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12.6.2017 A8-0062/17 

Predlog spremembe  17 

Ulrike Lunacek 

v imenu skupine Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

v imenu skupine PPE 

Pier Antonio Panzeri 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Poročilo o Kosovu za leto 2016 

2016/2314(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker Evropska unija v središče svoje 

politike širitve postavlja načelo pravne 

države, temeljne pravice, krepitev 

demokratičnih institucij, vključno z 

reformo javne uprave, ter gospodarski 

razvoj in konkurenčnost; 

D. ker Evropska unija v središče svoje 

politike širitve postavlja načelo pravne 

države, temeljne pravice, krepitev 

demokratičnih institucij, vključno z 

reformo javne uprave, ter dobre sosedske 

odnose, gospodarski razvoj in 

konkurenčnost; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/18 

Predlog spremembe  18 

Ulrike Lunacek 

v imenu skupine Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

v imenu skupine PPE 

Pier Antonio Panzeri 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Poročilo o Kosovu za leto 2016 

2016/2314(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja začetek veljavnosti 

stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma 

med EU in Kosovom 1. aprila 2016, ki 

vzpostavlja prve pogodbene odnose in je 

ključni korak za nadaljnji proces 

vključevanja Kosova v EU; pozdravlja 

začetek programa evropskih reform 

11. novembra 2016 in sprejetje nacionalne 

strategije, ki naj bi izvajanje tega 

sporazuma olajšala, in poziva Kosovo, naj 

še naprej kaže jasno politično voljo in 

odločenost za izvajanje sprejetega 

časovnega načrta, med drugim vzpostavi 

koordinacijski mehanizem za izvajanje 

sporazuma, in naj pozitivni zagon, ki ga je 

ustvaril sporazum, izkoristi za izvedbo in 

institucionalizacijo reform, izboljšanje 

družbeno-gospodarskega razvoja Kosova, 

začetek sodelovanja z EU na številnih 

področjih, kar bo pospešilo tudi trgovinsko 

in naložbeno približevanje Kosova, 

izboljšanje odnosov s sosednjimi državami 

in prispevek k stabilnosti v regiji; poziva 

vlado Kosova, naj se osredotoči na 

izvajanje celovitih reform, ki so potrebne 

za izpolnitev obveznosti v okviru tega 

sporazuma; pozdravlja, da je 23. in 

1. pozdravlja začetek veljavnosti 

stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma 

med EU in Kosovom 1. aprila 2016, ki 

vzpostavlja prve pogodbene odnose in je 

ključni korak za nadaljnji proces 

vključevanja Kosova v EU; pozdravlja 

začetek programa evropskih reform 

11. novembra 2016 in sprejetje nacionalne 

strategije, ki naj bi izvajanje tega 

sporazuma olajšala, in poziva Kosovo, naj 

še naprej kaže jasno politično voljo in 

odločenost za izvajanje sprejetega 

časovnega načrta, med drugim vzpostavi 

koordinacijski mehanizem za izvajanje 

sporazuma, in naj pozitivni zagon, ki ga je 

ustvaril sporazum, izkoristi za izvedbo in 

institucionalizacijo reform, izboljšanje 

družbeno-gospodarskega razvoja Kosova, 

začetek sodelovanja z EU na številnih 

področjih, kar bo pospešilo tudi trgovinsko 

in naložbeno približevanje Kosova, 

izboljšanje odnosov s sosednjimi državami 

in prispevek k stabilnosti v regiji; poziva 

vlado Kosova, naj se osredotoči na 

izvajanje celovitih reform, ki so potrebne 

za izpolnitev obveznosti v okviru tega 

sporazuma; pozdravlja, da je 23. in 
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24. novembra 2016 potekala druga seja 

stabilizacijsko-pridružitvenega 

parlamentarnega odbora in da je 

25. novembra 2016 potekala prva seja 

stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-

Kosovo; ugotavlja, da bodo svobodne, 

pravične in pregledne lokalne volitve 

leta 2017 ključnega pomena za 

demokratično prihodnost Kosova, pa tudi 

za prihodnost njegovega procesa 

vključevanja v EU; 

24. novembra 2016 potekala druga seja 

stabilizacijsko-pridružitvenega 

parlamentarnega odbora in da je 

25. novembra 2016 potekala prva seja 

stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-

Kosovo; ugotavlja, da bodo svobodne, 

pravične in pregledne predčasne splošne 

volitve in lokalne volitve leta 2017 

ključnega pomena za demokratično 

prihodnost Kosova, pa tudi za prihodnost 

njegovega procesa vključevanja v EU; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/19 

Predlog spremembe  19 

Ulrike Lunacek 

v imenu skupine Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

v imenu skupine PPE 

Pier Antonio Panzeri 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Poročilo o Kosovu za leto 2016 

2016/2314(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. izraža zaskrbljenost zaradi močne 

razdvojenosti političnega okolja; poziva 

vse strani, naj ravnajo odgovorno in 

predano ter ustvarijo razmere za uspešen 

dialog, usmerjen k rešitvam in rezultatom, 

da bi zmanjšali napetosti, opozicijo pa 

poziva, naj zlasti sodeluje in doseže trajni 

dogovor, ki bo olajšal napredek države pri 

približevanju Evropi; 

