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Σαφήμηνύματα στη Σερβία και το Κόσοβο προκειμένου να έρθουν πιο κοντά στην ΕΕ, έστειλε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την αξιολόγηση των προοπτικών ένταξής τους. Υιοθετώντας
σήμερα δύο ψηφίσματα τα οποία αξιολογούν τις τελευταίες προσπάθειες που καταβάλουν η
Σερβία και το Κόσοβο για να έρθουν πιο κοντά στην ΕΕ και για πιθανή μελλοντική ένταξή τους, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με ανακοίνωσή του τόνισε: "Η Σερβία πρέπει να φέρει την
εξωτερική της πολιτική πιο κοντά σε αυτήν της ΕΕ, και στο ζήτημα της Ρωσίας, ενώ το Κόσοβο θα
πρέπει να απαλλαχθεί από το καθεστώς θεωρήσεων χωρίς καθυστέρηση".
Ειδικότερα, στη σχετική έκθεση για τη Σερβία, η οποία υιοθετήθηκε με 503 ψήφους υπέρ, 85 κατά
και 47 αποχές, το Ευρωκοινοβούλιο χαιρετίζει τη συνεχή δέσμευση της Σερβίας ως προς την
ενταξιακή της πορεία στην ΕΕ και ζητά αυτή η στρατηγική απόφαση να προωθηθεί ενεργά στους
Σέρβους πολίτες. Υπογραμμίζει επίσης τις προσπάθειες της Σερβίας για εξομάλυνση των σχέσεων
με το γειτονικό Κόσοβο και υποστηρίζει τον διάλογο που διευκολύνεται από την ΕΕ ως το πλαίσιο
για την επίτευξη συνολικής συμφωνίας διευθετήσεως. Ενώ λαμβάνεται υπόψη η εν εξελίξει
συζήτηση σχετικά με την ανταλλαγή εδαφών μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου, το ΕΚ υπογραμμίζει ότι
στόχος στην περιοχή δεν πρέπει να είναι η δημιουργία εθνικά ομογενών κρατών. Θεωρεί κάθε
μελλοντική συμφωνία αποδεκτή μόνο εάν υπάρξει αμοιβαία συμφωνία μεταξύ Σερβίας και
Κοσόβου, και εάν ληφθούν υπόψη η συνολική σταθερότητα στην περιοχή και το διεθνές δίκαιο.
Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα μέλη του ΕΚ καλούν τις σερβικές αρχές να
εντείνουν τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της
διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, και να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση της δημόσιας
διοίκησης της χώρας ώστε να την καταστήσουν περισσότερο πολιτικά ουδέτερη.
Οεισηγητής του ΕΚ για τη Σερβία, Ντέιβιντ Μακ Άλιστερ, (ΕΛΚ, Γερμανία) δήλωσε: "Η Σερβία
σημειώνει πρόοδο στον στρατηγικό της στόχο για ένταξη στην ΕΕ με 14 διαπραγματευτικά
κεφάλαια ανοιχτά αυτή τη στιγμή, εκ των οποίων τα δύο έχουν προσωρινά ολοκληρωθεί. Με όλη
την ενέργεια να επικεντρώνεται στην υιοθέτηση και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, και
συγκεκριμένα τα κεφάλαια που αφορούν το κράτους δικαίου και την εξομάλυνση των σχέσεων με
το Κόσοβο, περισσότερα κεφάλαια θα μπορούσαν να ανοίξουν τους προσεχείς μήνες. Το ΕΚ είναι
έτοιμο να στηρίξει περισσότερο τη Σερβία στην ευρωπαϊκή της πορεία".
Ευρωκοινοβούλιο: Για να έρθει το Κόσοβο πιο κοντά στην ΕΕ η ελευθέρωση των

θεωρήσεων είναι ζωτικής σημασίας
Σεό,τι αφορά το Κόσοβο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει τη νομοθεσία που υιοθετήθηκε στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) του Κοσόβου, αλλά εκφράζει
την ανησυχία του για την έλλειψη διακομματικής συναίνεσης και την παρατεταμένη πολιτική
πόλωση, η οποία εξακολουθεί να επηρεάζει δυσμενώς την πορεία προς βιώσιμες μεταρρυθμίσεις.
Γιανα έρθει το Κόσοβο πιο κοντά στην Ε.Ε. η ελευθέρωση των θεωρήσεων χωρίς αδικαιολόγητες
καθυστερήσεις είναι ζωτικής σημασίας, διαμηνύει. Το ΕΚ χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια για την ελευθέρωση του καθεστώτος των
θεωρήσεων. Αυτό συμβαίνει πάρα τις κρίσιμες ανησυχίες σχετικά με την ανεπαρκή
χρηματοδότηση στον τομέα της Δικαιοσύνης, την εκτεταμένη διαφθορά, την άλωση στοιχείων του
κράτους, την αθέμιτη πολιτική επιρροή, τα οποία πρέπει όλα να αντιμετωπιστούν πέρα από την
πρόοδο που σημειώθηκε στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων ελευθέρωσης των θεωρήσεων.
Τοψήφισμα λαμβάνει υπόψη ότι πέντε κράτη-μέλη της Ε.Ε. δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει το
Κόσοβο και τα προσκαλεί να το πράξουν, από τη στιγμή που αυτό θα διευκόλυνε τις σχέσεις
μεταξύ του Κοσόβου και της γειτονικής Σερβίας. Το κείμενο εγκρίθηκε με 393 ψήφους υπέρ, 139
κατά, και 71 αποχές, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οεισηγητής του ΕΚ για το Κόσοβο Ίγκορ Σόλτες , (Πράσινοι, Σλοβενία) δήλωσε: "Είναι σημαντικό
για το Κόσοβο να μείνει στον δρόμο της ένταξης. Ωστόσο, είναι σημαντικό για την ΕΕ να
αναγνωρίσει ότι το Κόσοβο έχει εκπληρώσει όλα τα απαραίτητα κριτήρια για την ελευθέρωση των
θεωρήσεων εισόδου και η Ε.Ε. πρέπει από τη μεριά της να το σεβαστεί αυτό πλήρως. Επομένως,
η ελευθέρωση των θεωρήσεων στο θα πρέπει να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν. Η
κυβέρνηση του θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις και να επικεντρώσει όλη
της την ενέργεια στο να τις κάνει να λειτουργήσουν και στην πράξη. Είναι σημαντικό για το να
συνεχίσει την προσπάθειά του για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου
εγκλήματος, αλλά παράλληλα να ενισχύσει τις προσπάθειές του για να δημιουργήσει ένα
ανεξάρτητο και πλήρως λειτουργικό δικαστικό σύστημα".
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