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Pozměňovací návrh 1
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Nadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Usnesení Evropského parlamentu o 
evropském integračním procesu v případě 
Kosova

Usnesení Evropského parlamentu 
o evropském integračním procesu 
v případě Kosova*

__________________

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje 
k otázce statusu a označení je v souladu 
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 
a se stanoviskem Mezinárodního 
soudního dvora k vyhlášení nezávislosti 
Kosova.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Nadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Usnesení Evropského parlamentu o 
evropském integračním procesu v případě 
Kosova

Usnesení Evropského parlamentu 
o evropském integračním procesu 
v případě Kosova*
__________________

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje 
k otázce statusu a označení je v souladu 
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 
č. 1244/99 a se stanoviskem 
Mezinárodního soudního dvora 
k vyhlášení nezávislosti Kosova.

Or. en



PE522.954v01-00 4/71 AM\1009022CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 3
Fiorello Provera

Návrh usnesení
Právní východisko 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na závěry Rady pro všeobecné 
záležitosti ze dne 7. prosince 2009, 14. 
prosince 2010 a 5. prosince 2011, které 
zdůrazňují a potvrzují, že Kosovo, aniž by 
tím byl dotčen postoj členských států k 
jeho statusu, by mělo rovněž mít prospěch 
z budoucí případné vízové liberalizace, 
jakmile budou splněny všechny 
podmínky; s ohledem na zahájení dialogu 
o vízovém režimu v lednu 2012, předložení 
plánu uvolnění vízového režimu v červnu 
2012 a na zprávu Komise ze dne 8. února 
2013 o pokroku Kosova při plnění 
požadavků plánu uvolnění vízového 
režimu (COM(2013)66 final),

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 4
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Právní východisko 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na společná prohlášení přijatá 
na zasedáních meziparlamentního 
shromáždění EP-Kosovo ve dnech 28.–
29. května 2008, 6.–7. dubna 2009, 22.–
23. června 2010, dne 20. května 2011 a 
ve dnech 14.–15. března 2012,

– s ohledem na společná prohlášení přijatá 
na zasedáních meziparlamentního 
shromáždění EP-Kosovo ve dnech 28.–
29. května 2008, 6.–7. dubna 2009, 22.–
23. června 2010, dne 20. května 2011, 
ve dnech 14.–15. března 2012 a 30.–
31. října 2013,

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Právní východisko 15 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svou zprávu 
o rozpočtovém řízení předvstupních fondů 
Evropské unie v oblasti soudnictví a boje 
proti korupci v kandidátských zemích a 
potenciálních kandidátských zemích a na 
své vyjádření ohledně Kosova1,
__________________
1 P7_TA(2013)0434

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že historická dohoda, 
jíž dosáhli v dubnu 2013 ministerští 
předsedové Thaçi a Dačić, představuje 
důležitý mezník a akcentuje odpovědnost
kosovských orgánů, aby tuto dohodu v 
dobré víře prováděly, pokračovaly 
v normalizaci vztahů se Srbskem a 
předkládaly reformy, jichž je třeba na cestě 
k evropské integraci;

A. vzhledem k tomu, že dohoda, jíž dosáhli 
v dubnu 2013 ministerští předsedové Thaçi 
a Dačić, představuje důležitý mezník a 
akcentuje odpovědnost obou stran, aby 
tuto dohodu v dobré víře prováděly, 
pokračovaly v normalizaci vztahů a 
předkládaly reformy, jichž je třeba na cestě 
k evropské integraci;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Fiorello Provera
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že historická dohoda, 
jíž dosáhli v dubnu 2013 ministerští 
předsedové Thaçi a Dačić, představuje 
důležitý mezník a akcentuje odpovědnost 
kosovských orgánů, aby tuto dohodu v 
dobré víře prováděly, pokračovaly 
v normalizaci vztahů se Srbskem a 
předkládaly reformy, jichž je třeba na 
cestě k evropské integraci;

A. vzhledem k tomu, že historická dohoda, 
jíž dosáhli v dubnu 2013 ministerští 
předsedové Thaçi a Dačić, představuje 
důležitý mezník a akcentuje odpovědnost 
kosovských orgánů, aby tuto dohodu v 
dobré víře prováděly, pokračovaly 
v normalizaci vztahů se Srbskem a 
předkládaly nezbytné reformy;

Or. it

Pozměňovací návrh 8
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že přetrvávající 
slabost právního státu vede k pomalejšímu 
budování demokracie a poškozuje
hospodářství, což brzdí dlouhodobý rozvoj;

D. vzhledem k tomu, že orgány a občané 
Republiky Kosovo dosáhli významných 
politických, správních a hospodářských 
reforem;  vzhledem k tomu, že je třeba 
učinit ještě mnoho, aby byl posílen právní 
stát, který je základním kamenem 
dlouhodobého rozvoje, demokracie a
sociálně tržního hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že přetrvávající 
slabost právního státu vede k pomalejšímu 
budování demokracie a poškozuje 
hospodářství, což brzdí dlouhodobý rozvoj;

D. vzhledem k tomu, že přetrvávající 
slabost právního státu vede k pomalejšímu 
budování demokracie a poškozuje 
hospodářství, což brzdí dlouhodobý rozvoj, 
brání zlepšení životní úrovně občanů, 
přílivu investic a boji proti 
nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že od roku 2008 si 
mise EULEX vyžádala prostředky ve výši 
1 miliardy EUR, čímž se stala největší a 
nejnákladnější pomocnou misí, která byla 
v dějinách Evropské unie poskytnuta; 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že Kosovo posílilo 
schopnost řešit priority evropského 
integračního procesu plněním 
krátkodobých priorit stanovených ve 
studii proveditelnosti a přípravou na 
jednání o dohodě o stabilizaci a 
přidružení;        
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Or. en

Pozměňovací návrh 12
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že v souvislosti 
s dialogem o uvolnění vízového režimu 
Kosovo pozměnilo a přijalo významné 
právní předpisy, včetně zákonů o azylu, 
financování politických stran a 
obchodování s lidmi;    

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dc. vzhledem k tomu, že má-li být 
uzavřena dohoda o stabilizaci a 
přidružení, je nutné vyvinout další úsilí, 
aby byly dosaženy cíle evropského 
programu reforem, zejména v prioritních 
oblastech, jako jsou např. právní stát, 
soudnictví, veřejná správa, volební 
reforma a základní práva;   

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Nadezhda Neynsky
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá uzavření první dohody o zásadách 
normalizace vztahů, kterou dne 19. dubna 
uzavřeli oba ministerští předsedové, jakož i 
dohodu o prováděcím plánu, a zdůrazňuje 
význam jejího plného uplatňování v dobré 
víře;

1. vítá uzavření první dohody o zásadách 
normalizace vztahů, kterou dne 19. dubna 
uzavřeli oba ministerští předsedové, jakož i 
dohodu o prováděcím plánu, a zdůrazňuje 
význam jejího plného provedení v dobré 
víře a v řádném termínu; vítá rovněž 
vyčlenění dodatečných finančních 
prostředků EU v rámci nástroje 
předvstupní pomoci  na podporu 
provádění dohody; 

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Evropské rady z června 
2013 o schválení vyjednávacího mandátu 
pro dohodu o stabilizaci a přidružení, čímž 
umožnila zahájení jednání, vytvoření 
významné pobídky k reformě a nových 
příležitostí, které zlepší sousedské vztahy 
Kosova;

3. vítá zahájení jednání mezi EU a 
Kosovem o dohodě o stabilizaci a 
přidružení dne 28. října 2013; vyjadřuje 
nicméně politování nad skutečností, že 
vzhledem k vnitřnímu rozdělení v Radě se 
vyjednávací mandát od mandátu pro 
předchozí dohody o stabilizaci a 
přidružení liší; zdůrazňuje, že dohoda 
o stabilizaci a přidružení vytvoří 
významnou pobídku k reformě a nové 
příležitosti, které zlepší sousedské vztahy 
Kosova;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Nadezhda Neynsky
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Evropské rady z června 
2013 o schválení vyjednávacího mandátu 
pro dohodu o stabilizaci a přidružení, čímž 
umožnila zahájení jednání, vytvoření
významné pobídky k reformě a nových 
příležitostí, které zlepší sousedské vztahy 
Kosova;

3. vítá zahájení jednání o dohodě 
o stabilizaci a přidružení mezi EU a 
Kosovem, díky nimž vznikají významné 
pobídky k reformě a nové příležitosti, které 
zlepší sousedské vztahy Kosova;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Evropské rady z června 
2013 o schválení vyjednávacího mandátu 
pro dohodu o stabilizaci a přidružení, čímž 
umožnila zahájení jednání, vytvoření
významné pobídky k reformě a nových 
příležitostí, které zlepší sousedské vztahy 
Kosova;

3. vítá zahájení jednání o dohodě 
o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou 
unií a Kosovem, díky nimž vznikají
významné pobídky k reformě a nové 
příležitosti, které zlepší sousedské vztahy 
Kosova;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Evropské rady z června 
2013 o schválení vyjednávacího mandátu 

3. vítá rozhodnutí Rady z června 2013 
o schválení zahájení jednání o dohodě 
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pro dohodu o stabilizaci a přidružení, čímž 
umožnila zahájení jednání, vytvoření 
významné pobídky k reformě a nových 
příležitostí, které zlepší sousedské vztahy 
Kosova;

o stabilizaci a přidružení, čímž umožnila 
zahájení jednání, vytvoření významné 
pobídky k reformě a nových příležitostí, 
které zlepší sousedské vztahy Kosova;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Evropské rady z června 
2013 o schválení vyjednávacího mandátu 
pro dohodu o stabilizaci a přidružení, čímž 
umožnila zahájení jednání, vytvoření 
významné pobídky k reformě a nových 
příležitostí, které zlepší sousedské vztahy 
Kosova;

