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7.6.2017 A8-0062/9 

Pozměňovací návrh  9 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016 

2016/2314(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že (potenciální) 

kandidátské země jsou posuzovány podle 

svých zásluh a že rychlost a kvalita 

nezbytných reforem jsou rozhodující pro 

stanovení časového plánu pro rozšíření; 

vypouští se  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/10 

Pozměňovací návrh  10 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016 

2016/2314(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že EU 

opakovaně připomíná svou ochotu 

napomáhat k hospodářskému 

a politickému rozvoji Kosova 

prostřednictvím jasné evropské 

perspektivy, která by byla v souladu 

s evropskou perspektivou tohoto regionu, 

a že Kosovo prokázalo svou aspiraci na 

cestě k evropské integraci; 

vypouští se 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/11 

Pozměňovací návrh  11 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016 

2016/2314(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá skutečnost, že dne 1. dubna 

2016 vstoupila v platnost Dohoda 

o stabilizaci a přidružení mezi EU 

a Kosovem, která je prvním smluvním 

vztahem a zásadním krokem umožňujícím 

pokračování procesu integrace Kosova do 

EU; vítá skutečnost, že dne 11. listopadu 

2016 byl spuštěn evropský program 

reforem, dále vítá přijetí vnitrostátní 

strategie pro provádění dohody 

o stabilizaci a přidružení jako platformy 

pro usnadnění jejího provádění a vyzývá 

Kosovo, aby nadále prokazovalo jasnou 

politickou vůli a odhodlání uskutečnit 

dohodnutý plán, včetně zřízení 

koordinačního mechanismu pro 

provádění dohody o stabilizaci 

a přidružení, a aby využilo pozitivní 

dynamiky vytvořené dohodou s cílem 

provádět a institucionalizovat reformy 

a zlepšit socioekonomický rozvoj Kosova, 

navázat spolupráci s EU v mnoha 

oblastech, což by také podpořilo obchodní 

a investiční integraci Kosova, pokročit ve 

vztazích se sousedními zeměmi a přispět 

ke stabilitě v regionu; vyzývá vládu 

Kosova, aby se zaměřila na provádění 

komplexních reforem potřebných k tomu, 

aby mohla splnit své závazky vyplývající 

z dohody o stabilizaci a přidružení; vítá 

skutečnost, že se ve dnech 23. a 24. 

vypouští se 



 

AM\1127602CS.docx  PE603.747v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

listopadu 2016 uskutečnilo druhé 

zasedání Parlamentního výboru pro 

stabilizaci a přidružení a dne 25. listopadu 

2016 první zasedání Rady stabilizace 

a přidružení mezi EU a Kosovem; 

konstatuje, jak jsou svobodné, spravedlivé 

a transparentní obecní volby v roce 2017 

zásadní pro demokratickou budoucnost 

Kosova i pro budoucnost jeho procesu 

integrace do EU; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/12 

Pozměňovací návrh  12 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

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; 

vypouští se 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/13 

Pozměňovací návrh  13 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016 

2016/2314(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vítá návrh Komise na uvolnění 

vízového režimu, které by bylo pro Kosovo 

velmi pozitivním krokem na cestě 

k evropské integraci; vnímá kladně snížení 

počtu žádostí o azyl podaných občany 

Kosova v zemích EU i zemích 

přidružených k Schengenu a vítá zavedení 

fondu pro opětovné začlenění 

a reintegračních programů pro navrácené 

občany Kosova; vyjadřuje znepokojení nad 

patovou situací v parlamentu, která souvisí 

s podpisem demarkační dohody s Černou 

Horou, a zdůrazňuje, že uvolnění vízového 

režimu může být povoleno teprve tehdy, až 

Kosovo splní všechna kritéria, a to 

i pokud jde o pokrok v počtu vydaných 

rozsudků na vysoké úrovni v případech 

korupce a organizované trestné činnosti, 

čemuž značně pomáhá informačně-

technologický mechanismus sledování 

nejvýznamnějších případů, který Kosovo 

používá v případě závažných zločinů, který 

by však měl být rozšířen, aby zahrnoval 

i další trestněprávní případy; vyzývá proto 

orgány, aby se usilovněji snažily řešit 

otázky praní peněz, obchodování 

s drogami, obchodování s lidmi, obchodu 

se zbraněmi a nezákonného držení zbraní; 

7. vnímá kladně snížení počtu žádostí 

o azyl podaných občany Kosova v zemích 

EU i zemích přidružených k Schengenu 

a bere na vědomí zřízení fondu pro 

opětovné začlenění a reintegračních 

programů pro navrácené občany Kosova; 

vyjadřuje znepokojení nad patovou situací 

v parlamentu, která souvisí s podpisem 

demarkační dohody s Černou Horou, 

a zdůrazňuje význam dosažení pokroku 

v počtu vydaných rozsudků na vysoké 

úrovni v případech korupce a organizované 

trestné činnosti, čemuž značně pomáhá 

informačně-technologický mechanismus 

sledování nejvýznamnějších případů, který 

Kosovo používá v případě závažných 

zločinů, který by však měl být rozšířen, 

aby zahrnoval i další trestněprávní případy; 

vyzývá proto orgány, aby se usilovněji 

snažily řešit otázky praní peněz, 

obchodování s drogami, obchodování 

s lidmi, obchodu se zbraněmi 

a nezákonného držení zbraní; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/14 

Pozměňovací návrh  14 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016 

2016/2314(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. domnívá se, že je mimořádně 

důležité, aby zahraniční a bezpečnostní 

politika Kosova byla v souladu se 

společnou zahraniční a bezpečnostní 

politikou EU; 

vypouští se 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/15 

Pozměňovací návrh  15 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016 

2016/2314(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vítá skutečnost, že byly zřízeny 

specializované senáty a specializovaná 

prokuratura pro Kosovo v Haagu, což je 

zásadně důležitým krokem k zajištění 

spravedlnosti a usmíření; zdůrazňuje, že 

pro úspěch zvláštního soudu je naprosto 

nezbytná ochrana svědků, a vyzývá proto 

dotyčné orgány, aby umožnily občanům 

využívat tento systém beze strachu 

z odplaty; vyzývá EU a členské státy, aby 

nadále podporovaly zvláštní soud, a to 

i prostřednictvím dostatečné finanční 

podpory; vítá ochotu Nizozemska umístit 

soud na svém území; 

13. bere na vědomí, že byly zřízeny 

specializované senáty a specializovaná 

prokuratura pro Kosovo v Haagu, což je 

zásadně důležitým krokem k zajištění 

spravedlnosti a usmíření; zdůrazňuje, že 

pro úspěch zvláštního soudu je naprosto 

nezbytná ochrana svědků, a vyzývá proto 

dotyčné orgány, aby umožnily občanům 

využívat tento systém beze strachu 

z odplaty; vyzývá EU a členské státy, aby 

nadále podporovaly zvláštní soud; vítá 

ochotu Nizozemska umístit soud na svém 

území; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/16 

Pozměňovací návrh  16 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016 

2016/2314(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 43 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

43. vyzývá Evropskou komisi, aby se 

všemi zeměmi západního Balkánu 

pokračovala ve spolupráci na otázkách 

týkajících se migrace, a zajistila tak 

dodržování evropských a mezinárodních 

norem a standardů; oceňuje práci, která 

byla v tomto směru dosud odvedena; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


