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Referirea 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere decizia Consiliului din 

22 octombrie 2012 de autorizare a 

Comisiei să deschidă negocierile în 

vederea semnării unui acord-cadru cu 

Kosovo privind participarea la programele 

Uniunii, 

– având în vedere decizia Consiliului din 

22 octombrie 2012 de autorizare a 

Comisiei să deschidă negocierile în 

vederea semnării unui acord-cadru cu 

Kosovo
1
 privind participarea la programele 

Uniunii, 

 _________________ 

1 
Această denumire nu influențează 

pozițiile adoptate cu privire la statutul său 

și este în conformitate cu Rezoluția 1244 

(1999) a Consiliului de Securitate al ONU 

și Avizul consultativ al Curții 

Internaționale de Justiție (CIJ) privind 

declarația unilaterală de independență a 

Kosovo. 

Or. en 
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Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. ia act de faptul că cinci state membre 

nu au recunoscut în mod oficial Kosovo și 

consideră că recunoașterea de către 

aceste state ar putea contribui la întărirea 

stabilității în regiune, la facilitarea în 

continuare a normalizării relațiilor dintre 

Serbia și Kosovo și la creșterea 

credibilității politicii externe a UE; în 

acest sens, ia act cu satisfacție de decizia 

celor cinci state membre care nu au 

recunoscut Kosovo de a facilita aprobarea 

ASA în cadrul Consiliului; invită toate 

statele membre să facă tot ce le stă în 

putință pentru a facilita contactele 

economice și interpersonale, precum și 

relațiile sociale dintre cetățenii lor și cei 

din Kosovo, în spiritul ASA și al stabilirii 

unor relații contractuale oficiale; salută 

prezentarea de către Kosovo a primului 

program de reformă economică, prevăzut 

ca un prim pas în direcția aprofundării 

dialogului economic cu UE; 

8. respectă decizia statelor membre care 

nu au recunoscut autoproclamata 

Republică Kosovo și acceptă ideea că 

orice stat care a recunoscut-o poate reveni 

asupra deciziei de recunoaștere; 

 

Or. en 

 

 


