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7.6.2017 A8-0062/9 

Τροπολογία  9 

Louis Aliot 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο 

2016/2314(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι (εν 

δυνάμει) υποψήφιες χώρες κρίνονται 

βάσει των επιδόσεών τους, και ότι η 

ταχύτητα και η ποιότητα των αναγκαίων 

μεταρρυθμίσεων καθορίζουν το 

χρονοδιάγραμμα προσχώρησης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Louis Aliot 
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Έκθεση A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο 

2016/2314(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 

επανειλημμένα επιβεβαιώσει ότι είναι 

πρόθυμη να βοηθήσει στην οικονομική 

και πολιτική ανάπτυξη του 

Κοσσυφοπεδίου με γνώμονα μια σαφή 

ευρωπαϊκή προοπτική, που θα συνάδει με 

την ευρωπαϊκή προοπτική της όλης 

περιοχής, και ότι το Κοσσυφοπέδιο έχει 

επιδείξει φιλοδοξία στην πορεία του προς 

την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Έκθεση A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο 

2016/2314(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. εκφράζει ικανοποίηση για την 

έναρξη ισχύος της Συμφωνίας 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) 

ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου την 1η Απριλίου 2016 

που θεωρεί ως την πρώτη συμβατική 

σχέση και ένα ουσιαστικό βήμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας ένταξης του 

Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ· επικροτεί την 

έναρξη του ευρωπαϊκού θεματολογίου 

μεταρρυθμίσεων, στις 11 Νοεμβρίου 

2016, καθώς και τη θέσπιση εθνικής 

στρατηγικής για την εφαρμογή της ΣΣΣ, 

ως μιας πλατφόρμας που θα διευκολύνει 

τη ΣΣΣ, και καλεί το Κοσσυφοπέδιο να 

εξακολουθήσει να δείχνει σαφή πολιτική 

βούληση και αποφασιστικότητα για την 

εφαρμογή του συμφωνηθέντος οδικού 

χάρτη, συμπεριλαμβανομένης της 

θέσπισης του μηχανισμού συντονισμού 

για την εφαρμογή της ΣΣΣ, και να 

αξιοποιήσει τη θετική δυναμική που 

δημιουργήθηκε από τη ΣΣΣ προκειμένου 

να εφαρμοστούν και να θεσμοθετηθούν οι 

μεταρρυθμίσεις και να βελτιωθεί η 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του 

Κοσσυφοπεδίου, να εγκαθιδρυθεί 

συνεργασία με την ΕΕ σε διάφορους 

τομείς, κάτι που θα προωθήσει 

περαιτέρω την εμπορική και επενδυτική 

ολοκλήρωση του Κοσσυφοπεδίου, να 

σημειωθεί πρόοδος στις σχέσεις με τις 

διαγράφεται 
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γειτονικές χώρες και να υπάρξει 

συνεισφορά στη σταθερότητα στην 

περιοχή· καλεί την κυβέρνηση του 

Κοσσυφοπεδίου να επικεντρωθεί στην 

εφαρμογή των συνολικών 

μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

δυνάμει της ΣΣΣ· εκφράζει ικανοποίηση 

για την πραγματοποίηση της Δεύτερης 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης στις 23-24 

Νοεμβρίου 2016, καθώς και για την 

πραγματοποίηση της πρώτης 

συνεδρίασης του Συμβουλίου 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-

Κοσσυφοπεδίου στις 25 Νοεμβρίου 2016· 

επισημαίνει πως οι ελεύθερες, αδιάβλητες 

και διαφανείς δημοτικές εκλογές το 2017 

είναι ζωτικής σημασίας για το 

δημοκρατικό μέλλον του Κοσσυφοπεδίου 

και για το μέλλον της διαδικασίας 

ένταξής του στην ΕΕ· 

Or. en 
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Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο 

2016/2314(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η θέση 

του Υπουργού Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης παραμένει κενή και ότι 

αυτό υπονομεύει τη συνοχή και την 

αποτελεσματικότητα των πολιτικών 

εφαρμογής της ΣΣΣ· υπογραμμίζει ότι η 

πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ απαιτεί 

ένα στρατηγικό μακροπρόθεσμο όραμα 

και σταθερή προσήλωση στη θέσπιση και 

την εφαρμογή των αναγκαίων 

μεταρρυθμίσεων· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Louis Aliot 
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Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επικροτεί την πρόταση της 

Επιτροπής για την έγκριση της 

ελευθέρωσης του καθεστώτος 

θεωρήσεων, η οποία αναμένεται να 

αποτελέσει ένα πολύ θετικό βήμα για την 

πορεία του Κοσσυφοπεδίου προς την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· σημειώνει με 