3. vítá rozhodnutí Evropské rady z června 
2013 o schválení vyjednávacího mandátu 
pro dohodu o stabilizaci a přidružení, čímž 
umožnila zahájení jednání, vytvoření 
významné pobídky k reformě a nových 
příležitostí, které zlepší sousedské vztahy 
Kosova a zajistí širší stabilizaci regionu;

Or. hr

Pozměňovací návrh 20
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. klade důraz na to, že místní volby, které 
se budou konat 3. listopadu, jsou klíčovou 
zkouškou v procesu normalizace vztahů 
mezi Bělehradem a Prištinou; zdůrazňuje 
potřebu povzbudit ženy, aby kandidovaly 
na funkce starostů a radních, a tak zajistit 
genderovou rovnováhu rovněž na úrovni 
místní správy; naléhavě vyzývá kosovské 
orgány, aby za konzultací s Benátskou 
komisí co nejdříve přijaly nový volební 

4. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
v severním Kosovu byla účast 
v celostátních volbách do místních 
zastupitelstev, které se konaly 3. listopadu, 
nízká, a nad tím, že je v tomto regionu 
doprovázelo násilí, a domnívá se, že je tato 
skutečnost jasným projevem odporu 
kosovských Srbů žijících na severu této 
země proti sjednocení s ostatními částmi 
Kosova; zastává názor, že uvedené 



PE522.954v01-00 12/71 AM\1009022CS.doc

CS

zákon, a zvýšily tak transparentnost 
volebních postupů a zjednodušily 
hlasování;

skutečnosti dokazují, že veřejnost 
nepřijala řešení, které srbskému 
obyvatelstvu v severním Kosovu stanovila 
EU ve zmanipulované dohodě, a také to, 
že správní uspořádání založené na 
etnickém původu je neudržitelné; proto 
žádá EU, aby se zapojila do procesu 
hledání životaschopného řešení, díky 
němuž by se dosáhlo soudržnosti kosovské 
společnosti v udržitelném kosovském 
státě;  naléhavě vyzývá kosovské orgány, 
aby za konzultací s Benátskou komisí co 
nejdříve přijaly nový volební zákon, a 
zvýšily tak transparentnost volebních 
postupů a zjednodušily hlasování;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. klade důraz na to, že místní volby, které 
se budou konat 3. listopadu, jsou klíčovou 
zkouškou v procesu normalizace vztahů 
mezi Bělehradem a Prištinou; zdůrazňuje 
potřebu povzbudit ženy, aby kandidovaly
na funkce starostů a radních, a tak zajistit 
genderovou rovnováhu rovněž na úrovni 
místní správy; naléhavě vyzývá kosovské 
orgány, aby za konzultací s Benátskou 
komisí co nejdříve přijaly nový volební 
zákon, a zvýšily tak transparentnost 
volebních postupů a zjednodušily 
hlasování;

4. klade důraz na to, že místní volby, které 
se konaly 3. listopadu, jsou klíčovou 
zkouškou při upevňování demokracie
v Kosovu a v procesu normalizace vztahů 
mezi Bělehradem a Prištinou; nadále
zdůrazňuje potřebu povzbudit ženy, aby 
kandidovaly v budoucích volbách s cílem
zajistit genderovou rovnováhu rovněž na 
úrovni místní správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Nadezhda Neynsky
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. klade důraz na to, že místní volby, které 
se budou konat 3. listopadu, jsou klíčovou 
zkouškou v procesu normalizace vztahů 
mezi Bělehradem a Prištinou; zdůrazňuje 
potřebu povzbudit ženy, aby kandidovaly 
na funkce starostů a radních, a tak zajistit 
genderovou rovnováhu rovněž na úrovni 
místní správy; naléhavě vyzývá kosovské 
orgány, aby za konzultací s Benátskou 
komisí co nejdříve přijaly nový volební 
zákon, a zvýšily tak transparentnost 
volebních postupů a zjednodušily 
hlasování;

4. klade důraz na to, že místní volby, které 
se konaly 3. listopadu, jsou klíčovou 
zkouškou v procesu normalizace vztahů 
mezi Bělehradem a Prištinou; odsuzuje 
násilí ve volebních místnostech v den 
konání voleb; naléhavě vyzývá kosovské 
orgány, aby za konzultací s Benátskou 
komisí co nejdříve přijaly nový volební 
zákon, a zvýšily tak transparentnost 
volebních postupů a zjednodušily 
hlasování;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. klade důraz na to, že místní volby, které 
se budou konat 3. listopadu, jsou klíčovou 
zkouškou v procesu normalizace vztahů 
mezi Bělehradem a Prištinou; zdůrazňuje 
potřebu povzbudit ženy, aby kandidovaly 
na funkce starostů a radních, a tak zajistit 
genderovou rovnováhu rovněž na úrovni 
místní správy; naléhavě vyzývá kosovské 
orgány, aby za konzultací s Benátskou 
komisí co nejdříve přijaly nový volební 
zákon, a zvýšily tak transparentnost 
volebních postupů a zjednodušily 
hlasování;

4. klade důraz na to, že místní volby, které 
se konaly 3. listopadu, byly klíčovou 
zkouškou v procesu normalizace vztahů 
mezi Bělehradem a Prištinou; zdůrazňuje, 
že je třeba, aby kosovské orgány a srbská 
menšina žijící v severní části země 
spolupracovaly s cílem zlepšit možnost 
obyvatel svobodně hlasovat a zajistit 
nezávislost voličů; odsuzuje útoky na 
volební kandidáty a volební místnosti v 
tomto regionu, jakož i veškeré pokusy o 
zastrašování voličů na jejich cestě do 
volebních místností; zdůrazňuje potřebu
povzbudit ženy, aby kandidovaly na funkce 
starostů a radních, a tak zajistit genderovou 
rovnováhu rovněž na úrovni místní správy;
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naléhavě vyzývá kosovské orgány, aby 
za konzultací s Benátskou komisí co 
nejdříve přijaly nový volební zákon, a 
zvýšily tak transparentnost volebních 
postupů a zjednodušily hlasování;

Or. pl

Pozměňovací návrh 24
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. klade důraz na to, že místní volby, které 
se budou konat 3. listopadu, jsou klíčovou 
zkouškou v procesu normalizace vztahů 
mezi Bělehradem a Prištinou; zdůrazňuje 
potřebu povzbudit ženy, aby kandidovaly 
na funkce starostů a radních, a tak zajistit 
genderovou rovnováhu rovněž na úrovni 
místní správy; naléhavě vyzývá kosovské 
orgány, aby za konzultací s Benátskou 
komisí co nejdříve přijaly nový volební 
zákon, a zvýšily tak transparentnost 
volebních postupů a zjednodušily 
hlasování;

4. klade důraz na to, že místní volby, které 
se budou konat 3. listopadu, jsou klíčovou 
zkouškou v procesu normalizace vztahů 
mezi Bělehradem a Prištinou; zdůrazňuje 
potřebu povzbudit ženy, aby kandidovaly 
na funkce starostů a radních, a tak zajistit 
genderovou rovnováhu rovněž na úrovni 
místní správy; naléhavě vyzývá kosovské 
orgány, aby za konzultací s Benátskou 
komisí co nejdříve přijaly nový volební 
zákon, a zvýšily tak transparentnost 
volebních postupů, zjednodušily hlasování
a obnovily důvěru kosovských občanů 
v demokratický proces;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. klade důraz na to, že místní volby, které 
se budou konat 3. listopadu, jsou klíčovou 
zkouškou v procesu normalizace vztahů 
mezi Bělehradem a Prištinou; zdůrazňuje 
potřebu povzbudit ženy, aby kandidovaly 

4. klade důraz na to, že místní volby, které 
se budou konat 3. listopadu, jsou klíčovou 
zkouškou v procesu normalizace vztahů 
mezi Bělehradem a Prištinou; zdůrazňuje 
potřebu povzbudit ženy, aby kandidovaly 
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na funkce starostů a radních, a tak zajistit 
genderovou rovnováhu rovněž na úrovni 
místní správy; naléhavě vyzývá kosovské 
orgány, aby za konzultací s Benátskou 
komisí co nejdříve přijaly nový volební 
zákon, a zvýšily tak transparentnost 
volebních postupů a zjednodušily 
hlasování;

na funkce starostů a radních, a tak zajistit 
genderovou rovnováhu rovněž na úrovni 
místní správy; naléhavě vyzývá kosovské 
orgány, aby za konzultací s Benátskou 
komisí co nejdříve přijaly nový volební 
zákon, a zvýšily tak transparentnost 
volebních postupů, zjednodušily hlasování
a zajistily účast občanské společnosti na 
procesu reformy volebního systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyjadřuje politování nad nízkou účastí 
ve volbách konaných dne 3. listopadu a 
nad násilím a zastrašováním v některých 
volebních místnostech a odsuzuje tyto 
útoky na volební proces a pokojné 
vyjádření demokratické vůle;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Pier Antonio Panzeri, Libor Rouček

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vítá celkově řádný průběh místních 
voleb v Kosovu, jak vyplývá z předběžné 
zprávy mise EU pro sledování průběhu 
voleb, jakožto důležitý krok směrem 
k procesu normalizace;  vítá vysokou 
účast voličů z obou společenství v řadě 
měst a obcí po celém Kosovu;   důrazně 
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odsuzuje násilné události ve volebních 
místnostech v severní části oblasti 
Mitrovica a naléhavě vyzývá, aby bylo v 
této věci zahájeno neprodlené a rozsáhlé 
vyšetřování; vyzývá všechny dotčené 
strany, aby našly oboustranně přijatelné 
řešení, pokud jde o integritu volebního 
procesu;   

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vítá vůbec první celostátní volby do 
místních zastupitelstev v Kosovu, které se 
podle kosovského práva konaly dne 3. 
listopadu a které byly velkým krokem 
kupředu, pokud jde o demokracii 
v Kosovu a důvěru občanů v demokratický 
proces; vítá opatření přijatá kosovskými 
orgány na zvýšení důvěry v instituce a 
orgány, například fungování silného 
pohotovostního mechanismu, který 
občanům umožnil podávat stížnosti 
ohledně zastrašování a nesrovnalostí 
v den konání voleb;  vítá hojnou účast 
voličů v městech a obcích se srbskou 
většinou z území na jih od řeky Ibar, což 
považuje za zásadní krok k vytvoření 
sdružení srbských měst a obcí;   

