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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. pitää myönteisenä, että Serbia on 

edelleen sitoutunut Kosovon suhteiden 

normalisointiprosessiin ja että maa saattoi 

25. elokuuta 2015 päätökseen seuraavat 

keskeiset sopimukset: sopimus Kosovon 

serbienemmistöisten kuntien liiton tai 

yhteisön perustamisesta, energiaa koskeva 

sopimus, televiestintäsopimus sekä 

Mitrovican siltaa koskeva sopimus; 

kehottaa Serbiaa panemaan nämä 

sopimukset pikaisesti osaltaan täytäntöön 

ja ryhtymään Kosovon kanssa laatimaan 

rakentavalta pohjalta tulevia sopimuksia, 

jotka pannaan täytäntöön; panee merkille, 

että edistymistä on tapahtunut poliisin ja 

väestönsuojelun, ajoneuvovakuutusten, 

tullin, yhteydenpitoa koskevien 

järjestelyjen ja kiinteistörekisterin 

kaltaisilla aloilla; korostaa jälleen, että 

vuoropuhelun edistymistä olisi mitattava 

sen täytäntöönpanossa paikan päällä; 

kannustaa Serbiaa ja Kosovoa 

pidättäytymään kielteisestä retoriikasta ja 

jatkamaan jo tehtyjen sopimusten 

täysimääräistä täytäntöönpanoa 

luottamuksen hengessä ja määräaikoja 

noudattaen sekä viemään suhteiden 

normalisointiprosessia määrätietoisesti 

eteenpäin; kehottaa molempia hallituksia ja 

EU:n toimielimiä tiedottamaan tehtyjen 

sopimusten määräyksistä ja selittämään 

niitä, jotta voidaan lähentää Kosovon 
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etnisiä albanialais- ja serbialaisyhteisöjä; 

kiittää kauppakamarien johtamaa 

elinkeinoelämää sen pyrkimyksistä edistää 

suhteiden normalisointia sitoutumalla 

Serbian ja Kosovon kauppakamarien 

väliseen vuoropuheluun, poistaa esteitä 

osapuolten väliseltä liiketoiminnalta ja 

helpottaa yhteyksien luomista ja 

yhteistyötä yritysten kesken; kehottaa 

komissiota tukemaan näiden toimien 

ylläpitämistä ja kehittämistä 

tulevaisuudessa; kannustaa Serbiaa ja 

Kosovoa määrittämään uusia 

keskustelunaiheita vuoropuheluaan varten 

tavoitteenaan kansalaisten elinolojen 

kohentaminen ja suhteidensa kattava 

normalisointi; kehottaa Euroopan 

ulkosuhdehallintoa arvioimaan, missä 

määrin molemmat osapuolet täyttävät 

velvoitteensa; kehottaa Serbiaa toimimaan 

hyvien naapuruussuhteiden hengessä ja 

toivoo, että vuoropuhelu sekä Kosovon 

yhdentymisen jatkuminen alueellisiin ja 

kansainvälisiin organisaatioihin ei kärsi 

Kosovon epäonnistuneesta yrityksestä 

hakea Unescon jäsenyyttä ja että 

kulttuuriperinnön suojelemiseksi jatketaan 

yhteistyötä ja ponnistuksia; kehottaa 

Belgradia ja Pristinaa pitämään yllä hyviä 

naapuruussuhteita; 

etnisiä albanialais- ja serbialaisyhteisöjä; 

kiittää kauppakamarien johtamaa 

elinkeinoelämää sen pyrkimyksistä edistää 

suhteiden normalisointia sitoutumalla 

Serbian ja Kosovon kauppakamarien 

väliseen vuoropuheluun, poistaa esteitä 
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helpottaa yhteyksien luomista ja 

yhteistyötä yritysten kesken; kehottaa 
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hakea Unescon jäsenyyttä ja että 

kulttuuriperinnön suojelemiseksi jatketaan 

yhteistyötä ja ponnistuksia; kehottaa 

Belgradia ja Pristinaa pitämään yllä hyviä 

naapuruussuhteita; suhtautuu myönteisesti 

siihen, että Serbian pääministeri Vučićin 

ja Kosovon pääministeri Mustafan väliset 

keskustelut aloitettiin uudelleen 

27. tammikuuta 2016; panee merkille, että 

korkeakoulu- ja ammattitutkintojen 

vastavuoroinen tunnustaminen ja 

maantie- ja rautatieyhteyksien 

parantaminen kuuluivat 

keskustelunaiheisiin; korostaa, että 

paikan päällä aikaan saatava edistys 

hyödyttää koko aluetta; 

Or. en 

 

 


