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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de hotărârea Curții 

Constituționale privind înființarea 

Asociației comunelor cu majoritate sârbă și 

îndeamnă la redactarea unor legi și 

statute în ton cu hotărârea respectivă; 

solicită implementarea deplină și 

riguroasă a acordurilor încheiate; 

îndeamnă la respectarea statului de drept, 

regretă că forțele de opoziție nu au profitat 

de această suspendare pentru a relua 

dialogul politic și încurajează toate forțele 

politice să acționeze constructiv în 

interesul țării lor, al instituțiilor 

democratice și al cetățenilor acesteia; 

consideră că respectarea regulilor 

democrației, dialogul politic și activitatea 

parlamentară neîngrădită sunt condiții 

esențiale pentru punerea în aplicare a 

tuturor aspectelor agendei de reforme a 

Kosovo; condamnă cu fermitate 

obstrucționările violente ale treburilor 

Adunării, solicită evitarea continuării 

protestelor violente în cadrul acesteia și 

subliniază că deputații aleși în cadrul 

Adunării ar trebui să se întâlnească și să 

discute, respectând pe deplin această 

instituție; subliniază că guvernul ar trebui 

să respecte rezoluțiile și deciziile 

Parlamentului și ar trebui să informeze 

organul legislativ, în conformitate cu 

cerințele acestuia, înainte de a decide 

semnarea unor acorduri cu alte state; 

6. solicită ambelor părți să conlucreze la 

implementarea acordului privind 

înființarea Asociației/Comunității 

comunelor cu majoritate sârbă din Kosovo, 

pe baza acordurilor deja semnate; 

îndeamnă la respectarea statului de drept, 

regretă că forțele de opoziție nu au profitat 

de această suspendare pentru a relua 

dialogul politic și încurajează toate forțele 

politice să acționeze constructiv în 

interesul țării lor, al instituțiilor 

democratice și al cetățenilor acesteia; 

consideră că respectarea regulilor 

democrației, dialogul politic și activitatea 

parlamentară neîngrădită sunt condiții 

esențiale pentru punerea în aplicare a 

tuturor aspectelor agendei de reforme a 

Kosovo; condamnă cu fermitate 

obstrucționările violente ale treburilor 

Adunării, solicită evitarea continuării 

protestelor violente în cadrul acesteia și 

subliniază că deputații aleși în cadrul 

Adunării ar trebui să se întâlnească și să 

discute, respectând pe deplin această 

instituție; subliniază că guvernul ar trebui 

să respecte rezoluțiile și deciziile 

Parlamentului și ar trebui să informeze 

organul legislativ, în conformitate cu 

cerințele acestuia, înainte de a decide 

semnarea unor acorduri cu alte state; 

salută, în acest sens, propunerea bine 

redactată din 20 noiembrie 2015 a doi 
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salută, în acest sens, propunerea bine 

redactată din 20 noiembrie 2015 a doi 

deputați care fac parte din coaliția de 

guvernământ și, respectiv, din opoziția din 

Kosovo; îi invită pe toți actorii politici să 

reia dialogul politic pentru ieșirea din 

impas și pentru găsirea unei soluții viabile 

care să restabilească funcționarea normală 

a Adunării Parlamentare kosovare; îi invită 

pe toți liderii din Kosovo să acorde o 

importanță maximă soluționării acestei 

situații și să acționeze responsabil, ținând 

seama de faptul că Adunarea este aleasă de 

poporul kosovar pentru poporul kosovar; 

este extrem de preocupat de actele repetate 

de violență și solicită autorităților de ordine 

publică să își facă datoria, cu respectarea 

deplină a procedurilor legale; ia act cu 

îngrijorare de evenimentele care au dus la 

arestarea câtorva deputați și solicită 

desfășurarea unei anchete privind 

eventualele abuzuri de putere legate de 

arestările făcute; îndeamnă Adunarea 

Parlamentară kosovară să clarifice normele 

privind ridicarea imunității membrilor săi; 

ia notă de cererea adresată Parchetului din 

Pristina de Avocatul Poporului de a 

deschide o anchetă privind intervenția 

poliției din 28 noiembrie 2015;  

deputați care fac parte din coaliția de 

guvernământ și, respectiv, din opoziția din 

Kosovo; îi invită pe toți actorii politici să 

reia dialogul politic pentru ieșirea din 

impas și pentru găsirea unei soluții viabile 

care să restabilească funcționarea normală 

a Adunării Parlamentare kosovare; îi invită 

pe toți liderii din Kosovo să acorde o 

importanță maximă soluționării acestei 

situații și să acționeze responsabil, ținând 

seama de faptul că Adunarea este aleasă de 

poporul kosovar pentru poporul kosovar; 

este extrem de preocupat de actele repetate 

de violență și solicită autorităților de ordine 

publică să își facă datoria, cu respectarea 

deplină a procedurilor legale; ia act cu 

îngrijorare de evenimentele care au dus la 

arestarea câtorva deputați și solicită 

desfășurarea unei anchete privind 

eventualele abuzuri de putere legate de 

arestările făcute; îndeamnă Adunarea 

Parlamentară kosovară să clarifice normele 

privind ridicarea imunității membrilor săi; 

ia notă de cererea adresată Parchetului din 

Pristina de Avocatul Poporului de a 

deschide o anchetă privind intervenția 

poliției din 28 noiembrie 2015;  

Or. en 

 

 