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Pier Antonio Panzeri
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Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. naléhavě vyzývá kosovské orgány, aby 
za konzultací s Benátskou komisí co 
nejdříve, a sice ještě před všeobecnými 
volbami v roce 2014, přijaly nový volební 
zákon, a zvýšily tak transparentnost 
volebních postupů a zjednodušily 
hlasování;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. důrazně odsuzuje násilí a soustavné 
zastrašování, které se vyskytlo v severní 
části oblasti Mitrovica a ve městě Zvečan, 
a naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby 
učinily maximum pro to, aby byli všichni 
pachatelé násilí postaveni před soud; 
konstatuje, že je třeba vyvinout další 
cílené úsilí k rozbití sítě organizované 
trestné činnosti a jejích vazeb na místní 
politické elity a k obnovení právního státu 
na severu Kosova;    domnívá se, že v 
severní části oblasti Mitrovica, v níž byly v 
důsledku násilí volební místnosti uzavřeny 
dříve, by se měly volby opakovat; vítá 
postoj srbských politických vůdců, kteří 
etnické Srby v Kosovu aktivně vybízeli k 
účasti na volbách, vyjadřuje však 
politování nad tím, že čelní představitelé z 
Bělehradu severní Kosovo osobně 
nenavštívili;  doufá, že tak učiní před 
opakovanými volbami v severní části 
oblasti Mitrovica;
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Or. en

Pozměňovací návrh 31
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. konstatuje zároveň, že je třeba dalšího 
nepřetržitého úsilí, pokud jde o sblížení 
komunit etnických Albánců a Srbů;  

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá dohody v oblasti telekomunikací a 
energetiky a zdůrazňuje význam toho, aby 
byla Kosovu co nejdříve přiřazena vlastní 
mezinárodní telefonní předvolba;

5. vítá dohody v oblasti telekomunikací a 
energetiky a zdůrazňuje význam toho, aby 
byla Kosovu co nejdříve přiřazena vlastní 
mezinárodní telefonní předvolba, což 
přispěje k utváření identity Kosova a jeho 
mezinárodnímu zviditelnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je zapotřebí maximální 
transparentnosti při sdělování výsledků 
dialogu mezi Bělehradem a Prištinou a při 
zapojení příslušných parlamentů a 
občanské společnosti do tohoto procesu;
vítá jmenování styčných úředníků na obou 
stranách a naléhavě vyzývá, aby jim byla 
průběžně poskytována podpora;

6. zdůrazňuje, že je zapotřebí maximální 
transparentnosti při sdělování výsledků 
dialogu mezi Bělehradem a Prištinou a při 
zapojení příslušných parlamentů a 
občanské společnosti do tohoto procesu, 
zejména ženských organizací v souladu 
s komplexním přístupem EU k provádění 
rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1325 a 
č. 1820 a akčním plánem EU pro rovnost 
žen a mužů a pro posílení postavení žen; 
vítá jmenování styčných úředníků na obou 
stranách a naléhavě vyzývá, aby jim byla 
průběžně poskytována podpora;   

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je zapotřebí maximální 
transparentnosti při sdělování výsledků 
dialogu mezi Bělehradem a Prištinou a při 
zapojení příslušných parlamentů a 
občanské společnosti do tohoto procesu;
vítá jmenování styčných úředníků na obou 
stranách a naléhavě vyzývá, aby jim byla 
průběžně poskytována podpora;

6. zdůrazňuje, že je zapotřebí maximální 
transparentnosti při sdělování výsledků 
dialogu mezi Bělehradem a Prištinou, 
zejména v severním Kosovu, a při zapojení 
příslušných parlamentů a občanské 
společnosti do tohoto procesu; vítá 
jmenování styčných úředníků na obou 
stranách a naléhavě vyzývá, aby jim byla 
průběžně poskytována podpora;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Nikola Vuljanić

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je zapotřebí maximální 
transparentnosti při sdělování výsledků 
dialogu mezi Bělehradem a Prištinou a při 
zapojení příslušných parlamentů a 
občanské společnosti do tohoto procesu; 
vítá jmenování styčných úředníků na obou 
stranách a naléhavě vyzývá, aby jim byla 
průběžně poskytována podpora;

6. zdůrazňuje, že je zapotřebí maximální 
transparentnosti při sdělování výsledků 
dialogu mezi Bělehradem a Prištinou a při 
zapojení příslušných parlamentů a 
občanské společnosti do tohoto procesu; 
vítá jmenování styčných úředníků na obou 
stranách a naléhavě vyzývá, aby jim byla 
průběžně poskytována podpora; 
zdůrazňuje, že aktivní účast a spolupráce 
v rámci dialogu mezi Bělehradem a 
Prištinou by mohla sloužit jako model pro  
kosovské místní orgány, pokud jde o 
řešení vzájemných vztahů a navazování 
spolupráce mezi kosovskými Srby a 
Albánci;   

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyslovuje politování nad násilnými 
útoky, k nimž došlo v průběhu voleb v 
severní Mitrovici, i nad porušením práva 
občanů vyjádřit svou svobodnou 
demokratickou volbu;  zdůrazňuje, že 
takovéto incidenty ohrožují stabilitu a 
bezpečnost v celém regionu a že pachatelé 
musí být postaveni před soud;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Fiorello Provera
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam uvolnění vízového 
režimu pro kosovské občany a vyzývá 
kosovské orgány, aby zvýšily úsilí při 
plnění priorit stanovených v akčním plánu 
v oblasti víz, a naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily svou reakci na 
úsilí vyvíjené kosovskou vládou v tomto 
směru;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 38
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam uvolnění vízového 
režimu pro kosovské občany a vyzývá 
kosovské orgány, aby zvýšily úsilí při 
plnění priorit stanovených v akčním plánu 
v oblasti víz, a naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily svou reakci na 
úsilí vyvíjené kosovskou vládou v tomto 
směru;

7. zdůrazňuje význam uvolnění vízového 
režimu pro kosovské občany a vyzývá 
kosovské orgány, aby zvýšily úsilí při 
plnění priorit stanovených v akčním plánu 
v oblasti víz, naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily svou reakci na 
úsilí vyvíjené kosovskou vládou v tomto 
směru, a v této souvislosti vyzývá Komisi, 
aby urychlila technické práce na uvolnění 
vízového režimu;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Radu, aby co nejdříve přijala 
potřebná rozhodnutí, která Kosovu
umožní účastnit se programů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Takis Hadjigeorgiou

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá zbývajících pět členských států, 
aby Kosovo uznaly; vyzývá všechny 
členské státy EU, aby učinily maximum 
pro usnadnění hospodářských, sociálních 
a politických vztahů mezi svými občany a 
občany Kosova; zdůrazňuje potřebu učinit 
aktivně kroky k plnému uplatňování 
nástroje předvstupní pomoci a také zlepšit 
spolupráci mezi EULEXEM, Europolem a 
Interpolem, včetně praktických kroků k 
začlenění Kosova do pracovní činnosti 
obou agentur až do doby, kdy dojde k 
plnému uznání;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá zbývajících pět členských států, 
aby Kosovo uznaly; vyzývá všechny 
členské státy EU, aby učinily maximum 

8. je si vědom skutečnosti, že pět členských 
států Kosovo neuznalo; vyzývá všechny 
členské státy EU, aby usnadnily 



AM\1009022CS.doc 23/71 PE522.954v01-00

CS

pro usnadnění hospodářských, sociálních 
a politických vztahů mezi svými občany a 
občany Kosova; zdůrazňuje potřebu učinit
aktivně kroky k plnému uplatňování 
nástroje předvstupní pomoci a také zlepšit 
spolupráci mezi EULEXEM, Europolem a 
Interpolem, včetně praktických kroků k 
začlenění Kosova do pracovní činnosti 
obou agentur až do doby, kdy dojde k 
plnému uznání;

hospodářské, sociální a politické vztahy
mezi svými občany a občany Kosova;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá zbývajících pět členských států, 
aby Kosovo uznaly; vyzývá všechny 
členské státy EU, aby učinily maximum 
pro usnadnění hospodářských, sociálních 
a politických vztahů mezi svými občany a 
občany Kosova; zdůrazňuje potřebu učinit 
aktivně kroky k plnému uplatňování 
nástroje předvstupní pomoci a také zlepšit 
spolupráci mezi EULEXEM, Europolem a 
Interpolem, včetně praktických kroků k 
začlenění Kosova do pracovní činnosti 
obou agentur až do doby, kdy dojde k 
plnému uznání;

8. vyzývá všechny členské státy EU, aby 
učinily maximum pro usnadnění
mezilidských kontaktů s obyvateli Kosova
zdůrazňuje potřebu učinit aktivně kroky k 
plnému uplatňování nástroje předvstupní 
pomoci a také zlepšit spolupráci mezi 
EULEXEM, Europolem a Interpolem;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Fiorello Provera

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá zbývajících pět členských států, 
aby Kosovo uznaly; vyzývá všechny 
členské státy EU, aby učinily maximum 
pro usnadnění hospodářských, sociálních a 
politických vztahů mezi svými občany a 
občany Kosova; zdůrazňuje potřebu učinit 
aktivně kroky k plnému uplatňování 
nástroje předvstupní pomoci a také zlepšit 
spolupráci mezi EULEXEM, Europolem a 
Interpolem, včetně praktických kroků k 
začlenění Kosova do pracovní činnosti 
obou agentur až do doby, kdy dojde k 
plnému uznání;

8. vyzývá všechny členské státy EU, aby
usilovaly o usnadnění hospodářských, 
sociálních a politických vztahů mezi svými
občany a občany Kosova; zdůrazňuje 
potřebu učinit aktivně kroky k plnému 
uplatňování nástroje předvstupní pomoci a 
také zlepšit spolupráci mezi EULEXEM, 
Europolem a Interpolem, včetně 
praktických kroků k začlenění Kosova do 
pracovní činnosti obou agentur až do doby, 
kdy dojde k plnému uznání;

