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2015. gada ziņojums par Kosovu 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. atzinīgi vērtē 2015. gadā gūto progresu, 

Kosovas un Serbijas attiecību 

normalizēšanas procesa ietvaros panākot 

vienošanos, proti, par serbu vairākuma 

pašvaldību asociācijas/kopienas izveidi 

Kosovā, par enerģētiku un par 

Mitrovicë/Mitrovicas tiltu, kā arī 

2015. gada 25. augusta vienošanos par 

telesakariem, 2015. gada jūnija vienošanos 

par transportlīdzekļu apdrošināšanu un 

2015. gada februāra vienošanos tiesu 

iestādēm; atbalsta Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieces/Savienības augstās pārstāves 

ārlietās un drošības politikas jautājumos 

(PV/AP) nepārtrauktos vidutāja centienus 

ar mērķi normalizēt attiecības starp Serbiju 

un Kosovu, kurš vēl nav pilnībā sasniegts; 

aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu 

veikt vispārēju padziļinātu novērtējumu par 

situāciju attiecībā uz visu līdz šim 

parakstīto nolīgumu īstenošanu saistībā ar 

tiesību aktu pieņemšanu uz vietas un 

regulāri ziņot par to Eiropas Parlamentam 

un Kosovas un Serbijas parlamentiem; 

mudina PV/AP atklāt trūkumus un 

pieprasīt, lai puses pildītu savas saistības, 

un aicina Serbiju un Kosovu atturēties no 

negatīviem izteikumiem, turpināt 

godprātīgi un laikus pilnībā īstenot jau 

panāktās vienošanās un apņēmīgi turpināt 

normalizācijas procesu; uzsver, ka 

nepārtraukts un konstruktīvs dialogs starp 

4. atzinīgi vērtē 2015. gadā gūto progresu, 

Kosovas un Serbijas attiecību 

normalizēšanas procesa ietvaros panākot 

vienošanos, proti, par serbu vairākuma 

pašvaldību asociācijas/kopienas izveidi 

Kosovā, par enerģētiku un par 

Mitrovicë/Mitrovicas tiltu, kā arī 

2015. gada 25. augusta vienošanos par 

telesakariem, 2015. gada jūnija vienošanos 

par transportlīdzekļu apdrošināšanu un 

2015. gada februāra vienošanos tiesu 

iestādēm; atbalsta Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieces/Savienības augstās pārstāves 

ārlietās un drošības politikas jautājumos 

(PV/AP) nepārtrauktos vidutāja centienus 

ar mērķi normalizēt attiecības starp Serbiju 

un Kosovu, kurš vēl nav pilnībā sasniegts; 

aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu 

veikt vispārēju padziļinātu novērtējumu par 

situāciju attiecībā uz visu līdz šim 

parakstīto nolīgumu īstenošanu saistībā ar 

tiesību aktu pieņemšanu uz vietas un 

regulāri ziņot par to Eiropas Parlamentam 

un Kosovas un Serbijas parlamentiem; 

mudina PV/AP atklāt trūkumus un 

pieprasīt, lai puses pildītu savas saistības, 

un aicina Serbiju un Kosovu atturēties no 

negatīviem izteikumiem, turpināt 

godprātīgi un laikus pilnībā īstenot jau 

panāktās vienošanās un apņēmīgi turpināt 

normalizācijas procesu; uzsver, ka 

nepārtraukts un konstruktīvs dialogs starp 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Prištinu un Belgradu un panākto 

vienošanos īstenošana pilnā apmērā ir 

būtiski svarīga savstarpējo attiecību 

normalizēšanai; 

Prištinu un Belgradu un panākto 

vienošanos īstenošana pilnā apmērā ir 

būtiski svarīga savstarpējo attiecību 

normalizēšanai; atzinīgi vērtē sarunu 

atsākšanu starp Serbijas premjerministru 

A.Vučić un Kosovas premjerministru 

I. Mustafa trešdien, 2016. gada 

27. janvārī; norāda, ka tika apspriesti tādi 

jautājumi kā augstskolu un profesionālās 

izglītības diplomu savstarpēja atzīšana un 

ceļu un dzelzceļa savienojumu 

uzlabošana; uzsver, ka panākumi uz 

vietas dotu labumu visam reģionam; 

Or. en 

 

 