2. izraža zaskrbljenost zaradi močne 

razdvojenosti političnega okolja; poziva 

vse strani, naj ravnajo odgovorno in 

predano ter ustvarijo razmere za uspešen 

dialog, usmerjen k rešitvam in rezultatom, 

da bi zmanjšali napetosti in dosegli trajen 

dogovor, ki bo olajšal napredek države pri 

približevanju Evropi; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/20 

Predlog spremembe  20 

Ulrike Lunacek 

v imenu skupine Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

v imenu skupine PPE 

Pier Antonio Panzeri 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Poročilo o Kosovu za leto 2016 

2016/2314(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. najostreje obsoja, da so nekateri 

pripadniki opozicije v kosovskem 

parlamentu v prvi polovici leta 2016 

nasilno prekinili delo, in pozdravlja 

ponovno sodelovanje opozicije pri delu 

narodne skupščine v zvezi z večino 

vprašanj, pa tudi konstruktivno sodelovanje 

vseh članov v skupni parlamentarni 

delegaciji Evropskega parlamenta in 

skupščine Kosova; poudarja, da so politični 

dialog, dejavna in konstruktivna udeležba 

vseh političnih strank v odločanju in 

nemoteno parlamentarno delo bistveni 

pogoji za napredek v procesu pridruževanja 

EU;  

4. najostreje obsoja, da so nekateri 

pripadniki opozicije v kosovskem 

parlamentu v prvi polovici leta 2016 

nasilno prekinili delo, in pozdravlja 

ponovno sodelovanje opozicije pri delu 

narodne skupščine v zvezi z večino 

vprašanj, pa tudi konstruktivno sodelovanje 

vseh članov v skupni parlamentarni 

delegaciji Evropskega parlamenta in 

skupščine Kosova proti koncu mandata 

odhajajočega zakonodajnega organa; 

poudarja, da so politični dialog, dejavna in 

konstruktivna udeležba vseh političnih 

strank v odločanju in nemoteno 

parlamentarno delo bistveni pogoji za 

napredek v procesu pridruževanja EU;  

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/21 

Predlog spremembe  21 

Ulrike Lunacek 

v imenu skupine Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

v imenu skupine PPE 

Pier Antonio Panzeri 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Poročilo o Kosovu za leto 2016 

2016/2314(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. pozdravlja predlog Komisije za 

liberalizacijo vizumskega režima, kar bi bil 

zelo pozitiven ukrep za Kosova na njegovi 

evropski poti; z zadovoljstvom ugotavlja, 

da se je število prošenj za azil, ki jih 

državljani Kosova vložijo v državah EU in 

pridruženih schengenskih državah, znižalo, 

in pozdravlja uvedbo sklada za ponovno 

vključitev in programe ponovnega 

vključevanja za državljane Kosova, ki so se 

tja vrnili; je zaskrbljen zaradi zastoja v 

narodni skupščini pri ratifikaciji sporazuma 

o določitvi meje s Črno goro in poudarja, 

da bo liberalizacija vizumskega režima 

uvedena šele po izpolnitvi vseh meril, 

vključno z doseganjem rezultatov pri 

obsodbah na visoki ravni v primerih 

korupcije in organiziranega kriminala, k 

čemur veliko prispeva mehanizem IT za 

sledenje odmevnih primerov, ki bi ga bilo 

treba razširiti tudi na druge kazenske 

zadeve; zato poziva organe, naj okrepijo 

prizadevanja za reševanje vprašanj, 

povezanih s pranjem denarja, nedovoljenim 

prometom s prepovedanimi drogami, 

trgovino z ljudmi, trgovino z orožjem in 

7. pozdravlja predlog Komisije za 

liberalizacijo vizumskega režima, kar bi bil 

zelo pozitiven ukrep za Kosova na njegovi 

evropski poti; z zadovoljstvom ugotavlja, 

da se je število prošenj za azil, ki jih 

državljani Kosova vložijo v državah EU in 

pridruženih schengenskih državah, znižalo, 

in pozdravlja uvedbo sklada za ponovno 

vključitev in programe ponovnega 

vključevanja za državljane Kosova, ki so se 

tja vrnili; je zaskrbljen zaradi zastoja v 

odhajajoči narodni skupščini pri ratifikaciji 

sporazuma o določitvi meje s Črno goro in 

poudarja, da bo liberalizacija vizumskega 

režima uvedena šele po izpolnitvi vseh 

meril, vključno z doseganjem rezultatov pri 

obsodbah na visoki ravni v primerih 

korupcije in organiziranega kriminala, k 

čemur veliko prispeva mehanizem IT za 

sledenje odmevnih primerov, ki bi ga bilo 

treba razširiti tudi na druge kazenske 

zadeve; zato poziva organe, naj okrepijo 

prizadevanja za reševanje vprašanj, 

povezanih s pranjem denarja, nedovoljenim 

prometom s prepovedanimi drogami, 

trgovino z ljudmi, trgovino z orožjem in 
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nezakonitim posedovanjem orožja; nezakonitim posedovanjem orožja; 

Or. en 