Or. it

Pozměňovací návrh 44
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá zbývajících pět členských států, 
aby Kosovo uznaly; vyzývá všechny 
členské státy EU, aby učinily maximum 
pro usnadnění hospodářských, sociálních a 
politických vztahů mezi svými občany a 
občany Kosova; zdůrazňuje potřebu učinit 
aktivně kroky k plnému uplatňování 
nástroje předvstupní pomoci a také zlepšit 
spolupráci mezi EULEXEM, Europolem a 
Interpolem, včetně praktických kroků k 
začlenění Kosova do pracovní činnosti 
obou agentur až do doby, kdy dojde k 
plnému uznání;

8. vyzývá všechny členské státy EU, aby 
učinily maximum pro usnadnění 
hospodářských, sociálních a politických 
vztahů mezi svými občany a občany 
Kosova; zdůrazňuje potřebu učinit aktivně 
kroky k plnému uplatňování nástroje 
předvstupní pomoci a také zlepšit 
spolupráci mezi EULEXEM, Europolem a 
Interpolem, včetně praktických kroků k 
začlenění Kosova do pracovní činnosti 
obou agentur až do doby, kdy dojde k 
plnému uznání;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Marietta Giannakou
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá zbývajících pět členských států, 
aby Kosovo uznaly; vyzývá všechny 
členské státy EU, aby učinily maximum 
pro usnadnění hospodářských, sociálních a 
politických vztahů mezi svými občany a 
občany Kosova; zdůrazňuje potřebu učinit 
aktivně kroky k plnému uplatňování 
nástroje předvstupní pomoci a také zlepšit 
spolupráci mezi EULEXEM, Europolem a 
Interpolem, včetně praktických kroků k 
začlenění Kosova do pracovní činnosti 
obou agentur až do doby, kdy dojde k 
plnému uznání;

8. vyzývá všechny členské státy EU, aby 
učinily maximum pro usnadnění 
hospodářských, sociálních a politických 
vztahů mezi svými občany a občany 
Kosova; zdůrazňuje potřebu učinit aktivně 
kroky k plnému uplatňování nástroje 
předvstupní pomoci a také zlepšit 
spolupráci mezi EULEXEM, Europolem a 
Interpolem, včetně praktických kroků k 
začlenění Kosova do pracovní činnosti 
obou agentur až do doby, kdy dojde k 
plnému uznání;

Or. el

Pozměňovací návrh 46
Davor Ivo Stier

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá zbývajících pět členských států, 
aby Kosovo uznaly; vyzývá všechny 
členské státy EU, aby učinily maximum 
pro usnadnění hospodářských, sociálních 
a politických vztahů mezi svými občany a 
občany Kosova; zdůrazňuje potřebu učinit 
aktivně kroky k plnému uplatňování 
nástroje předvstupní pomoci a také zlepšit 
spolupráci mezi EULEXEM, Europolem a 
Interpolem, včetně praktických kroků k 
začlenění Kosova do pracovní činnosti 
obou agentur až do doby, kdy dojde k
plnému uznání;

8. vyzývá zbývajících pět členských států, 
aby Kosovo uznaly; vyzývá všechny 
členské státy EU, aby učinily maximum 
pro usnadnění mezilidských vztahů s 
obyvateli Kosova; vyzývá Komisi, aby 
ukončila certifikaci žádostí o výplatu 
finančních prostředků z fondů NPP pro 
kandidátské země, což blokuje účast 
Kosova v regionálních a mezinárodních  
organizacích a iniciativách; zdůrazňuje 
potřebu učinit aktivně kroky k plnému 
uplatňování nástroje předvstupní pomoci a 
také zlepšit spolupráci mezi EULEXEM, 
Europolem a Interpolem, včetně 
praktických kroků k začlenění Kosova do 
pracovní činnosti obou agentur až do doby, 
kdy dojde k plnému uznání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá zbývajících pět členských států, 
aby Kosovo uznaly; vyzývá všechny 
členské státy EU, aby učinily maximum 
pro usnadnění hospodářských, sociálních a 
politických vztahů mezi svými občany a 
občany Kosova; zdůrazňuje potřebu učinit 
aktivně kroky k plnému uplatňování 
nástroje předvstupní pomoci a také zlepšit 
spolupráci mezi EULEXEM, Europolem a 
Interpolem, včetně praktických kroků k 
začlenění Kosova do pracovní činnosti 
obou agentur až do doby, kdy dojde k 
plnému uznání;

8. vyzývá zbývajících pět členských států, 
aby Kosovo uznaly, ačkoli připouští, že  
uznávání je jejich svrchované právo;
vyzývá k okamžitému vytvoření pracovní 
skupiny, kterou by tvořili zástupci pěti 
členských států, které dosud neuznaly 
sebeurčení Kosova, spolu s ESVČ a která 
by posoudila důvody pro neuznání a 
nalezla společné řešení vedoucí k jejich 
překonání; vyzývá všechny členské státy 
EU, aby učinily maximum pro usnadnění 
hospodářských, sociálních a politických 
vztahů mezi svými občany a občany 
Kosova; zdůrazňuje potřebu učinit aktivně 
kroky k plnému uplatňování nástroje 
předvstupní pomoci a také zlepšit 
spolupráci mezi EULEXEM, Europolem a 
Interpolem, včetně praktických kroků k 
začlenění Kosova do pracovní činnosti 
obou agentur až do doby, kdy dojde k 
plnému uznání;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá zbývajících pět členských států, 
aby Kosovo uznaly; vyzývá všechny 
členské státy EU, aby učinily maximum 
pro usnadnění hospodářských, sociálních a 

8. vyzývá zbývajících pět členských států, 
aby Kosovo uznaly; vyzývá všechny 
členské státy EU, aby učinily maximum 
pro usnadnění hospodářských, sociálních a 



AM\1009022CS.doc 27/71 PE522.954v01-00

CS

politických vztahů mezi svými občany a 
občany Kosova; zdůrazňuje potřebu učinit 
aktivně kroky k plnému uplatňování 
nástroje předvstupní pomoci a také zlepšit 
spolupráci mezi EULEXEM, Europolem a 
Interpolem, včetně praktických kroků k 
začlenění Kosova do pracovní činnosti 
obou agentur až do doby, kdy dojde k 
plnému uznání;

politických vztahů mezi svými občany a 
občany Kosova; zdůrazňuje, že je důležité 
omezit závislost hospodářské struktury na 
transitu a vytvořit stabilní obchodovatelný 
sektor, který by podporoval svůj vlastní 
udržitelný růst; zdůrazňuje potřebu učinit 
aktivně kroky k plnému uplatňování 
nástroje předvstupní pomoci a také zlepšit 
spolupráci mezi EULEXEM, Europolem a 
Interpolem, včetně praktických kroků k 
začlenění Kosova do pracovní činnosti 
obou agentur až do doby, kdy dojde k 
plnému uznání;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá zbývajících pět členských států, 
aby Kosovo uznaly; vyzývá všechny 
členské státy EU, aby učinily maximum 
pro usnadnění hospodářských, sociálních a 
politických vztahů mezi svými občany a 
občany Kosova; zdůrazňuje potřebu učinit 
aktivně kroky k plnému uplatňování 
nástroje předvstupní pomoci a také zlepšit 
spolupráci mezi EULEXEM, Europolem a 
Interpolem, včetně praktických kroků k 
začlenění Kosova do pracovní činnosti 
obou agentur až do doby, kdy dojde k 
plnému uznání;

8. vyzývá zbývajících pět členských států, 
aby Kosovo uznaly; vyzývá všechny 
členské státy EU, aby učinily maximum 
pro usnadnění hospodářských, sociálních a 
politických vztahů mezi svými občany a 
občany Kosova; zdůrazňuje potřebu učinit 
aktivně kroky k plnému uplatňování 
nástroje předvstupní pomoci a také zlepšit 
spolupráci mezi EULEXEM, Europolem a 
Interpolem, včetně praktických kroků k 
začlenění Kosova do pracovní činnosti 
obou agentur až do doby, kdy dojde k 
plnému uznání, a vyzývá Komisi, aby 
pracovala na dohodách, které by umožnily 
spolupráci Kosova s agenturami EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Takis Hadjigeorgiou
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Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vybízí členské státy EU, aby při svých 
krocích plně zohlednily rezoluci 
č. 1244/99 Rady bezpečnosti OSN a 
zásady mezinárodního práva jako 
základní rámec pro udržení míru a 
stability v tomto regionu a postupovaly v 
souladu s nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vítá kroky, které Komise přijala na 
cestě k uzavření dohody o přidružení mezi 
EU a Kosovem;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zřízení týmu regionálního velitelství 
kosovské policie na severu země jako 
součást procesu vytváření jednotné 
kosovské policie;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje význam práce mise 
EULEX pro upevnění právního státu v 
rámci kosovských orgánů; vyzývá misi 
EULEX ke zvýšení transparentnosti své 
práce a související odpovědnosti;

10. poukazuje na to, že úlohou mise 
EULEX je napomáhat kosovským 
institucím, soudním orgánům a orgánům 
pro prosazování práva na jejich cestě ke 
stabilitě a posílení nezávislého soudního 
systému a celní správy; vyjadřuje 
politování nad tím, že mise EULEX neplní 
své úkoly uspokojivým a účinným 
způsobem; vyzývá misi EULEX k 
okamžitému zvýšení transparentnosti své 
práce a související odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje význam práce mise EULEX 
pro upevnění právního státu v rámci 
kosovských orgánů; vyzývá misi EULEX 
ke zvýšení transparentnosti své práce a 
související odpovědnosti;

