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Proposta de resolução Alteração 

27. Congratula-se com o empenho 

contínuo da Sérvia no processo de 

normalização das relações com o Kosovo, 

bem como com a conclusão de acordos 

fundamentais, em 25 de agosto de 2015, 

nomeadamente sobre o estabelecimento da 

associação/comunidade de municípios de 

maioria sérvia no Kosovo, a energia, as 

telecomunicações e a ponte de Mitrovica; 

insta a Sérvia a aplicar rapidamente a sua 

parte destes acordos e a dialogar de forma 

construtiva com o Kosovo, ao elaborar e 

aplicar futuros acordos; assinala que foram 

realizados progressos em domínios como 

os da polícia e da proteção civil, os seguros 

automóveis, os serviços aduaneiros, as 

disposições em matéria de ligação e de 

registos cadastrais; insiste em que os 

progressos no diálogo devem ser aferidos 

pela sua aplicação no terreno; exorta a 

Sérvia e o Kosovo a evitarem o discurso 

negativo, a avançarem de boa-fé e 

atempadamente na aplicação plena dos 

acordos já celebrados e a prosseguirem 

com determinação o processo de 

normalização; insta ambos os governos e 

as instituições da UE a fazerem esforços 

contínuos com vista a comunicar e explicar 

as disposições dos acordos celebrados, de 

forma a reaproximar as comunidades 

étnicas albanesa e sérvia no Kosovo; louva 

os esforços da comunidade empresarial 
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efetuados pelas câmaras de comércio no 

sentido de contribuir para a normalização 

das relações, encetando o diálogo entre as 

câmaras de comércio da Sérvia e do 

Kosovo, a fim de eliminar os obstáculos à 

realização de negócios entre as duas partes 

e de favorecer os contactos e a cooperação 

entre as empresas; convida a Comissão a 

apoiar a manutenção e o desenvolvimento 

futuros destas atividades; incentiva a 

Sérvia e o Kosovo a definirem novos temas 

de debate, tendo como objetivo a melhoria 

das condições de vida da população e uma 

normalização global das relações; insta o 

Serviço Europeu para a Ação Externa 

(SEAE) a efetuar uma avaliação do 

desempenho das duas partes no 

cumprimento das suas obrigações; exorta a 

Sérvia a atuar num espírito de relações de 

boa vizinhança e manifesta a esperança de 

que o facto de o pedido de adesão do 

Kosovo à UNESCO ter sido recusado não 

comprometa o diálogo e uma maior 

integração do Kosovo nas organizações 

regionais e internacionais e de que 

prossigam a cooperação e os esforços para 

a proteção do património cultural; exorta 

Belgrado e Pristina a manterem relações de 

boa vizinhança;  
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prossigam a cooperação e os esforços para 

a proteção do património cultural; exorta 

Belgrado e Pristina a manterem relações de 

boa vizinhança; saúda a continuação do 

diálogo entre o Primeiro-Ministro sérvio, 

Aleksandar Vučić, e o Primeiro-Ministro 

kosovar, Isa Mustafa, em 27 de janeiro de 

2016; observa que os temas debatidos 

incluíram o reconhecimento mútuo de 

diplomas universitários e profissionais, 

bem como a melhoria das ligações 

rodoviárias e ferroviárias; sublinha que 

os progressos no terreno irão beneficiar 

toda a região;  

Or. en 

 

 


