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Proposta de resolução Alteração 

6. Regista a decisão do Tribunal 

Constitucional sobre a criação da 

associação de municípios sérvios e solicita 

a elaboração de legislação e estatutos 

relevantes em conformidade com essa 

decisão; solicita a aplicação integral e 

empenhada dos acordos alcançados; apela 

ao respeito pelo Estado de direito, lamenta 

que as forças de oposição não tenham 

tirado partido da presente suspensão para 

retomar o diálogo parlamentar e insta todas 

as forças políticas a agirem de forma 

construtiva no interesse do país, das 

instituições democráticas e dos cidadãos; 

considera que o pleno respeito pelas regras 

democráticas, pelo diálogo político e pelas 

atividades parlamentares sem restrições é 

essencial para a execução de todos os 

aspetos do programa de reformas do 

Kosovo; condena firmemente as obstruções 

violentas na Assembleia, insta a prevenção 

de mais protestos violentos no local e 

salienta que os membros eleitos do 

Parlamento devem reunir-se aí e debater as 

questões respeitando plenamente a 

instituição; salienta que o Governo deve 

respeitar as resoluções e decisões do 

Parlamento, devendo prestar informações, 

como exigido pelo órgão legislativo, antes 

de decidir assinar acordos com outros 

estados; congratula-se, a esse respeito, com 

a proposta judiciosa apresentada, em 20 de 

6. Solicita a ambas as partes que 

trabalhem em prol da aplicação do acordo 

destinado a criar a 

associação/comunidade de municípios de 

maioria sérvia, com base nos acordos já 

assinados; apela ao respeito pelo Estado de 

direito, lamenta que as forças de oposição 

não tenham tirado partido da presente 

suspensão para retomar o diálogo 

parlamentar e insta todas as forças políticas 

a agirem de forma construtiva no interesse 

do país, das instituições democráticas e dos 

cidadãos; considera que o pleno respeito 

pelas regras democráticas, pelo diálogo 

político e pelas atividades parlamentares 

sem restrições é essencial para a execução 

de todos os aspetos do programa de 

reformas do Kosovo; condena firmemente 

as obstruções violentas na Assembleia, 

insta a prevenção de mais protestos 

violentos no local e salienta que os 

membros eleitos do Parlamento devem 

reunir-se aí e debater as questões 

respeitando plenamente a instituição; 

salienta que o Governo deve respeitar as 

resoluções e decisões do Parlamento, 

devendo prestar informações, como 

exigido pelo órgão legislativo, antes de 

decidir assinar acordos com outros estados; 

congratula-se, a esse respeito, com a 

proposta judiciosa apresentada, em 20 de 

novembro de 2015, por um deputado 
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novembro de 2015, por um deputado 

kosovar da coligação no poder e por um 

deputado da oposição; exorta todos os 

intervenientes políticos a retomarem o 

diálogo político a fim de quebrar o impasse 

e de encontrar uma solução viável que 

restabeleça o normal funcionamento da 

Assembleia do Kosovo; convida todos os 

responsáveis políticos kosovares a 

abordarem esta situação como sendo da 

maior importância e a agirem de forma 

responsável, tendo em mente que a 

Assembleia é eleita pelo povo do Kosovo e 

para o povo do Kosovo; manifesta 

profunda preocupação face aos reiterados 

atos de violência e insta as autoridades 

judiciais a exercerem as suas funções em 

plena conformidade com os processos 

legais; observa com preocupação os 

acontecimentos que levaram à detenção de 

alguns deputados do Parlamento e solicita 

uma investigação sobre eventuais abusos 

de poder relacionados com as detenções; 

insta a Assembleia do Kosovo a esclarecer 

as regras relativas ao levantamento da 

imunidade dos seus membros; regista o 

pedido do Provedor de Justiça ao 

Ministério Público em Pristina para o 

início de um inquérito sobre a intervenção 

das forças policiais em 28 de novembro de 

2015;  

kosovar da coligação no poder e por um 

deputado da oposição; exorta todos os 

intervenientes políticos a retomarem o 

diálogo político a fim de quebrar o impasse 

e de encontrar uma solução viável que 

restabeleça o normal funcionamento da 

Assembleia do Kosovo; convida todos os 

responsáveis políticos kosovares a 

abordarem esta situação como sendo da 

maior importância e a agirem de forma 

responsável, tendo em mente que a 

Assembleia é eleita pelo povo do Kosovo e 

para o povo do Kosovo; manifesta 

profunda preocupação face aos reiterados 

atos de violência e insta as autoridades 

judiciais a exercerem as suas funções em 

plena conformidade com os processos 

legais; observa com preocupação os 

acontecimentos que levaram à detenção de 

alguns deputados do Parlamento e solicita 

uma investigação sobre eventuais abusos 

de poder relacionados com as detenções; 

insta a Assembleia do Kosovo a esclarecer 

as regras relativas ao levantamento da 

imunidade dos seus membros; regista o 

pedido do Provedor de Justiça ao 

Ministério Público em Pristina para o 

início de um inquérito sobre a intervenção 

das forças policiais em 28 de novembro de 

2015;  

Or. en 

 

 


