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Ларс Адактусон 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0167/2016 

Улрике Луначек 

от името на комисията по външни работи 

Процес на европейска интеграция на Косово 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва решението на 

Конституционния съд относно 

създаването на Сдружение на 

сръбските общини и призовава за 

изготвянето на съответното 

законодателство и устав съобразно 

това решение; призовава за пълното и 

съвестно прилагане на постигнатите 
споразумения; призовава за зачитане на 

принципите на правовата държава, 

изразява съжаление, че опозицията не се 

възползва от това суспендиране, за да 

поднови парламентарния диалог, и 

насърчава всички политически сили да 

действат конструктивно в интерес на 

своята държава, нейните 

демократичните институции и нейните 

граждани; счита, че пълното спазване на 

правилата на демокрацията, 

политическият диалог и 

безпрепятствената парламентарна 

дейност са от основно значение за 

изпълнението на всички аспекти на 

програмата за реформи в Косово; строго 

осъжда насилствените действия в 

Асамблеята, призовава за 

предотвратяване на бъдещи насилствени 

форми на протест в Асамблеята и 

подчертава, че избраните 

парламентарни членове следва да се 

срещат и разискват въпросите в 

Асамблеята при пълно зачитане на 

6. призовава двете страни да работят 

по прилагането на споразумението за  

създаване на Сдружение/Общност на 

общините със сръбско мнозинство въз 

основа на вече подписаните 
споразумения; призовава за зачитане на 

принципите на правовата държава, 

изразява съжаление, че опозицията не се 

възползва от това суспендиране, за да 

поднови парламентарния диалог, и 

насърчава всички политически сили да 

действат конструктивно в интерес на 

своята държава, нейните 

демократичните институции и нейните 

граждани; счита, че пълното спазване на 

правилата на демокрацията, 

политическият диалог и 

безпрепятствената парламентарна 

дейност са от основно значение за 

изпълнението на всички аспекти на 

програмата за реформи в Косово; строго 

осъжда насилствените действия в 

Асамблеята, призовава за 

предотвратяване на бъдещи насилствени 

форми на протест в Асамблеята и 

подчертава, че избраните 

парламентарни членове следва да се 

срещат и разискват въпросите в 

Асамблеята при пълно зачитане на 

институцията; подчертава, че 

правителството следва да зачита 

парламентарните резолюции и решения 
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институцията; подчертава, че 

правителството следва да зачита 

парламентарните резолюции и решения 

и да докладва, в съответствие с 

изискванията на законодателния орган, 

преди да вземе решение за подписване 

на споразумения с други държави; в 

тази връзка приветства добре 

подготвеното предложение от 20 

ноември 2015 г. на двама членове на 

парламента на Косово, съответно от 

управляващата коалиция и от 

опозицията, призовава всички 

политически участници да възобновят 

политическия диалог, с цел да се излезе 

от безизходицата и да се намери трайно 

решение, което да доведе до 

възстановяване на нормалното 

функциониране на Асамблеята на 

Косово; приканва всички лидери на 

Косово да оценят извънредното 

значение на ситуацията и да действат с 

отговорност, като не забравят, че 

Асамблеята се избира от народа на 

Косово и за народа на Косово; изразява 

сериозна загриженост относно 

повтарящите се актове на насилие и 

призовава правоприлагащите органи да 

изпълняват своите задължения при 

пълно спазване на правните 

производства; отбелязва със 

загриженост събитията, довели до 

задържането на някои членове на 

Парламента, и призовава за разследване 

на възможни злоупотреби с власт, 

свързани със случаите на задържане; 

настоятелно призовава Асамблеята на 

Косово да изясни правилата относно 

отнемането на имунитета на нейните 

членове; отбелязва искането на 

Омбудсмана към държавната 

прокуратура в Прищина за започване на 

разследване на полицейската намеса на 

28 ноември 2015 г.;  

и да докладва, в съответствие с 

изискванията на законодателния орган, 

преди да вземе решение за подписване 

на споразумения с други държави; в 

тази връзка приветства добре 

подготвеното предложение от 20 

ноември 2015 г. на двама членове на 

парламента на Косово, съответно от 

управляващата коалиция и от 

опозицията, призовава всички 

политически участници да възобновят 

политическия диалог, с цел да се излезе 

от безизходицата и да се намери трайно 

решение, което да доведе до 

възстановяване на нормалното 

функциониране на Асамблеята на 

Косово; приканва всички лидери на 

Косово да оценят извънредното 

значение на ситуацията и да действат с 

отговорност, като не забравят, че 

Асамблеята се избира от народа на 

Косово и за народа на Косово; изразява 

сериозна загриженост относно 

повтарящите се актове на насилие и 

призовава правоприлагащите органи да 

изпълняват своите задължения при 

пълно спазване на правните 

производства; отбелязва със 

загриженост събитията, довели до 

задържането на някои членове на 

Парламента, и призовава за разследване 

на възможни злоупотреби с власт, 

свързани със случаите на задържане; 

настоятелно призовава Асамблеята на 

Косово да изясни правилата относно 

отнемането на имунитета на нейните 

членове; отбелязва искането на 

Омбудсмана към държавната 

прокуратура в Прищина за започване на 

разследване на полицейската намеса на 

28 ноември 2015 г.;  

Or. en 
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