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Projekt rezolucji Poprawka 

27. z zadowoleniem przyjmuje stałe 

zaangażowanie Serbii w proces 

normalizacji stosunków z Kosowem oraz 

finalizację kluczowych porozumień w dniu 

25 sierpnia 2015 r., a mianowicie 

porozumień dotyczących ustanowienia 

stowarzyszenia/wspólnoty gmin 

kosowskich zamieszkiwanych w 

większości przez Serbów, energetyki, 

telekomunikacji oraz mostu w Mitrowicy; 

wzywa Serbię do szybkiego wdrożenia jej 

części tych porozumień i do 

konstruktywnej współpracy z Kosowem w 

formułowaniu i wdrażaniu przyszłych 

porozumień; dostrzega postępy w 

następujących dziedzinach: policja i 

obrona cywilna, ubezpieczenia pojazdów, 

cła, uzgodnienia w zakresie instytucji 

łącznikowych i kataster; przypomina, że 

postępy w rozmowach powinny być 

mierzone konkretnymi rozwiązaniami w 

terenie; wzywa Serbię i Kosowo do 

unikania negatywnej retoryki i do dalszych 

działań na rzecz pełnego i terminowego 

wykonania w dobrej wierze wszystkich już 

osiągniętych porozumień oraz do 

stanowczej kontynuacji procesu 

normalizacji; wzywa oba rządy i instytucje 

UE do podejmowania nieustannych 

wysiłków w celu komunikowania i 

wyjaśniania postanowień osiągniętych 

porozumień, aby zbliżyć do siebie 
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albańskie i serbskie wspólnoty etniczne w 

Kosowie; wyraża uznanie dla wysiłków 

środowiska przedsiębiorców, któremu 

przewodzą izby handlowe, na rzecz 

normalizacji stosunków przez 

zaangażowanie w dialog między izbami 

handlowymi Serbii i Kosowa w celu 

zniesienia barier w prowadzeniu 

działalności gospodarczej między dwiema 

stronami i ułatwienia kontaktów oraz 

współpracy między przedsiębiorstwami; 

apeluje do Komisji, aby wspierała 

utrzymanie i rozwój tych działań w 

przyszłości; zachęca Serbię i Kosowo do 

wskazania nowych tematów dialogu z 

myślą o poprawie warunków życia ludzi i o 

kompleksowej normalizacji stosunków; 

wzywa Europejską Służbę Działań 

Zewnętrznych (ESDZ) do przeprowadzenia 

oceny wyników obu stron w wypełnianiu 

ich zobowiązań; apeluje do Serbii o 

prowadzenie działań w duchu stosunków 

dobrosąsiedzkich i wyraża nadzieję, że 

kwestia odrzuconego wniosku Kosowa o 

członkostwo w UNESCO nie przeszkodzi 

w dialogu ani dalszej integracji Kosowa w 

organizacjach regionalnych i 

międzynarodowych oraz że nadal będzie 

trwać współpraca i będą podejmowane 

wysiłki na rzecz ochrony dziedzictwa 

kulturowego; zachęca Belgrad i Prisztinę 

do utrzymywania dobrosąsiedzkich 

stosunków;  
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wysiłki na rzecz ochrony dziedzictwa 

kulturowego; zachęca Belgrad i Prisztinę 

do utrzymywania dobrosąsiedzkich 

stosunków; z zadowoleniem przyjmuje 

wznowienie rozmów między premierem 

Serbii A. Vučiciem i premierem Kosowa 

I. Mustafą w dniu 27 stycznia 2016 r.; 

zauważa, że tematem dyskusji było między 

innymi wzajemne uznawanie dyplomów 

szkół wyższych i dyplomów zawodowych 

oraz poprawa połączeń drogowych i 

kolejowych; podkreśla, że postępy na 

miejscu przyniosą korzyści całemu 

regionowi;  

Or. en 

 

 