10. zdůrazňuje význam práce mise EULEX 
pro upevnění právního státu v rámci 
kosovských orgánů, ale všímá si 
nespokojenosti s výkonem mise EULEX, 
jež panuje mezi značnou částí kosovských 
Srbů i Albánců; vyzývá proto EULEX ke 
zvýšení transparentnosti a účinnosti své 
práce a související odpovědnosti, a 
zejména k tomu, aby předvedla 
konkrétnější výsledky kosovským a 
srbským orgánům i širší veřejnosti;
naléhavě žádá misi EULEX, aby pokud 
možno v rámci svých cílu stanovila 
priority a optimalizovala využití svých 
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zdrojů a personálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje význam práce mise EULEX 
pro upevnění právního státu v rámci 
kosovských orgánů; vyzývá misi EULEX 
ke zvýšení transparentnosti své práce a 
související odpovědnosti;

10. zdůrazňuje význam práce mise EULEX 
pro upevnění právního státu v rámci 
kosovských orgánů; vyzývá misi EULEX 
ke zvýšení transparentnosti, odpovědnosti a 
účinnosti své práce v úzké spolupráci s 
dalšími zúčastněnými orgány; zdůrazňuje, 
že existují oblasti, kde je třeba očekávat 
zlepšení, mimo jiné lepší vymezení cílů v 
oblasti budování kapacit a jejich 
propojení s konkrétními kritérii;  
zdůrazňuje, že je zapotřebí lepší 
koordinace vnějších a vnitřních cílů, lepší 
koordinace v rámci orgánů EU a 
koordinace mezi nimi, kosovskými orgány 
a mezinárodním společenstvím; 

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje význam práce mise EULEX 
pro upevnění právního státu v rámci 
kosovských orgánů; vyzývá misi EULEX 
ke zvýšení transparentnosti své práce a 
související odpovědnosti;

10. zdůrazňuje význam práce mise EULEX 
pro upevnění stability a právního stát v 
Kosovu; vyzývá misi EULEX ke zvýšení 
transparentnosti své práce a související 
odpovědnosti a k pravidelnému 
poskytování informací Evropskému 
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parlamentu a parlamentu Kosova o své 
činnosti a rozhodnutích;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje význam práce mise EULEX 
pro upevnění právního státu v rámci 
kosovských orgánů; vyzývá misi EULEX 
ke zvýšení transparentnosti své práce a 
související odpovědnosti;

10. zdůrazňuje význam práce mise EULEX 
pro upevnění právního státu v rámci 
kosovských orgánů; vyzývá misi EULEX 
ke zvýšení transparentnosti své práce a 
související odpovědnosti a k urychlení 
provádění operativního dokumentu Rady 
o provádění rezoluce Rady bezpečnosti 
OSN č. 1325 v rámci EBOP (z listopadu 
2005);

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá kosovské orgány, aby i nadále 
respektovaly mandát mise EULEX a
výkon jejích pravomocí; bere na vědomí 
zájem kosovské vlády na převzetí funkcí 
mise EULEX; trvá na přítomnosti mise 
EULEX s cílem podporovat provádění 
dohody uzavřené dne 19. dubna v oblasti 
právního státu; zdůrazňuje, že v současné 
době mise EULEX vyšetřuje více než 250 
případů včetně případů organizovaného 
zločinu, korupce, válečných zločinů a 

11. vyjadřuje politování nad tím, že v 
uplynulých letech byla mise EULEX
neúčinná, trpěla zpožděními a chyběly jí 
jasné cíle; bere na vědomí zájem kosovské 
vlády na převzetí funkcí mise EULEX;
zdůrazňuje, že jakýkoli převod 
odpovědnosti musí být postupný, založený 
na skutečném pokroku na místě a měla do 
něho by být zapojena kosovská občanská 
společnost;
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jiných závažných obvinění, v nichž jsou 
zúčastněny i desítky úředníků politických 
stran; zdůrazňuje, že jakýkoli převod 
odpovědnosti musí být postupný, založený 
na skutečném pokroku na místě a měla do 
něho by být zapojena kosovská občanská 
společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá kosovské orgány, aby i nadále 
respektovaly mandát mise EULEX a 
výkon jejích pravomocí; bere na vědomí 
zájem kosovské vlády na převzetí funkcí 
mise EULEX; trvá na přítomnosti mise 
EULEX s cílem podporovat provádění 
dohody uzavřené dne 19. dubna v oblasti 
právního státu; zdůrazňuje, že v současné 
době mise EULEX vyšetřuje více než 250 
případů včetně případů organizovaného 
zločinu, korupce, válečných zločinů a 
jiných závažných obvinění, v nichž jsou 
zúčastněny i desítky úředníků politických 
stran; zdůrazňuje, že jakýkoli převod 
odpovědnosti musí být postupný, založený 
na skutečném pokroku na místě a měla do 
něho by být zapojena kosovská občanská 
společnost;

11. vyzývá EULEX a kosovské orgány k  
vzájemnému respektu na základě jejich 
příslušných mandátů; bere na vědomí 
zájem kosovské vlády na převzetí funkcí 
mise EULEX; vítá přítomnost mise 
EULEX s cílem podporovat provádění 
dohody uzavřené dne 19. dubna v oblasti 
právního státu; zdůrazňuje, že v současné 
době mise EULEX vyšetřuje více než 250 
případů včetně případů organizovaného 
zločinu, korupce, válečných zločinů a 
jiných závažných obvinění v různých 
oblastech státu a v různých vrstvách 
společnosti; zdůrazňuje, že jakýkoli převod 
odpovědnosti musí být postupný, založený 
na skutečném pokroku na místě a měly by
do něho být zapojeny demokratické orgány 
Republiky Kosovo;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá kosovské orgány, aby i nadále 
respektovaly mandát mise EULEX a výkon 
jejích pravomocí; bere na vědomí zájem 
kosovské vlády na převzetí funkcí mise 
EULEX; trvá na přítomnosti mise EULEX 
s cílem podporovat provádění dohody 
uzavřené dne 19. dubna v oblasti právního 
státu; zdůrazňuje, že v současné době mise 
EULEX vyšetřuje více než 250 případů 
včetně případů organizovaného zločinu, 
korupce, válečných zločinů a jiných 
závažných obvinění, v nichž jsou 
zúčastněny i desítky úředníků politických 
stran; zdůrazňuje, že jakýkoli převod 
odpovědnosti musí být postupný, založený 
na skutečném pokroku na místě a měla do 
něho by být zapojena kosovská občanská 
společnost;

11. trvá na tom, aby kosovské orgány i 
nadále respektovaly mandát mise EULEX 
a výkon jejích pravomocí; bere na vědomí 
zájem kosovské vlády na převzetí funkcí 
mise EULEX; trvá na přítomnosti mise 
EULEX s cílem podporovat provádění 
dohody uzavřené dne 19. dubna v oblasti 
právního státu; zdůrazňuje, že v současné 
době mise EULEX vyšetřuje více než 250 
případů včetně případů organizovaného 
zločinu, korupce, válečných zločinů a 
jiných závažných obvinění, v nichž jsou 
zúčastněny i desítky úředníků politických 
stran; zdůrazňuje, že jakýkoli převod 
odpovědnosti musí být postupný, založený 
na skutečném pokroku na místě a měla do 
něho by být zapojena kosovská občanská 
společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá kosovské orgány, aby i nadále 
respektovaly mandát mise EULEX a výkon 
jejích pravomocí; bere na vědomí zájem 
kosovské vlády na převzetí funkcí mise 
EULEX; trvá na přítomnosti mise EULEX 
s cílem podporovat provádění dohody 
uzavřené dne 19. dubna v oblasti právního 
státu; zdůrazňuje, že v současné době mise 
EULEX vyšetřuje více než 250 případů 
včetně případů organizovaného zločinu, 
korupce, válečných zločinů a jiných 
závažných obvinění, v nichž jsou 
zúčastněny i desítky úředníků politických 
stran; zdůrazňuje, že jakýkoli převod 

11. vyzývá kosovské orgány, aby i nadále 
respektovaly mandát mise EULEX a
podporovaly výkon jejích pravomocí, 
včetně zvláštní vyšetřovací komise; bere na 
vědomí zájem kosovské vlády na převzetí 
funkcí mise EULEX; trvá na přítomnosti 
mise EULEX s cílem podporovat 
provádění dohody uzavřené dne 19. dubna 
v oblasti právního státu; zdůrazňuje, že v 
současné době mise EULEX vyšetřuje více 
než 250 případů včetně případů 
organizovaného zločinu, korupce, 
válečných zločinů a jiných závažných 
obvinění, v nichž jsou zúčastněny i desítky 
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odpovědnosti musí být postupný, založený 
na skutečném pokroku na místě a měla do 
něho by být zapojena kosovská občanská 
společnost;

úředníků politických stran; zdůrazňuje, že 
jakýkoli převod odpovědnosti musí být 
postupný, založený na skutečném pokroku 
na místě a měla do něho by být zapojena 
kosovská občanská společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá kosovské orgány, aby i nadále 
respektovaly mandát mise EULEX a výkon 
jejích pravomocí; bere na vědomí zájem
kosovské vlády na převzetí funkcí mise 
EULEX; trvá na přítomnosti mise EULEX 
s cílem podporovat provádění dohody 
uzavřené dne 19. dubna v oblasti právního 
státu; zdůrazňuje, že v současné době mise 
EULEX vyšetřuje více než 250 případů 
včetně případů organizovaného zločinu, 
korupce, válečných zločinů a jiných 
závažných obvinění, v nichž jsou 
zúčastněny i desítky úředníků politických 
stran; zdůrazňuje, že jakýkoli převod 
odpovědnosti musí být postupný, založený 
na skutečném pokroku na místě a měla do 
něho by být zapojena kosovská občanská 
společnost;

