšala pristop Srbije k 

EU;  

se napredek pri normalizaciji odnosov s 

Kosovom v sklopu poglavja 35 doseže 

hkrati z napredkom v pogajanjih na 

splošno; poudarja, da bi bilo treba poglavje 

35 odpreti v zgodnji fazi pogajanj; meni, 

da bi popolna normalizacija odnosov med 

Srbijo in Kosovom olajšala pristop Srbije k 

EU; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/2 

Predlog spremembe  2 
Igor Šoltes 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0213/2015 
David McAllister 
v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o napredku Srbije za leto 2014 

Predlog resolucije 
Odstavek 6 a (novo) 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6a. obžaluje, da je predsednik Komisije 

Jean-Claude Juncker podprl zamisel, da v 

naslednjih petih letih ne bi bilo nove 

širitve; meni, da utegne ta izjava ogroziti 

verodostojnost EU na območju zahodnega 

Balkana, prav tako pa predstavlja nevaren 

precedenčni primer in strateško slabi 

dojemanje Unije v vedno bolj nestabilnem 

vzhodnem sosedstvu; opozarja na sklep, ki 

so ga predsedniki držav in vlad EU 

sprejeli na Evropskem svetu v Solunu leta 

2003, v skladu s katerim imajo vse države 

zahodnega Balkana še naprej perspektivo, 

da postanejo članice EU; opozarja, da 

lahko le ta perspektiva spodbudi te države, 

ki so geografsko obkrožene z državami 

članicami EU, da sprejmejo potrebne 

reforme in jih uskladijo s pravnim redom 

EU; 

Or. en 

 

 

 


