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10.5.2017 A8-0062/6 

Predlog spremembe  6 

Fabio Massimo Castaldo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Poročilo o Kosovu za leto 2016 

2016/2314(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da še 

vedno ni bil imenovan minister za 

evropsko integracijo, kar spodkopava 

skladnost in učinkovitost politik za 

izvajanje stabilizacijsko-pridružitvenega 

sporazuma; poudarja, da približevanje EU 

zahteva dolgoročno strateško vizijo ter 

vztrajna prizadevanja za sprejetje in 

izvajanje potrebnih reform; 

5. poudarja, da približevanje EU 

zahteva dolgoročno strateško vizijo ter 

vztrajna prizadevanja za sprejetje in 

izvajanje potrebnih reform; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0062/7 

Predlog spremembe  7 

Fabio Massimo Castaldo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Poročilo o Kosovu za leto 2016 

2016/2314(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. strogo obsoja dejstvo, da je bil vlak 

srbskih nacionalistov iz Beograda napoten 

na sever Kosova; je zelo zaskrbljen zaradi 

izjav, ki hujskajo k vojni, in retorike, 

uperjene proti EU; je prav tako zaskrbljen 

zaradi aretacije aretacije Ramusha 

Haradinaja na osnovi mednarodnega 

naloga za prijetje, ki ga je leta 2004 izdala 

Srbija v skladu s svojim zakonom o 

organizaciji in pristojnostih državnih 

organov v postopkih v zvezi z vojnimi 

zločini; obžaluje, da se je ta zakon doslej 

zlorabljal za pregon državljanov nekdanjih 

jugoslovanskih držav, kar potrjuje tudi ta 

nedavni primer; poziva obe strani, naj se 

vzdržita izzivanja in škodljive retorike, ki 

bi lahko ovirala proces normalizacije; 

poziva EU, Kosovo in Srbijo, naj o teh 

vprašanjih razpravljajo na konstruktiven 

način v sklopu pogajanj o pristopu k EU; 

10. strogo obsoja dejstvo, da je bil vlak 

srbskih nacionalistov iz Beograda napoten 

na sever Kosova; je zelo zaskrbljen zaradi 

izjav, ki hujskajo k vojni, in retorike, 

uperjene proti EU; je seznanjen z 

odločitvijo sodišča v Colmarju (Francija), 

da zavrne izročitev Srbiji in izpusti 
Ramusha Haradinaja, ki ga je Mednarodno 

kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo 

oprostilo leta 2008 in leta 2012, v Franciji 

pa je bil aretiran 4. januarja 2017 na 

osnovi mednarodnega naloga za prijetje, ki 

ga je leta 2004 izdala Srbija v skladu s 

svojim zakonom o organizaciji in 

pristojnostih državnih organov v postopkih 

v zvezi z vojnimi zločini; obžaluje, da se je 

ta zakon doslej zlorabljal za pregon 

državljanov nekdanjih jugoslovanskih 

držav, kar potrjuje tudi ta nedavni primer; 

poziva obe strani, naj se vzdržita izzivanja 

in škodljive retorike, ki bi lahko ovirala 

proces normalizacije; poziva EU, Kosovo 

in Srbijo, naj o teh vprašanjih razpravljajo 

na konstruktiven način v sklopu pogajanj o 

pristopu k EU; 

Or. en 
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Predlog spremembe  8 

Fabio Massimo Castaldo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Poročilo o Kosovu za leto 2016 

2016/2314(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 42 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. pozdravlja prizadevanja Komisije 

za odpravo blokade električnega omrežja 

med Albanijo in Kosovom, ki ga Srbija že 

več mesecev blokira, ter poziva h 

konstruktivnemu sodelovanju med 

srbskimi in kosovskimi organi, pristojnimi 

za električno energijo; 

42. pozdravlja prizadevanja Komisije 

za odpravo blokade električnega omrežja 

med Albanijo in Kosovom, ki ga Srbija že 

več mesecev blokira, ter poziva h 

konstruktivnemu sodelovanju med 

srbskimi in kosovskimi organi, pristojnimi 

za električno energijo; opominja Srbijo, da 

je bil najpoznejši rok, ki ga je energetska 

skupnost določila za odpravo blokade, 

31. decembra 2016; 

Or. en 

 

 


