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10.5.2017 A8-0062/6 

Pozměňovací návrh  6 

Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016 

2016/2314(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. se znepokojením konstatuje, že 

post ministra pro evropskou integraci 

dosud nebyl obsazen, což snižuje 

konzistentnost a účinnost prováděcích 

politik k dohodě o stabilizaci a přidružení; 
zdůrazňuje, že cesta k integraci do EU 

vyžaduje dlouhodobou strategickou vizi 

a trvalé úsilí o přijetí a provedení 

potřebných reforem; 

5. zdůrazňuje, že cesta k integraci do 

EU vyžaduje dlouhodobou strategickou 

vizi a trvalé úsilí o přijetí a provedení 

potřebných reforem; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0062/7 

Pozměňovací návrh  7 

Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016 

2016/2314(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. ostře odsuzuje vypravení srbského 

nacionalistického vlaku z Bělehradu do 

severního Kosova; vyjadřuje závažné 

znepokojení nad provokačními 

prohlášeními a projevy namířenými proti 

EU; dále je hluboce znepokojen zatčením 

pana Ramuše Haradinaje, k němuž došlo 

na základě mezinárodního zatýkacího 

rozkazu vydaného Srbskem v roce 2004 

v souladu se srbským zákonem 

o organizaci a pravomocech státních 

orgánů v řízeních o válečných zločinech; 

lituje, že tento zákon byl doposud 

zneužíván ke stíhání občanů zemí, které 

byly součástí bývalé Jugoslávie, jak 

prokázal tento nedávný případ; naléhavě 

vyzývá obě strany, aby se zdržely 

provokací a škodlivých výroků, které by 

mohly zbrzdit proces normalizace; vyzývá 

EU, Kosovo a Srbsko, aby o těchto věcech 

konstruktivně diskutovaly v rámci jednání 

o přistoupení do EU; 

10. ostře odsuzuje vypravení srbského 

nacionalistického vlaku z Bělehradu do 

severního Kosova; vyjadřuje závažné 

znepokojení nad provokačními 

prohlášeními a projevy namířenými proti 

EU; bere na vědomí, že soud ve 

francouzském Colmaru odmítl vydat do 

Srbska pana Ramuše Haradinaje, nad nímž 

v letech 2008 a 2012 vynesl Mezinárodní 

trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii 

(ICTY) osvobozující rozsudek a který byl 

dne 4. ledna 2017 zatčen ve Francii na 

základě mezinárodního zatýkacího rozkazu 

vydaného Srbskem v roce 2004 v souladu 

se srbským zákonem o organizaci 

a pravomocech státních orgánů v řízeních 

o válečných zločinech, a rozhodl o jeho 

propuštění; lituje, že tento zákon byl 

doposud zneužíván ke stíhání občanů zemí, 

které byly součástí bývalé Jugoslávie, jak 

prokázal tento nedávný případ; naléhavě 

vyzývá obě strany, aby se zdržely 

provokací a škodlivých výroků, které by 

mohly zbrzdit proces normalizace; vyzývá 

EU, Kosovo a Srbsko, aby o těchto věcech 

konstruktivně diskutovaly v rámci jednání 

o přistoupení do EU; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0062/8 

Pozměňovací návrh  8 

Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016 

2016/2314(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 42 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

42. vítá úsilí Evropské komise 

zaměřené na odblokování sítě 

energetického propojení mezi Albánií 

a Kosovem, kterou Srbsko už měsíce 

blokuje, a požaduje konstruktivní 

spolupráci mezi srbskými a kosovskými 

elektroenergetickými orgány; 

42. vítá úsilí Evropské komise 

zaměřené na odblokování sítě 

energetického propojení mezi Albánií 

a Kosovem, kterou Srbsko už měsíce 

blokuje, a požaduje konstruktivní 

spolupráci mezi srbskými a kosovskými 

elektroenergetickými orgány; připomíná 

Srbsku, že Energetické společenství 

stanovilo jako nejzazší termín pro 

odstranění blokády 31. prosinec 2016; 

Or. en 

 

 


