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Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. pieņem zināšanai Konstitucionālās 

tiesas lēmumu par Serbu Pašvaldību 

asociācijas īstenošanu un prasa izstrādāt 

attiecīgos tiesību aktus un statūtus 

saskaņā ar šo nolēmumu; aicina pilnā 

apmērā un apņēmīgi īstenot panāktās 
vienošanās; prasa ievērot tiesiskumu, pauž 

nožēlu par to, ka opozīcijas spēki 

neizmantoja šo apturēšanu, lai atsāktu 

parlamentāro dialogu, un mudina visus 

politiskos spēkus rīkoties konstruktīvi 

savas valsts un tās demokrātisko iestāžu un 

pilsoņu interesēs; uzskata, ka noteikumu 

par demokrātiju, politisko dialogu un 

netraucētu parlamenta darbu pilnīga 

ievērošana ir būtiska, lai nodrošinātu visu 

Kosovas reformu programmas aspektu 

īstenošanu; stingri nosoda vardarbīgo 

Asamblejas darba paralizēšanu, prasa 

nepieļaut turpmākus vardarbīgus protestus 

Asamblejā un uzsver, ka Asamblejā 

ievēlētajiem deputātiem būtu jāsanāk un 

jāapspriež aktuāli jautājumi, pilnībā 

ievērojot cieņu pret iestādi; uzsver, ka 

valdībai vajadzētu ņemt vērā parlamenta 

rezolūcijas un lēmumus un ziņot, kā to 

prasa likumdevēja iestāde, pirms tiek 

pieņemti lēmumi par nolīgumu noslēgšanu 

ar citām valstīm; šajā sakarībā atzinīgi 

vērtē divu Kosovas parlamenta deputātu 

attiecīgi no valdošās koalīcijas un 

opozīcijas veiksmīgi sagatavoto 2015. gada 

6. aicina abas puses kopīgi strādāt, lai 

īstenotu vienošanos par serbu vairākuma 

pašvaldību asociācijas/kopienas 

dibināšanu, par pamatu ņemot jau 

parakstītās vienošanās; prasa ievērot 

tiesiskumu, pauž nožēlu par to, ka 

opozīcijas spēki neizmantoja šo 

apturēšanu, lai atsāktu parlamentāro 

dialogu, un mudina visus politiskos spēkus 

rīkoties konstruktīvi savas valsts un tās 

demokrātisko iestāžu un pilsoņu interesēs; 

uzskata, ka noteikumu par demokrātiju, 

politisko dialogu un netraucētu parlamenta 

darbu pilnīga ievērošana ir būtiska, lai 

nodrošinātu visu Kosovas reformu 

programmas aspektu īstenošanu; stingri 

nosoda vardarbīgo Asamblejas darba 

paralizēšanu, prasa nepieļaut turpmākus 

vardarbīgus protestus Asamblejā un uzsver, 

ka Asamblejā ievēlētajiem deputātiem būtu 

jāsanāk un jāapspriež aktuāli jautājumi, 

pilnībā ievērojot cieņu pret iestādi; uzsver, 

ka valdībai vajadzētu ņemt vērā parlamenta 

rezolūcijas un lēmumus un ziņot, kā to 

prasa likumdevēja iestāde, pirms tiek 

pieņemti lēmumi par nolīgumu noslēgšanu 

ar citām valstīm; šajā sakarībā atzinīgi 

vērtē divu Kosovas parlamenta deputātu 

attiecīgi no valdošās koalīcijas un 

opozīcijas veiksmīgi sagatavoto 2015. gada 

20. novembra priekšlikumu; aicina visus 

iesaistītos politiskos dalībniekus atsākt 
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20. novembra priekšlikumu; aicina visus 

iesaistītos politiskos dalībniekus atsākt 

politisko dialogu, lai rastu izeju no 

strupceļa un panāktu ilgtspējīgu 

risinājumu, kas atjaunotu Kosovas 

Asamblejas normālu darbību; aicina visus 

Kosovas vadītājus attiekties pret šo 

situāciju īpaši nopietni un rīkoties atbildīgi, 

paturot prātā, ka Asambleju ir ievēlējusi 

Kosovas tauta, lai tā strādātu Kosovas 

tautas labā; pauž bažas par to, ka atkārtojas 

vardarbības akti, un aicina 

tiesībaizsardzības iestādes pildīt savus 

pienākumus, pilnībā ievērojot juridiskās 

procedūras; ar bažām norāda uz 

notikumiem, kas noveduši pie dažu 

parlamenta deputātu apcietināšanas, un 

aicina veikt izmeklēšanu par iespējamu 

ļaunprātīgu varas izmantošanu, kas saistīta 

ar šiem apcietināšanas gadījumiem; prasa 

Kosovas Asamblejai precizēt noteikumus 

par imunitātes atcelšanu tās deputātiem; 

ņem vērā ombuda pieprasījumu Valsts 

prokuratūrai Prištinā, lai sāktu izmeklēšanu 

par policijas iejaukšanos 2015. gada 

28. novembrī;  

politisko dialogu, lai rastu izeju no 

strupceļa un panāktu ilgtspējīgu 

risinājumu, kas atjaunotu Kosovas 

Asamblejas normālu darbību; aicina visus 

Kosovas vadītājus attiekties pret šo 

situāciju īpaši nopietni un rīkoties atbildīgi, 

paturot prātā, ka Asambleju ir ievēlējusi 

Kosovas tauta, lai tā strādātu Kosovas 

tautas labā; pauž bažas par to, ka atkārtojas 

vardarbības akti, un aicina 

tiesībaizsardzības iestādes pildīt savus 

pienākumus, pilnībā ievērojot juridiskās 

procedūras; ar bažām norāda uz 

notikumiem, kas noveduši pie dažu 

parlamenta deputātu apcietināšanas, un 

aicina veikt izmeklēšanu par iespējamu 

ļaunprātīgu varas izmantošanu, kas saistīta 

ar šiem apcietināšanas gadījumiem; prasa 

Kosovas Asamblejai precizēt noteikumus 

par imunitātes atcelšanu tās deputātiem; 

ņem vērā ombuda pieprasījumu Valsts 

prokuratūrai Prištinā, lai sāktu izmeklēšanu 

par policijas iejaukšanos 2015. gada 

28. novembrī;  

Or. en 

 

 