11. vyzývá kosovské orgány, aby i nadále 
respektovaly mandát mise EULEX a výkon 
jejích pravomocí; bere na vědomí zájem 
kosovské vlády na převzetí funkcí mise 
EULEX; trvá na přítomnosti mise EULEX 
s cílem podporovat provádění dohody 
uzavřené dne 19. dubna v oblasti právního 
státu; zdůrazňuje, že bezpečnost občanů je 
zásadní pro úspěšné provádění dohod, a 
domnívá se, že mise EULEX není v 
současné době dostatečně vybavena k 
tomu, aby mohla tuto bezpečnost zajistit;  
zdůrazňuje, že je naléhavě třeba přijmout 
opatření k vyřešení tohoto problému; 
zdůrazňuje, že v současné době mise 
EULEX vyšetřuje více než 250 případů 
včetně případů organizovaného zločinu, 
korupce, válečných zločinů a jiných 
závažných obvinění, v nichž jsou 
zúčastněny i desítky úředníků politických 
stran; zdůrazňuje, že jakýkoli převod 
odpovědnosti musí být postupný, založený 
na skutečném pokroku na místě a měla do 
něho by být zapojena kosovská občanská 
společnost; vyzývá proto kosovskou vládu, 
aby souhlasila s prodloužením mandátu 
mise EULEX Kosovo i po červnu 2014;

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá zejména Kosovo i Srbsko, aby 
aktivně a konstruktivně spolupracovaly s 
misí EULEX, co se týče provádění dohody 
o vzájemné právní pomoci,  aby bylo  
možné zabývat se rostoucím počtem 
žádostí týkajících se majetku na území 
Kosova; 

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Nikola Vuljanić

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opětovně zdůrazňuje, že odpovědnost 
v procesu usmíření musejí převzít místní 
aktéři; domnívá se, že kosovské orgány by 
měly přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit její širokou integraci do 
společnosti, a že by rovněž měly zajistit, 
aby byla plně uplatňována zásada, která 
podle ústavy zaručuje kosovským Srbům 
právo používat ve styku se všemi úředními 
místy svůj jazyk; zároveň zdůrazňuje 
význam dvojjazyčného vyučování v plném 
rozsahu; nabádá všechny kosovské Srby a 
jejich politické zástupce, aby využili 
veškerých možností, které jim nabízí 
kosovská ústava k tomu, aby se 
konstruktivně zapojili do politiky a 

13. opětovně zdůrazňuje, že odpovědnost 
v procesu usmíření musejí převzít místní 
aktéři a zároveň odsuzuje nacionalistickou 
rétorikou na obou stranách; domnívá se, 
že kosovské orgány by měly přijmout další
rozhodná opatření zaměřená  na vytvoření 
důvěry mezi kosovskými Srby a Albánci a 
na srbskou menšinu, zejména na severu 
země, s cílem zajistit její širokou integraci 
do společnosti, a že by rovněž měly zajistit, 
aby byla plně uplatňována zásada, která 
podle ústavy zaručuje kosovským Srbům 
právo používat ve styku se všemi úředními 
místy svůj jazyk; zároveň zdůrazňuje 
význam dvojjazyčného vyučování v plném 
rozsahu; nabádá všechny kosovské Srby a 
jejich politické zástupce, aby využili 
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společnosti, především prostřednictvím
zodpovědné účasti v nadcházejících 
místních volbách;

veškerých možností, které jim nabízí 
kosovská ústava k tomu, aby se 
konstruktivně zapojili do politiky a 
společnosti, a aby se takto prostřednictvím
aktivní účasti v kosovských orgánech 
podíleli, společně s kosovskými Albánci, 
na odpovědnosti za společenský rozvoj a 
budování institucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opětovně zdůrazňuje, že odpovědnost 
v procesu usmíření musejí převzít místní 
aktéři; domnívá se, že kosovské orgány by 
měly přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země,
s cílem zajistit její širokou integraci do 
společnosti, a že by rovněž měly zajistit, 
aby byla plně uplatňována zásada, která 
podle ústavy zaručuje kosovským Srbům 
právo používat ve styku se všemi úředními 
místy svůj jazyk; zároveň zdůrazňuje 
význam dvojjazyčného vyučování v plném 
rozsahu; nabádá všechny kosovské Srby a 
jejich politické zástupce, aby využili 
veškerých možností, které jim nabízí 
kosovská ústava k tomu, aby se 
konstruktivně zapojili do politiky a 
společnosti, především prostřednictvím 
zodpovědné účasti v nadcházejících 
místních volbách;

13. opětovně zdůrazňuje, že odpovědnost 
v procesu usmíření musejí převzít místní 
aktéři; domnívá se, že kosovské orgány by 
měly přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit její širokou integraci do 
společnosti, a že by rovněž měly zajistit, 
aby byla plně uplatňována zásada, která 
podle ústavy zaručuje kosovským Srbům 
právo používat ve styku se všemi úředními 
místy svůj jazyk; zároveň zdůrazňuje 
význam dvojjazyčného vyučování v plném 
rozsahu; nabádá všechny kosovské Srby a 
jejich politické zástupce, aby využili 
veškerých možností, které jim nabízí 
kosovská ústava k tomu, aby se 
konstruktivněji zapojili do politiky a 
společnosti, především prostřednictvím 
zodpovědné účasti v nadcházejících 
místních volbách; vítá vytvoření  
správního úřadu v severní Mitrovici a 
týmu regionálního velitelství kosovské 
policie na severu země jako součást 
procesu vytváření jednotných orgánů v 
severním Kosovu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opětovně zdůrazňuje, že odpovědnost 
v procesu usmíření musejí převzít místní 
aktéři; domnívá se, že kosovské orgány by 
měly přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit její širokou integraci do 
společnosti, a že by rovněž měly zajistit, 
aby byla plně uplatňována zásada, která 
podle ústavy zaručuje kosovským Srbům 
právo používat ve styku se všemi úředními 
místy svůj jazyk; zároveň zdůrazňuje 
význam dvojjazyčného vyučování v plném 
rozsahu; nabádá všechny kosovské Srby a 
jejich politické zástupce, aby využili 
veškerých možností, které jim nabízí 
kosovská ústava k tomu, aby se 
konstruktivně zapojili do politiky a 
společnosti, především prostřednictvím 
zodpovědné účasti v nadcházejících 
místních volbách;

13. opětovně zdůrazňuje, že odpovědnost 
v procesu usmíření musejí převzít místní 
aktéři; domnívá se, že kosovské orgány by 
měly přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu a další menšiny, zejména 
na severu země, s cílem zajistit její širokou 
integraci do společnosti, a že by rovněž 
měly zajistit, aby byla plně uplatňována 
zásada, která podle ústavy zaručuje 
kosovským Srbům právo používat ve styku 
se všemi úředními místy svůj jazyk; 
zároveň zdůrazňuje význam dvojjazyčného 
vyučování v plném rozsahu; nabádá 
všechny kosovské Srby a jejich politické 
zástupce, aby využili veškerých možností, 
které jim nabízí kosovská ústava k tomu, 
aby se konstruktivně zapojili do politiky a 
společnosti, především prostřednictvím 
zodpovědné účasti v nadcházejících 
místních volbách;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opětovně zdůrazňuje, že odpovědnost 
v procesu usmíření musejí převzít místní 
aktéři; domnívá se, že kosovské orgány by 
měly přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 

13. vítá pokrok dosažený v rámci 
organizace správy na komunální úrovni; 
opětovně zdůrazňuje, že odpovědnost 
v procesu usmíření musejí převzít místní 
aktéři; domnívá se, že kosovské orgány by 
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s cílem zajistit její širokou integraci do 
společnosti, a že by rovněž měly zajistit, 
aby byla plně uplatňována zásada, která 
podle ústavy zaručuje kosovským Srbům 
právo používat ve styku se všemi úředními 
místy svůj jazyk; zároveň zdůrazňuje 
význam dvojjazyčného vyučování v plném 
rozsahu; nabádá všechny kosovské Srby a 
jejich politické zástupce, aby využili 
veškerých možností, které jim nabízí 
kosovská ústava k tomu, aby se 
konstruktivně zapojili do politiky a 
společnosti, především prostřednictvím 
zodpovědné účasti v nadcházejících 
místních volbách;

měly přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit její širokou integraci do 
společnosti, a že by rovněž měly zajistit, 
aby byla plně uplatňována zásada, která 
podle ústavy zaručuje kosovským Srbům 
právo používat ve styku se všemi úředními 
místy svůj jazyk; zároveň zdůrazňuje 
význam dvojjazyčného vyučování v plném 
rozsahu; nabádá všechny kosovské Srby a 
jejich politické zástupce, aby využili 
veškerých možností, které jim nabízí 
kosovská ústava k tomu, aby se 
konstruktivně zapojili do politiky a 
společnosti, především prostřednictvím 
zodpovědné účasti v nadcházejících 
místních volbách;

Or. hr

Pozměňovací návrh 68
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opětovně zdůrazňuje, že odpovědnost 
v procesu usmíření musejí převzít místní 
aktéři; domnívá se, že kosovské orgány by 
měly přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit její širokou integraci do 
společnosti, a že by rovněž měly zajistit, 
aby byla plně uplatňována zásada, která 
podle ústavy zaručuje kosovským Srbům 
právo používat ve styku se všemi úředními 
místy svůj jazyk; zároveň zdůrazňuje 
význam dvojjazyčného vyučování v plném 
rozsahu; nabádá všechny kosovské Srby a 
jejich politické zástupce, aby využili 
veškerých možností, které jim nabízí 
kosovská ústava k tomu, aby se 
konstruktivně zapojili do politiky a 
společnosti, především prostřednictvím 

13. opětovně zdůrazňuje, že odpovědnost 
v procesu usmíření musejí převzít místní 
aktéři; domnívá se, že kosovské orgány by 
měly přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit její širokou integraci do 
společnosti, a že by rovněž měly zajistit, 
aby byla plně uplatňována zásada, která 
podle ústavy zaručuje kosovským Srbům 
právo používat ve styku se všemi úředními 
místy svůj jazyk; zároveň zdůrazňuje 
význam dvojjazyčného vyučování v plném 
rozsahu; nabádá všechny kosovské Srby a 
jejich politické zástupce, aby využili 
veškerých možností, které jim nabízí 
kosovská ústava k tomu, aby se 
konstruktivně zapojili do politiky a 
společnosti, především prostřednictvím 
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zodpovědné účasti v nadcházejících 
místních volbách;

zodpovědné účasti v nadcházejících 
místních volbách, a aby se zvláště zaměřili 
na zapojení žen do tohoto procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vítá určitý pokrok, kterého bylo 
dosaženo při zlepšování životních 
podmínek Romů, Aškalů a Egypťanů, 
vyjadřuje však i nadále obavy v souvislosti 
s jejich situací, kdy zejména děti jsou i 
nadále zranitelnou a marginalizovanou 
skupinou; vyzývá orgány, aby věnovaly 
patřičnou pozornost zlepšování životních 
podmínek těchto komunit, včetně jejich 
přístupu ke vzdělání;

