
 

AM\1085479BG.doc  PE576.528v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

2.2.2016 B8-0167/1 

Изменение  1 

Хилде Вотманс 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-0167/2016 

Улрике Луначек 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Косово за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. приветства постигнатия през 2015 г. 

напредък по постигането на 

споразумения в рамките на процеса на 

нормализиране на отношенията между 

Косово и Сърбия, а именно за създаване 

на Сдружение/Общност на общините 

със сръбско мнозинство в Косово, 

относно енергетиката, относно моста в 

Северна Митровица/Косовска 

Митровица, включително 

споразумението за телекомуникациите 

от 25 август 2015 г., споразумението за 

застраховките на превозни средства от 

юни 2015 г. и споразумението относно 

съдебната система от февруари 2015 г.; 

подкрепя непрекъснатите усилия за 

посредничество на заместник-

председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на 

сигурност (ЗП/ВП) с оглед на 

нормализирането на отношенията 

между Сърбия и Косово, което все още 

не е напълно постигнато; призовава 

Европейската служба за външна дейност 

да направи задълбочена цялостна 

оценка на степента на прилагане на 

всички споразумения, подписани до 

настоящия момент, по отношение на 

приемането на закони на място и 

редовно да докладва за това пред 

Европейския парламент и парламентите 

4. приветства постигнатия през 2015 г. 

напредък по постигането на 

споразумения в рамките на процеса на 

нормализиране на отношенията между 

Косово и Сърбия, а именно за създаване 

на Сдружение/Общност на общините 

със сръбско мнозинство в Косово, 

относно енергетиката, относно моста в 

Северна Митровица/Косовска 

Митровица, включително 

споразумението за телекомуникациите 

от 25 август 2015 г., споразумението за 

застраховките на превозни средства от 

юни 2015 г. и споразумението относно 

съдебната система от февруари 2015 г.; 

подкрепя непрекъснатите усилия за 

посредничество на заместник-

председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на 

сигурност (ЗП/ВП) с оглед на 

нормализирането на отношенията 

между Сърбия и Косово, което все още 

не е напълно постигнато; призовава 

Европейската служба за външна дейност 

да направи задълбочена цялостна 

оценка на степента на прилагане на 

всички споразумения, подписани до 

настоящия момент, по отношение на 

приемането на закони на място и 

редовно да докладва за това пред 

Европейския парламент и парламентите 
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на Косово и на Сърбия; настоятелно 

приканва ЗП/ВП да идентифицира 

пропуските и да изисква от страните да 

изпълнят ангажиментите си, и 

призовава Сърбия и Косово да се 

въздържат от негативната реторика, да 

продължат да прилагат добросъвестно, 

своевременно и пълно всички 

споразумения, постигнати до момента, и 

да продължат решително процеса на 

нормализиране; подчертава, че 

непрекъснат и конструктивен диалог 

между Прищина и Белград и пълното 

прилагане на постигнатите 

споразумения са от решаващо значение 

за нормализиране на техните 

отношения; 

на Косово и на Сърбия; настоятелно 

приканва ЗП/ВП да идентифицира 

пропуските и да изисква от страните да 

изпълнят ангажиментите си, и 

призовава Сърбия и Косово да се 

въздържат от негативната реторика, да 

продължат да прилагат добросъвестно, 

своевременно и пълно всички 

споразумения, постигнати до момента, и 

да продължат решително процеса на 

нормализиране; подчертава, че 

непрекъснат и конструктивен диалог 

между Прищина и Белград и пълното 

прилагане на постигнатите 

споразумения са от решаващо значение 

за нормализиране на техните 

отношения; приветства 

възобновяването на преговорите 

между  министър-председателя на 

Сърбия Вучич  и министър-

председателя на Косово Мустафа  в 

сряда, 27 януари 2016 г.;   отбелязва, 

че  обсъдените теми включваха  

взаимното признаване на 

университетски и професионални 

дипломи и подобряване на пътните и 

железопътните връзки;   подчертава, 

че напредъкът на място ще бъде от 

полза за целия регион; 

Or. en 

 

 


