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Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. pozdravlja neprekinjeno sodelovanje 

Srbije pri normalizaciji odnosov s 

Kosovom ter sklenitev bistvenih 

sporazumov 25. avgusta 2015, in sicer o 

ustanovitvi združenja/skupnosti občin z 

večinskim srbskim prebivalstvom na 

Kosovu, o energetiki, o telekomunikacijah 

in o mostu v Mitrovici; poziva Srbijo, naj 

hitro začne izvajati svoj del teh 

sporazumov ter naj tvorno sodeluje s 

Kosovom pri oblikovanju in izvajanju 

prihodnjih sporazumov ugotavlja, da je bil 

napredek dosežen na področjih, kot so 

policija, civilna zaščita, zavarovanje vozil, 

carine, mehanizmi povezovanja in kataster; 

ponavlja, da je treba napredek pri dialogu 

ocenjevati glede na izvajanje na terenu; 

poziva Srbijo in Kosovo, naj se vzdržita 

negativne retorike in začneta v dobri veri in 

pravočasno v celoti izvajati vse že 

sklenjene sporazume ter odločno 

nadaljujeta normalizacijo odnosov; poziva, 

naj si obe vladi in institucije EU nenehno 

prizadevajo, da bi sporočile in pojasnile 

določbe doseženih sporazumov, s čimer bi 

zbližali albanske in srbske etnične 

skupnosti na Kosovu; izreka pohvalo 

prizadevanjem poslovne skupnosti pod 

vodstvom gospodarskih zbornic, da bi 

prispevali k normalizaciji odnosov, in sicer 

z dialogom med gospodarskima 

zbornicama Srbije in Kosova, da bi 
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odpravili ovire za sklepanje poslov med 

stranema in olajšali stike in sodelovanje 

med podjetji; poziva Evropsko komisijo, 

naj podpre nadaljevanje in razvoj teh 

dejavnosti v prihodnje; spodbuja Srbijo in 

Kosovo, naj opredelita nove teme dialoga, 

da bi izboljšali življenje prebivalcev in v 

celoti normalizirali odnose; poziva 

Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 

oceni, kako strani izpolnjujeta svoje 

dolžnosti; poziva Srbijo, naj ravna v duhu 

dobrososedskih odnosov, in upa, da 

dejstvo, da Kosovo ni uspelo pridobiti 

članstva v Unescu, ne bo oviralo dialoga in 

njegovega nadaljnjega vključevanja v 

regionalne in mednarodne organizacije ter 

da se bodo nadaljevali sodelovanje in 

prizadevanja za zaščito kulturne dediščine; 

poziva Beograd in Prištino, naj ohranita 

dobre sosedske odnose;  
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poziva Beograd in Prištino, naj ohranita 

dobre sosedske odnose; je zadovoljen, da 

sta srbski in kosovski predsednik vlade, 

Vučić in Mustafa, 27. januarja 2016 

ponovno začela pogovore; je seznanjen, 

da sta se pogovarjala tudi o vzajemnem 

priznavanju univerzitetnih diplom in 

poklicnih spričeval ter o izboljšanju 

cestnih in železniških povezav; poudarja, 

da bo napredek na terenu koristil vsej 

regiji;  

Or. en 

 

 