;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vítá dodatečné finanční prostředky, 
které poskytla Evropská komise v rámce 
nástroje předvstupní pomoci EU s cílem 
podpořit na území Kosova srbské obce, 
v nichž většinu tvoří Srbové;
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Or. en

Pozměňovací návrh 71
Davor Ivo Stier

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 
ochranu všech národnostních menšin, a 
vyzývá kosovské orgány, aby bezodkladně 
splnily své závazky vůči národnostním 
menšinám v Janjevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Nikola Vuljanić

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje postoj chorvatské, 
bosenské, aškalské, turecké, goranské a 
balkánsko-egyptské komunity v souvislosti 
s významem dvojjazyčného vzdělávání, 
aby se zajistilo, že se tyto etnické menšiny 
nebudou cítit politicky izolovány; 

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vysoce oceňuje kroky, které EU 
podnikla s cílem podnítit dialog mezi 
komunitami a podpořit jejich usmíření, 
avšak zdůrazňuje, že EU by neměla 
vnucovat opatření ani jedné komunitě, ani 
je povzbuzovat k tomu, aby jednaly 
unáhleně; naléhavě vyzývá všechny 
aktéry, aby nadále věnovali pozornost 
technickým detailům integrace do EU i
velkým symbolickým projevům usmíření;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá kosovské orgány, aby zvýšily 
účinnost, odpovědnost a nestrannost
soudnictví a jeho nezávislost respektovaly;
naléhavě je vyzývá, aby proaktivně 
posilovaly právní stát, především 
prostřednictvím stíhání organizovaného 
zločinu a korupce, a to i ve svých vlastních 
řadách; je znepokojen nedostatkem 
významnějšího pokroku v těchto oblastech 
a především vysokou mírou 
organizovaného zločinu na severu 
Kosova;

14. vyzývá kosovské orgány, aby zvýšily 
účinnost, transparentnost, odpovědnost a 
nestrannost soudního systému a jeho 
nezávislost respektovaly, díky čemuž by se 
zaručila důvěra lidí i podnikatelského 
prostředí v soudnictví; naléhavě je vyzývá, 
aby proaktivně posilovaly právní stát, 
především prostřednictvím omezení 
politických zásahů do soudnictví,
zajištěním toho, aby disciplinární sankce 
vůči soudcům a státním zástupcům vedly 
ke konkrétním výsledkům, posilováním 
nezávislosti a účinnosti Rady státního 
zastupitelství a státního zástupce a 
přistoupením k provádění nového 
trestního zákoníku a trestního řádu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá kosovské orgány, aby zvýšily 
účinnost, odpovědnost a nestrannost 
soudnictví a jeho nezávislost respektovaly;
naléhavě je vyzývá, aby proaktivně 
posilovaly právní stát, především 
prostřednictvím stíhání organizovaného 
zločinu a korupce, a to i ve svých vlastních 
řadách; je znepokojen nedostatkem 
významnějšího pokroku v těchto oblastech 
a především vysokou mírou
organizovaného zločinu na severu
Kosova;

14. vyzývá kosovské orgány, aby zvýšily 
účinnost, odpovědnost a nestrannost 
soudnictví a jeho nezávislost respektovaly;
vybízí je, aby proaktivně posilovaly právní 
stát, především prostřednictvím stíhání 
organizovaného zločinu a korupce, a to i ve 
svých vlastních řadách; je znepokojen 
vysokou mírou organizované trestné 
činnosti v severní oblasti Kosova;
naléhavě vyzývá EULEX a místní orgány 
v oblasti Mitrovica, aby posílily své 
činnosti namířené proti zločineckým 
strukturám v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá kosovské orgány, aby zvýšily 
účinnost, odpovědnost a nestrannost 
soudnictví a jeho nezávislost respektovaly; 
naléhavě je vyzývá, aby proaktivně 
posilovaly právní stát, především 
prostřednictvím stíhání organizovaného 
zločinu a korupce, a to i ve svých vlastních 
řadách; je znepokojen nedostatkem 
významnějšího pokroku v těchto oblastech 
a především vysokou mírou 
organizovaného zločinu na severu Kosova;

14. vyzývá kosovské orgány, aby zvýšily 
účinnost, odpovědnost a nestrannost 
soudnictví a jeho nezávislost respektovaly; 
naléhavě je vyzývá, aby proaktivně 
posilovaly právní stát, především 
prostřednictvím stíhání organizovaného 
zločinu a korupce, a to i ve svých vlastních 
řadách, a aby účinně řešily veškeré formy 
násilí páchaného na ženách; je 
znepokojen nedostatkem významnějšího 
pokroku v těchto oblastech a především 
vysokou mírou organizovaného zločinu na 
severu Kosova;
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Or. en

Pozměňovací návrh 77
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá kosovské orgány, aby zvýšily 
účinnost, odpovědnost a nestrannost 
soudnictví a jeho nezávislost respektovaly; 
naléhavě je vyzývá, aby proaktivně 
posilovaly právní stát, především 
prostřednictvím stíhání organizovaného 
zločinu a korupce, a to i ve svých vlastních 
řadách; je znepokojen nedostatkem 
významnějšího pokroku v těchto oblastech 
a především vysokou mírou 
organizovaného zločinu na severu Kosova;

14. vyzývá kosovské orgány, aby zvýšily 
účinnost, odpovědnost a nestrannost 
soudnictví a jeho nezávislost respektovaly; 
naléhavě je vyzývá, aby proaktivně 
posilovaly právní stát, především 
prostřednictvím stíhání organizovaného 
zločinu a korupce, a to i ve svých vlastních 
řadách; je znepokojen nedostatkem 
významnějšího pokroku v těchto oblastech 
a především vysokou mírou 
organizovaného zločinu a špatnou 
bezpečnostní situací na severu Kosova;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá kosovské orgány, aby zvýšily 
účinnost, odpovědnost a nestrannost 
soudnictví a jeho nezávislost respektovaly; 
naléhavě je vyzývá, aby proaktivně 
posilovaly právní stát, především 
prostřednictvím stíhání organizovaného 
zločinu a korupce, a to i ve svých vlastních 
řadách; je znepokojen nedostatkem 
významnějšího pokroku v těchto oblastech 
a především vysokou mírou 
organizovaného zločinu na severu Kosova;

14. vyzývá kosovské orgány, aby zvýšily 
účinnost, odpovědnost a nestrannost 
soudnictví a jeho nezávislost respektovaly; 
naléhavě je vyzývá, aby proaktivně 
posilovaly právní stát, především 
prostřednictvím stíhání organizovaného 
zločinu a korupce, a to i ve svých vlastních 
řadách; je znepokojen nedostatkem 
významnějšího pokroku v těchto oblastech 
a především vysokou mírou 
organizovaného zločinu na severu Kosova;



PE522.954v01-00 44/71 AM\1009022CS.doc

CS

vyzývá kosovské orgány, aby přijaly 
rozhodnější přístup k problému pašování 
drog a zapojení místních zločineckých 
skupin;

Or. hr

Pozměňovací návrh 79
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá orgány, aby se jednoznačněji 
zavázaly k provedení skutečné soudní 
reformy a budování kapacit, přičemž by se 
měly zaměřit na nábor zaměstnanců 
v soudní oblasti, který by se zakládal na 
kvalitách a zásluhách a jehož je třeba, 
má-li se snížit počet v současnosti 
neuzavřených případů, a dále aby zajistily 
bezpečné prostředí pro soudce a žalobce 
bez jakýchkoli politických zásahů;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. je zejména znepokojen nedostatkem 
viditelného pokroku v oblasti boje proti 
korupci v Kosovu; domnívá se, že korupce 
představuje i nadále významný problém 
a závažnou překážku pro fungování 
veřejných institucí a orgánů; v této 
souvislosti vyjadřuje politování nad tím, že 
protikorupční agentura založená v roce 
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2006 nemá žádné vyšetřovací pravomoci;
konstatuje, že národní shromáždění 
Kosova schválilo novou protikorupční 
strategii a akční plán; vyzývá orgány, aby 
zajistily jejich provádění tím, že přesně 
stanoví úlohu a odpovědnosti jednotlivých 
protikorupčních institucí, což  jim umožní 
dosahovat konkrétních a udržitelných 
výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je nadále znepokojen kosovským 
omezeným rámcem pro ochranu svědků, 
jež je důležitá především ve velmi 
exponovaných případech, a naléhavě 
vyzývá k intenzivnější spolupráci 
členských států EU, pokud jde o případné 
přemístění svědků;

15. je nadále znepokojen  omezeným 
rámcem pro ochranu svědků v Kosovu, jež 
je důležitá především ve velmi 
exponovaných případech, a naléhavě 
vyzývá k intenzivnější spolupráci 
členských států EU, pokud jde o případné 
přemístění svědků;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin, které 
rovněž představují překážku pro 
demokratický, sociální a hospodářský 
rozvoj Kosova; domnívá se, že regionální 
strategie a posílená spolupráce mezi všemi 

