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Alteração  1 

Hilde Vautmans 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução B8-0167/2016 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 relativo ao Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Congratula-se com os progressos 

realizados em 2015 no que respeita à 

conclusão de acordos no âmbito do 

processo de normalização das relações 

entre o Kosovo e a Sérvia, nomeadamente 

sobre o estabelecimento da 

associação/comunidade de municípios de 

maioria sérvia no Kosovo, sobre a energia, 

sobre a ponte de Mitrovicë/Mitrovica, 

sobre as telecomunicações (de 25 de agosto 

de 2015), em matéria de seguro automóvel 

(de junho de 2015) e sobre o sistema 

judicial (de fevereiro de 2015); apoia a 

continuação dos esforços de mediação da 

Vice-Presidente da Comissão/Alta 

Representante da União para os Negócios 

Estrangeiros e a Política de Segurança 

(VP/AR), com vista à normalização das 

relações entre a Sérvia e o Kosovo, que 

ainda não foi integralmente alcançada; 

insta o Serviço Europeu para a Ação 

Externa a proceder a uma avaliação global 

exaustiva do estado da aplicação de todos 

os acordos assinados até à data no tocante à 

adoção efetiva da legislação e a apresentar 

regularmente relatórios sobre essa questão 

ao Parlamento Europeu e aos parlamentos 

do Kosovo e da Sérvia; exorta a VP/AR a 

identificar as lacunas existentes e a exigir 

que as partes cumpram os seus 

compromissos, e exorta a Sérvia e o 

Kosovo a absterem-se de retórica negativa, 
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a prosseguirem em boa-fé e em tempo útil 

com a aplicação integral de todos os 

acordos já alcançados e a continuarem de 

forma determinada com o processo de 

normalização; salienta que um diálogo 

contínuo e construtivo entre Pristina e 

Belgrado, bem como a aplicação integral 

dos acordos alcançados, é crucial para a 

normalização das suas relações; 

a prosseguirem em boa-fé e em tempo útil 

com a aplicação integral de todos os 

acordos já alcançados e a continuarem de 

forma determinada com o processo de 

normalização; salienta que um diálogo 

contínuo e construtivo entre Pristina e 

Belgrado, bem como a aplicação integral 

dos acordos alcançados, é crucial para a 

normalização das suas relações; 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; 
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