ικανοποίηση τη μείωση αιτημάτων ασύλου 

από πολίτες του Κοσσυφοπεδίου τόσο 

στην ΕΕ όσο και σε συνδεδεμένες χώρες 

της ζώνης Σένγκεν και χαιρετίζει τη 

δημιουργία του Ταμείου Επανένταξης και 

τα προγράμματα επανένταξης για 

επαναπατριζόμενους πολίτες του 

Κοσσυφοπεδίου· Εκφράζει την ανησυχία 

του για το αδιέξοδο στη Συνέλευση 

σχετικά με την επικύρωση της συμφωνίας 

οριοθέτησης με το Μαυροβούνιο, και 

τονίζει ότι η ελευθέρωση των θεωρήσεων 

μπορεί να εγκριθεί μόνο αφού το 

Κοσσυφοπέδιο εκπληρώσει όλα τα 

κριτήρια, ιδίως σε ό,τι αφορά την 

κατάρτιση ενός μητρώου αποτελεσμάτων 

σε σχέση με τις καταδικαστικές αποφάσεις 

που λαμβάνονται σε ανώτερο επίπεδο και 

αφορούν υποθέσεις διαφθοράς και 

οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο έχει 

λάβει πολύτιμη βοήθεια από τον 

μηχανισμό ΤΠ για τον εντοπισμό 

υποθέσεων υψηλού ενδιαφέροντος, που 

χρησιμοποιεί το Κοσσυφοπέδιο για 

7. σημειώνει με ικανοποίηση τη 

μείωση αιτημάτων ασύλου από πολίτες του 

Κοσσυφοπεδίου τόσο στην ΕΕ όσο και σε 

συνδεδεμένες χώρες της ζώνης Σένγκεν 

και λαμβάνει υπό σημείωση τη δημιουργία 

του Ταμείου Επανένταξης και τα 

προγράμματα επανένταξης για 

επαναπατριζόμενους πολίτες του 

Κοσσυφοπεδίου· Εκφράζει την ανησυχία 

του για το αδιέξοδο στη Συνέλευση 

σχετικά με την επικύρωση της συμφωνίας 

οριοθέτησης με το Μαυροβούνιο, και 

υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 

κατάρτισης ενός μητρώου αποτελεσμάτων 

σε σχέση με τις καταδικαστικές αποφάσεις 

που λαμβάνονται σε ανώτερο επίπεδο και 

αφορούν υποθέσεις διαφθοράς και 

οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο έχει 

λάβει πολύτιμη βοήθεια από τον 

μηχανισμό ΤΠ για τον εντοπισμό 

υποθέσεων υψηλού ενδιαφέροντος, που 

χρησιμοποιεί το Κοσσυφοπέδιο για 

ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα, ένας 

μηχανισμό ο οποίος θα πρέπει να 

επεκταθεί και σε άλλες ποινικές υποθέσεις· 

ζητεί, ως εκ τούτου, από τις αρχές να 

εντείνουν τις προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση των ζητημάτων της 

νομιμοποίησης προϊόντων εγκλήματος, της 

διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας 

ανθρώπων, του εμπορίου όπλων και της 
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ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα, ένας 

μηχανισμό ο οποίος θα πρέπει να 

επεκταθεί και σε άλλες ποινικές υποθέσεις· 

ζητεί, ως εκ τούτου, από τις αρχές να 

εντείνουν τις προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση των ζητημάτων της 

νομιμοποίησης προϊόντων εγκλήματος, της 

διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας 

ανθρώπων, του εμπορίου όπλων και της 

παράνομης οπλοκατοχής· 

παράνομης οπλοκατοχής· 

Or. en 
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Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. θεωρεί ότι είναι καθοριστικής 

σημασίας η ευθυγράμμιση της 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφαλείας του Κοσσυφοπεδίου με την 

κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφαλείας της ΕΕ· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει ικανοποίηση διότι 

συστάθηκαν στο Δικαστήριο της Χάγης 

Ειδικά Τμήματα για θέματα του 

Κοσσυφοπεδίου και Ειδική Εισαγγελία, 

καθώς τα θεωρεί ουσιαστικό βήμα για τη 

διασφάλιση της δικαιοσύνης και της 

συμφιλίωσης· υπογραμμίζει ότι η 

προστασία των μαρτύρων αποτελεί ζήτημα 

ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του 

Ειδικού Δικαστηρίου και, συνεπώς, καλεί 

τις αρχές να επιτρέψουν στους πολίτες να 

επωφεληθούν από το σύστημα αυτό χωρίς 

το φόβο αντιποίνων· καλεί την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να 

στηρίζουν το Δικαστήριο, μεταξύ άλλων 

με κατάλληλη χρηματοδότηση· εκφράζει 

ικανοποίηση για την προθυμία των Κάτω 

Χωρών να φιλοξενήσουν το Δικαστήριο· 

13. λαμβάνει υπό σημείωση ότι 

συστάθηκαν στο Δικαστήριο της Χάγης 

Ειδικά Τμήματα για θέματα του 

Κοσσυφοπεδίου και Ειδική Εισαγγελία, 

και τα θεωρεί ουσιαστικό βήμα για τη 

διασφάλιση της δικαιοσύνης και της 

συμφιλίωσης· υπογραμμίζει ότι η 

προστασία των μαρτύρων αποτελεί ζήτημα 

ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του 

Ειδικού Δικαστηρίου και, συνεπώς, καλεί 

τις αρχές να επιτρέψουν στους πολίτες να 

επωφεληθούν από το σύστημα αυτό χωρίς 

το φόβο αντιποίνων· καλεί την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να 

στηρίζουν το Δικαστήριο· εκφράζει 

ικανοποίηση για την προθυμία των Κάτω 

Χωρών να φιλοξενήσουν το Δικαστήριο· 

Or. en 
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Παράγραφος 43 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

43. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά με 

τα θέματα που αφορούν τη μετανάστευση 

με όλες τις χώρες των Δυτικών 

Βαλκανίων, προκειμένου να διασφαλίσει 

την τήρηση των ευρωπαϊκών και διεθνών 

κανόνων και προτύπων· χαιρετίζει το 

έργο που έχει επιτελεστεί μέχρις στιγμής 

στο θέμα αυτό· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


