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Ivo Vajgl 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0166/2016 

David McAllister 

a Külügyi Bizottság nevében 

a Szerbiáról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. üdvözli Szerbia folytatódó 

szerepvállalását a Koszovóval való 

kapcsolatok rendezésének folyamatában, 

valamint a kulcsfontosságú 

megállapodások – nevezetesen a szerb 

többségű koszovói települések 

szövetségének/közösségének 

létrehozásáról, az energiáról, a távközlésről 

és a mitrovicai hídról szóló megállapodás – 

2015. augusztus 25-i véglegesítését; sürgeti 

Szerbiát, hogy mihamarabb hajtsa végre e 

megállapodások rá eső részét, és 

konstruktívan működjön együtt 

Koszovóval bármely jövőbeli 

megállapodás kidolgozásában és 

végrehajtásában; megállapítja, hogy 

előrelépések történtek olyan területeken, 

mint a rendőrség és a polgári védelem, a 

gépjármű-biztosítás, a vámügy, az 

együttműködési megállapodások és a 

teleknyilvántartás; megismétli, hogy a 

párbeszéd során elért előrehaladás 

mércéjének annak gyakorlati végrehajtását 

kell tekinteni; felhívja Szerbiát és 

Koszovót, hogy tartózkodjanak a negatív 

retorikától, és jóhiszeműen és kellő időben 

álljanak neki a már megkötött összes 

megállapodás maradéktalan végrehajtására, 

továbbá eltökélten folytassák a kapcsolatok 

rendezésének folyamatát; felszólítja 

mindkét kormányt és az uniós 

intézményeket, hogy folyamatosan 
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törekedjenek az elért megállapodásokkal 

kapcsolatos tájékoztatásra és 

magyarázatokra, hogy ezáltal közelebb 

hozzák egymáshoz a Koszovóban élő albán 

és szerb nemzetiségi közösségeket; 

elismeréssel fogadja az üzleti közösségnek 

a kereskedelmi kamarák által irányított 

erőfeszítéseit, hogy a szerbiai és koszovói 

kereskedelmi kamarák közötti 

párbeszédben való részvétellel 

hozzájáruljanak a kapcsolatok 

normalizálódásához, leküzdjék a két fél 

között az üzleti tevékenység folytatása 

útjában álló akadályokat és elősegítsék a 

társaságok közötti kapcsolatfelvételt és 

együttműködést; felszólítja a Bizottságot, 

hogy a jövőben támogassa e tevékenységek 

fenntartását és fejlesztését; bátorítja 

Szerbiát és Koszovót, hogy azonosítsák a 

párbeszéd új területeit azzal a céllal, hogy 

javítsák az emberek életét és átfogóan 

rendezzék a kapcsolatokat; felhívja az 

Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ-t), 

hogy végezze el a felek által a 

kötelezettségeik teljesítése során nyújtott 

teljesítmény értékelését; sürgeti Szerbiát, 

hogy a jószomszédi kapcsolatok 

szellemében járjon el, és abbéli 

reményének ad hangot, hogy Koszovó 

UNESCO-tagság iránti kérelmének 

sikertelensége nem fogja akadályozni a 

párbeszédet,és Koszovó regionális és 

nemzetközi szervezetekbe történő későbbi 

integrációját, illetve hogy folytatódni 

fognak a kulturális örökség védelmét 

szolgáló erőfeszítések és együttműködés; 

kéri Belgrádot és Pristinát, hogy tartsanak 

fenn jószomszédi viszonyt; 

törekedjenek az elért megállapodásokkal 

kapcsolatos tájékoztatásra és 

magyarázatokra, hogy ezáltal közelebb 

hozzák egymáshoz a Koszovóban élő albán 

és szerb nemzetiségi közösségeket; 

elismeréssel fogadja az üzleti közösségnek 

a kereskedelmi kamarák által irányított 

erőfeszítéseit, hogy a szerbiai és koszovói 

kereskedelmi kamarák közötti 

párbeszédben való részvétellel 

hozzájáruljanak a kapcsolatok 

normalizálódásához, leküzdjék a két fél 

között az üzleti tevékenység folytatása 

útjában álló akadályokat és elősegítsék a 

társaságok közötti kapcsolatfelvételt és 

együttműködést; felszólítja a Bizottságot, 

hogy a jövőben támogassa e tevékenységek 

fenntartását és fejlesztését; bátorítja 

Szerbiát és Koszovót, hogy azonosítsák a 

párbeszéd új területeit azzal a céllal, hogy 

javítsák az emberek életét és átfogóan 

rendezzék a kapcsolatokat; felhívja az 

Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ-t), 

hogy végezze el a felek által a 

kötelezettségeik teljesítése során nyújtott 

teljesítmény értékelését; sürgeti Szerbiát, 

hogy a jószomszédi kapcsolatok 

szellemében járjon el, és abbéli 

reményének ad hangot, hogy Koszovó 

UNESCO-tagság iránti kérelmének 

sikertelensége nem fogja akadályozni a 

párbeszédet,és Koszovó regionális és 

nemzetközi szervezetekbe történő későbbi 

integrációját, illetve hogy folytatódni 

fognak a kulturális örökség védelmét 

szolgáló erőfeszítések és együttműködés; 

kéri Belgrádot és Pristinát, hogy tartsanak 

fenn jószomszédi viszonyt; üdvözli a Vučić 

szerb miniszterelnök és Mustafa koszovói 

miniszterelnök közötti tárgyalások 

újrakezdését 2016. január 27-én; 

megjegyzi, hogy a megvitatott témák közé 

tartozott az egyetemi diplomák és 

szakképesítések kölcsönös elismerése, 

továbbá a köz-és vasúti összeköttetések 

javítása; hangsúlyozza, hogy a két 

országban elért előrehaladás a régió 
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egészének fogja a javát szolgálni;  

Or. en 

 

 


