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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. salută progresele realizate în 2015 în 

ceea ce privește realizarea unor acorduri în 

cadrul procesului de normalizare a 

relațiilor dintre Kosovo și Serbia, și anume, 

cu privire la înființarea 

Asociației/Comunității comunelor cu 

majoritate sârbă din Kosovo, la energie și 

la podul din Mitrovicë/Mitrovica, la 

acordul din 25 august 2015 referitor la 

telecomunicații, la cel din iunie 2015, cu 

privire la asigurarea autovehiculelor, și la 

cel din februarie 2015 privind sistemul de 

justiție; salută eforturile permanente de 

mediere ale Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de 

securitate (VP/ÎR) pentru normalizarea 

relațiilor dintre Kosovo și Serbia, care mai 

are până să fie complet finalizată; invită 

SEAE să facă o evaluare generală 

aprofundată a stadiului implementării 

tuturor acordurilor semnate până în 

prezent, pentru a vedea dacă ele au fost 

concretizate prin adoptarea unor legi 

naționale și să raporteze periodic 

Parlamentului European și parlamentelor 

din Kosovo și Serbia cu privire la acest 

lucru; îndeamnă VP/ÎR să identifice 

situațiile de neconformitate, cerând părților 

să-și îndeplinească angajamentele și invită 

Serbia și Kosovo să se abțină de la retorica 

negativă și să continue punerea în aplicare 

4. salută progresele realizate în 2015 în 

ceea ce privește realizarea unor acorduri în 

cadrul procesului de normalizare a 

relațiilor dintre Kosovo și Serbia, și anume, 
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mediere ale Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii 
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situațiile de neconformitate, cerând părților 

să-și îndeplinească angajamentele și invită 

Serbia și Kosovo să se abțină de la retorica 

negativă și să continue punerea în aplicare 
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deplină, cu bună-credință și la timp a 

tuturor acordurilor deja încheiate și să 

continue cu hotărâre procesul de 

normalizare; subliniază faptul că dialogul 

continuu și constructiv între Pristina și 

Belgrad și implementarea integrală a 

acordurilor semnate sunt cruciale pentru 

normalizarea relațiilor dintre ele; 

deplină, cu bună-credință și la timp a 

tuturor acordurilor deja încheiate și să 

continue cu hotărâre procesul de 

normalizare; subliniază faptul că dialogul 

continuu și constructiv între Pristina și 

Belgrad și implementarea integrală a 

acordurilor semnate sunt cruciale pentru 

normalizarea relațiilor dintre ele; salută 

reluarea convorbirilor dintre primul 

ministru sârb Vučić și primul ministru 

kosovar Mustafa miercuri 27 ianuarie 

2016; menționează că printre subiectele 

discutate s-au numărat recunoașterea 

diplomelor universitare și profesionale și 

îmbunătățirea conexiunilor rutiere și 

feroviare; subliniază că progresele la 

nivel local vor avea un efect benefic 

pentru întreaga regiune; 

Or. en 

 

 


