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27. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε 

ζπλερή δέζκεπζε ηεο Σεξβίαο ζηε 

δηαδηθαζία εμνκάιπλζεο ησλ ζρέζεσλ κε 

ην Κνζζπθνπέδην θαη ηελ νινθιήξσζε 

ησλ βαζηθώλ ζπκθσληώλ ζηηο 25 

Απγνύζηνπ 2015, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο Έλσζεο/Κνηλόηεηαο δήκσλ 

ζεξβηθήο πιεηνςεθίαο ζην Κνζζπθνπέδην, 

γηα ηελ ελέξγεηα, γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο 

θαη γηα ηε γέθπξα ηεο Mitrovica· δεηεί από 

ηε Σεξβία λα εθαξκόζεη ηαρέσο ηηο 

ππνρξεώζεηο πνπ ηεο αλαινγνύλ βάζεη ησλ 

ζπκθσληώλ απηώλ θαη λα ζπλεξγαζηεί 

επνηθνδνκεηηθά κε ην Κνζζπθνπέδην γηα 

ηελ εθπόλεζε θαη ηελ εθαξκνγή 

κειινληηθώλ ζπκθσληώλ· ζεκεηώλεη όηη 

έρεη ζεκεησζεί πξόνδνο ζε ηνκείο, όπσο ε 

αζηπλνκία θαη ε πνιηηηθή πξνζηαζία, νη 

αζθάιεηεο νρεκάησλ, ηα ηεισλεία, νη 

ξπζκίζεηο πεξί ζπλδέζκσλ θαη ην 

θηεκαηνιόγην· επαλαιακβάλεη όηη ε 

πξόνδνο ζην πιαίζην ηνπ δηαιόγνπ ζα 

πξέπεη λα αμηνινγεζεί κε γλώκνλα ηελ 

επηηόπηα εθαξκνγή ηνπ· θαιεί ηε Σεξβία 

θαη ην Κνζζπθνπέδην λα απόζρνπλ από 

ηελ αξλεηηθή ξεηνξηθή θαη λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ πιήξε εθαξκνγή όισλ 

ησλ ζπκθσληώλ πνπ έρνπλ ήδε επηηεπρζεί 

θαιή ηε πίζηεη θαη έγθαηξα, θαη λα 

ζπλερίζνπλ απνθαζηζηηθά ηε δηαδηθαζία 

εμνκάιπλζεο· δεηεί ηε ζπλέρηζε ησλ 

πξνζπαζεηώλ ηόζν από ηηο θπβεξλήζεηο 
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όζν θαη από ηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΔΔ γηα 

ηελ θνηλνπνίεζε θαη ηελ εμήγεζε ησλ 

όξσλ ησλ ζπλαθζεηζώλ ζπκθσληώλ κε 

ζηόρν ηε κεγαιύηεξε πξνζέγγηζε ησλ 

εζλνηηθώλ αιβαληθώλ θαη ζεξβηθώλ 

θνηλνηήησλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ· 

επηδνθηκάδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο, ππό ηελ 

εγεζία ησλ εκπνξηθώλ επηκειεηεξίσλ, λα 

ζπκβάιεη ζηελ εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ, 

μεθηλώληαο δηάινγν κεηαμύ ησλ 

Δκπνξηθώλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο Σεξβίαο 

θαη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, λα άξεη ηνπο 

θξαγκνύο ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμύ ησλ δύν 

πιεπξώλ θαη λα δηεπθνιύλεη ηηο επαθέο θαη 

ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ εηαηξεηώλ· θαιεί 

ηελ Δπηηξνπή λα ζηεξίμεη ηε δηαηήξεζε 

θαη ηελ αλάπηπμε απηώλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην κέιινλ· ελζαξξύλεη 

ηε Σεξβία θαη ην Κνζζπθνπέδην λα 

πξνζδηνξίζνπλ λέα πεδία ζπδήηεζεο γηα 

ηνλ δηάινγν κε ζηόρν ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνύ θαη 

ηελ εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ· δεηεί από 

ηελ Δπξσπατθή Υπεξεζία Δμσηεξηθήο 

Γξάζεο (ΔΥΔΓ) λα πξνβεί ζε αμηνιόγεζε 

ησλ επηδόζεσλ ησλ δύν πιεπξώλ ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο· δεηεί 

από ηε Σεξβία λα ελεξγεί κε πλεύκα 

ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο θαη εθθξάδεη ηελ 

ειπίδα όηη ην ζέκα ηεο κε επηηπρεκέλεο 

αίηεζεο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ γηα 

πξνζρώξεζε ζηελ UNESCO δελ ζα 

παξεκπνδίζεη ηνλ δηάινγν θαη ηελ 

πεξαηηέξσ έληαμε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζε 

πεξηθεξεηαθνύο θαη δηεζλείο νξγαληζκνύο, 

θαη όηη ζα ζπλερηζηνύλ ε ζπλεξγαζία θαη 

νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο· θαιεί ην 

Βειηγξάδη θαη ηελ Πξίζηηλα λα 

δηαηεξήζνπλ ηηο ζρέζεηο θαιήο γεηηνλίαο·  

όζν θαη από ηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΔΔ γηα 

ηελ θνηλνπνίεζε θαη ηελ εμήγεζε ησλ 

όξσλ ησλ ζπλαθζεηζώλ ζπκθσληώλ κε 

ζηόρν ηε κεγαιύηεξε πξνζέγγηζε ησλ 

εζλνηηθώλ αιβαληθώλ θαη ζεξβηθώλ 

θνηλνηήησλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ· 

επηδνθηκάδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 
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θαη ηελ αλάπηπμε απηώλ ησλ 
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δηαηεξήζνπλ ηηο ζρέζεηο θαιήο γεηηνλίαο· 

επηδνθηκάδεη ηελ επαλέλαξμε ηωλ 

ζπδεηήζεωλ κεηαμύ ηνπ πξωζππνπξγνύ 

ηεο Σεξβίαο θ. Vučić θαη ηνπ 

πξωζππνπξγνύ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θ. 

Mustafa, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

27 Ιαλνπαξίνπ 2016· ζεκεηώλεη όηη ζηα 

ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ 
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ζπκπεξηιακβάλνληαλ ε ακνηβαία 

αλαγλώξηζε ηωλ παλεπηζηεκηαθώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ δηπιωκάηωλ, θαη ε 

βειηίωζε ηωλ νδηθώλ θαη 

ζηδεξνδξνκηθώλ ζπλδέζεωλ· επηζεκαίλεη 

όηη ε πξόνδνο ζηνλ ηνκέα απηόλ ζα 

ωθειήζεη νιόθιεξε ηελ πεξηνρή·  

Or. en 

 

 


