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Následující text se vkládá za návrh usnesení: 

 

PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ ČI OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJ OBDRŽEL 

PODNĚTY 

 

Tento seznam byl vypracován zcela dobrovolně na výlučnou odpovědnost zpravodajky. 

Při vypracovávání této zprávy obdržela zpravodajka podněty či uskutečnila slyšení těchto 

subjektů či osob: 

 

Subjekt nebo osoba 

vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a její zaměstnanci 

evropský komisař pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření a jeho zaměstnanci 

(členové kabinetu, vedoucí oddělení, ...) 

náměstek generálního tajemníka Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) 

ESVČ, ředitel pro západní Evropu, západní Balkán a Turecko 

vedoucí kanceláře EU v Kosovu / zvláštní zástupkyně EU v Kosovu a vedoucí útvaru pro 

politickou, hospodářskou a evropskou integraci kanceláře EU 
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vedoucí a zaměstnanci mise EULEX 

ministerstvo zahraničí USA – oddělení pro Kosovo 

zástupci kosovského Registru specializovaných soudních senátů 

velvyslanci a zástupci ambasád v Kosovu (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Finsko, 

Chorvatsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Rumunsko, 

Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Velká Británie) 

rakouské velvyslanectví v Srbsku  

zástupce rakouského úřadu spolkového kancléře 

zástupce rakouského ministerstva zahraničních věcí 

prezident Kosova 

premiér Kosova 

ministr spravedlnosti, ministr zahraničních věcí, ministr pro evropské záležitosti, ministr 

vnitřních věcí a další členové vlády Kosova 

předseda kosovského parlamentu 

poslanci kosovského parlamentu (PDK, LDK, Vetëvendosje!, AAK, NISMA, Srpska Lista, 

6+, členové výboru pro zahraniční věci)  

kosovský velvyslanec v Belgii, kosovský velvyslanec v Rakousku,  

Austrian Development Agency (Rakouská agentura pro rozvoj) 

Evropská vysílací unie (EBU) 

organizace občanské společnosti:  

Kosovar Civil Society Foundation (Kosovská nadace pro občanskou společnost) 

Kosovo Women’s Network (Kosovská síť žen) 

ILGA Europe 

Sdružení kosovských profesionálních novinářů (AGPK) 

Friends of Kosovo (Rakousko) 

rozhovory a diskuse se sdělovacími prostředky 

(Týká se všech jazykových znění.) 
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