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12.6.2017 A8-0062/17 

Pozměňovací návrh  17 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

za skupinu PPE 

Pier Antonio Panzeri 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016 

2016/2314(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že v rámci své 

politiky rozšíření klade EU zvláštní důraz 

na právní stát, základní práva, posilování 

demokratických orgánů a institucí včetně 

reformy veřejné správy, ale i na 

hospodářský rozvoj 

a konkurenceschopnost; 

D. vzhledem k tomu, že v rámci své 

politiky rozšíření klade EU zvláštní důraz 

na právní stát, základní práva, posilování 

demokratických orgánů a institucí včetně 

reformy veřejné správy, ale i na dobré 

sousedské vztahy, hospodářský rozvoj 

a konkurenceschopnost; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/18 

Pozměňovací návrh  18 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

za skupinu PPE 

Pier Antonio Panzeri 

za skupinu S&D 

 

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 

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 
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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. 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; 

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. 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 předčasné 

parlamentní volby a obecní volby 

v druhém pololetí roku 2017 zásadní pro 

demokratickou budoucnost Kosova i pro 

budoucnost jeho procesu integrace do EU; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/19 

Pozměňovací návrh  19 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

za skupinu PPE 

Pier Antonio Panzeri 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016 

2016/2314(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyjadřuje znepokojení nad 

přetrvávající extrémní polarizací 

politického prostředí; vyzývá všechny 

strany, aby prokázaly vlastní odpovědnost 

a vytvořily podmínky pro konstruktivní 

dialog orientovaný na řešení a výsledky, 

který by zmírnil napětí, a vyzývá zvláště 

opozici ke spolupráci a k dosažení 

udržitelného kompromisu zaměřeného na 

usnadnění pokroku této země na její cestě 

do Evropy; 

2. vyjadřuje znepokojení nad 

přetrvávající extrémní polarizací 

politického prostředí; vyzývá všechny 

strany, aby prokázaly vlastní odpovědnost 

a vytvořily podmínky pro konstruktivní 

dialog orientovaný na řešení a výsledky, 

který by zmírnil napětí, a k dosažení 

udržitelného kompromisu zaměřeného na 

usnadnění pokroku této země na její cestě 

do Evropy; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/20 

Pozměňovací návrh  20 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

za skupinu PPE 

Pier Antonio Panzeri 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016 

2016/2314(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. co nejdůrazněji odsuzuje 

skutečnost, že někteří členové opozice 

v první polovině roku 2016 násilně 

přerušili činnost kosovského parlamentu, 

a vítá opětovné zapojení opozice do 

parlamentních projednávání většiny otázek 

a konstruktivní účast všech členů společné 

parlamentní delegace Evropského 

parlamentu a kosovského parlamentu; 

zdůrazňuje význam politického dialogu, 

aktivního a konstruktivního zapojení všech 

politických stran do rozhodovacích procesů 

a neomezené parlamentní činnosti jako 

základních podmínek pokroku v procesu 

integrace do EU;  

4. co nejdůrazněji odsuzuje 

skutečnost, že někteří členové opozice 

v první polovině roku 2016 násilně 

přerušili činnost kosovského parlamentu, 

a vítá opětovné zapojení opozice do 

parlamentních projednávání většiny otázek 

a konstruktivní účast všech členů společné 

parlamentní delegace Evropského 

parlamentu a kosovského parlamentu 

během poslední části končícího volebního 

období; zdůrazňuje význam politického 

dialogu, aktivního a konstruktivního 

zapojení všech politických stran do 

rozhodovacích procesů a neomezené 

parlamentní činnosti jako základních 

podmínek pokroku v procesu integrace do 

EU;  

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/21 

Pozměňovací návrh  21 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

za skupinu PPE 

Pier Antonio Panzeri 

za skupinu S&D 

 

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 

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 odstupujícím 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 
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se zbraněmi a nezákonného držení zbraní; s lidmi, obchodu se zbraněmi 

a nezákonného držení zbraní; 

Or. en 

 

 