16. je znepokojen nedostatkem 
výraznějšího pokroku v boji proti korupci 
a organizovanému zločinu a především 
vysokou mírou organizovaného zločinu 
na severu Kosova; konstatuje, že v regionu 
je rozšířena korupce a organizovaný zločin, 
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státy v regionu jsou zásadní pro 
efektivnější řešení těchto záležitostí, 
především obchodování s lidmi a 
vykořisťování žen a nezletilých;

které rovněž představují překážku pro 
demokratický, sociální a hospodářský 
rozvoj Kosova; domnívá se, že regionální 
strategie a posílená spolupráce mezi všemi 
státy v regionu jsou zásadní pro 
efektivnější řešení těchto záležitostí, 
především obchodování s lidmi a 
vykořisťování žen a nezletilých; naléhavě 
vyzývá centrální i místní orgány a 
instituce, aby dosáhly konkrétních 
výsledků v boji proti organizovanému 
zločinu, obchodování s lidmi a obchodu s 
drogami a zbraněmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin, které 
rovněž představují překážku pro 
demokratický, sociální a hospodářský 
rozvoj Kosova; domnívá se, že regionální 
strategie a posílená spolupráce mezi všemi 
státy v regionu jsou zásadní pro 
efektivnější řešení těchto záležitostí, 
především obchodování s lidmi a 
vykořisťování žen a nezletilých;

16. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin, které 
rovněž představují překážku pro 
demokratický, sociální a hospodářský 
rozvoj Kosova; zdůrazňuje, že je třeba, 
aby Kosovo prioritně poskytlo konkrétní 
důkazy o výsledcích boje proti 
organizovanému zločinu a korupci;
domnívá se, že regionální strategie a 
posílená spolupráce mezi všemi státy v 
regionu jsou zásadní pro efektivnější řešení 
těchto záležitostí, především obchodování s 
lidmi a vykořisťování žen a nezletilých;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Nikola Vuljanić
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin, které 
rovněž představují překážku pro 
demokratický, sociální a hospodářský 
rozvoj Kosova; domnívá se, že regionální 
strategie a posílená spolupráce mezi všemi 
státy v regionu jsou zásadní pro 
efektivnější řešení těchto záležitostí, 
především obchodování s lidmi a 
vykořisťování žen a nezletilých;

16. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin, které 
rovněž představují překážku pro 
demokratický, sociální a hospodářský 
rozvoj Kosova; domnívá se, že regionální 
strategie a posílená spolupráce mezi všemi 
státy v regionu jsou zásadní pro 
efektivnější řešení těchto záležitostí, 
především pro zlepšení sledování hranic 
v rámci boje proti obchodování s lidmi a
vykořisťování žen a nezletilých;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin, které 
rovněž představují překážku pro 
demokratický, sociální a hospodářský 
rozvoj Kosova; domnívá se, že regionální 
strategie a posílená spolupráce mezi všemi 
státy v regionu jsou zásadní pro 
efektivnější řešení těchto záležitostí, 
především obchodování s lidmi a 
vykořisťování žen a nezletilých;

16. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin, které 
rovněž představují překážku pro 
demokratický, sociální a hospodářský 
rozvoj Kosova; domnívá se, že regionální 
strategie a posílená spolupráce mezi všemi 
státy v regionu jsou zásadní pro 
efektivnější řešení těchto záležitostí, 
především obchodování s lidmi a 
vykořisťování žen a nezletilých za účelem 
sexuálního vykořisťování či nuceného 
žebrání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin, které 
rovněž představují překážku pro 
demokratický, sociální a hospodářský 
rozvoj Kosova; domnívá se, že regionální 
strategie a posílená spolupráce mezi všemi 
státy v regionu jsou zásadní pro 
efektivnější řešení těchto záležitostí, 
především obchodování s lidmi a 
vykořisťování žen a nezletilých;

16. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin, které 
rovněž představují překážku pro 
demokratický, sociální a hospodářský 
rozvoj Kosova; domnívá se, že regionální 
strategie a posílená spolupráce mezi všemi 
státy v regionu jsou zásadní pro 
efektivnější řešení těchto záležitostí, 
především obchodování s lidmi a 
vykořisťování žen a nezletilých; vyjadřuje 
politování nad tím, že mise EULEX 
neměla žádný dopad na korupci ani 
organizovaný zločin;  zdůrazňuje, že 
dosud nebylo provedeno žádné podrobné 
vyšetřování, pokud jde o organizovaný 
zločin a jeho propojení s představiteli 
politických institucí, a značné množství 
trestných činů tak možná nadále zůstane 
nepotrestáno;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Takis Hadjigeorgiou

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin, které 
rovněž představují překážku pro 
demokratický, sociální a hospodářský 
rozvoj Kosova; domnívá se, že regionální 
strategie a posílená spolupráce mezi všemi 
státy v regionu jsou zásadní pro 
efektivnější řešení těchto záležitostí, 

16. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin, které 
rovněž představují překážku pro 
demokratický, sociální a hospodářský 
rozvoj Kosova; domnívá se, že regionální 
strategie a posílená spolupráce v regionu 
jsou zásadní pro efektivnější řešení těchto 
záležitostí, především obchodování s lidmi 
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především obchodování s lidmi a 
vykořisťování žen a nezletilých;

a vykořisťování žen a nezletilých; nebude-
li nalezena větší politická vůle bojovat 
proti korupci na vysokých místech a plně 
dodržovat rezoluci OSN č. 1244/99 a 
mezinárodní právo, bude se  korupce i 
nadále rozmáhat;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyjadřuje znepokojení nad úlohou, 
kterou hraje kosovský organizovaný 
zločin při páchání různé trestné činnosti, 
jako je pašování zbrání, krádeže aut, 
pašování cigaret, prostituce, obchod s 
drogami a obchodování s lidmi;
zdůrazňuje, že existují pádné  důkazy o 
tom, že velká část afghánského heroinu je 
do západní Evropy pašována přes Kosovo;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje význam provedení 
nezbytné reformy veřejné správy a zvýšení 
počtu žen a příslušníků menšin na všech 
úrovních správy; je nadále znepokojen 
skutečností, že mnozí úředníci státní 
správy mají další zaměstnání, což by 
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v zásadě mohlo vést ke střetu zájmů či 
usnadňovat korupci;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vítá pokrok, jehož bylo dosaženo 
v oblasti ženských práv a rovnosti pohlaví, 
avšak vyjadřuje obavy nad vysokou mírou 
předčasného ukončování školní docházky 
mezi dívkami a nedostatečným 
zastoupením žen na pracovním trhu, a to i 
v klíčových odvětvích společnosti; vyzývá 
orgány Kosova, aby aktivněji podněcovaly 
politickou a společenskou účast žen, 
podporovaly jejich účast  na trhu práce a 
posilovaly postavení žen na tomto trhu a 
také rovné příležitosti žen a mužů a aby 
zlepšovaly provádění právních předpisů 
týkajících se ochrany před domácím 
násilím;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá kosovské orgány, aby účinně 
bojovaly proti organizovanému zločinu, 
zvláště pak proti obchodování se ženami a 
nezletilými osobami a jejich zneužívání 
pro účely  sexuálního vykořisťování či 
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nuceného žebrání; zdůrazňuje význam 
komplexního a víceoborového přístupu 
orientovaného na oběti, který by obětem 
zajišťoval  neomezený přístup k pomoci, 
podpoře a ochraně; vyzývá k tomu, aby 
bylo posíleno úsilí při stíhání, usvědčení a 
odsouzení pachatelů zabývajících se 
obchodováním s lidmi za účelem
sexuálního vykořisťování a nucené práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyjadřuje podporu pokračujícímu stíhání 
válečných zločinů na vnitrostátní úrovni; 
považuje za politováníhodné, že v důsledku 
války v Kosovu v roce 1999 je stále 
pohřešováno 1 869 osob; konstatuje, že tato 
záležitost vyžaduje rychlou reakci, což je 
zásadním předpokladem pro smíření mezi 
komunitami a mírovou budoucnost v 
regionu;

17. vyjadřuje podporu pokračujícímu 
stíhání válečných zločinů na vnitrostátní 
úrovni, přičemž zdůrazňuje význam 
stíhání pachatelů znásilnění, k nimž 
došlo v průběhu válečného konfliktu; 
považuje za politováníhodné, že 
v důsledku války v Kosovu v roce 1999 
je stále pohřešováno 1 869 osob; 
konstatuje, že tato záležitost vyžaduje 
rychlou reakci, což je zásadním 
předpokladem pro smíření mezi 
komunitami a mírovou budoucnost v 
regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyjadřuje podporu pokračujícímu 
stíhání válečných zločinů na vnitrostátní 
úrovni; považuje za politováníhodné, že 
v důsledku války v Kosovu v roce 1999 je 
stále pohřešováno 1 869 osob; konstatuje, 
že tato záležitost vyžaduje rychlou reakci, 
což je zásadním předpokladem pro smíření 
mezi komunitami a mírovou budoucnost v 
regionu;

17. vyjadřuje podporu pokračujícímu 
stíhání válečných zločinů na vnitrostátní 
úrovni; považuje za politováníhodné, že 
v důsledku války v Kosovu v roce 1999 je 
stále pohřešováno 1 869 osob; konstatuje, 
že tato záležitost vyžaduje rychlou reakci a 
že je nadále třeba  strategickým způsobem 
řešit otázku stíhání případů sexuálního 
násilí, což je zásadním předpokladem pro 
smíření mezi komunitami a mírovou 
budoucnost v regionu

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyjadřuje podporu pokračujícímu 
stíhání válečných zločinů na vnitrostátní 
úrovni; považuje za politováníhodné, že 
v důsledku války v Kosovu v roce 1999 je 
stále pohřešováno 1 869 osob; konstatuje, 
že tato záležitost vyžaduje rychlou reakci, 
což je zásadním předpokladem pro smíření 
mezi komunitami a mírovou budoucnost v 
regionu;

17. vyjadřuje podporu pokračujícímu 
stíhání válečných zločinů na vnitrostátní 
úrovni; považuje za politováníhodné, že 
v důsledku války v Kosovu v roce 1999 je 
stále pohřešováno 1 869 osob; konstatuje, 
že tato záležitost vyžaduje rychlou reakci
ze strany orgánů v Srbsku a v Kosovu, což 
je zásadním předpokladem pro smíření 
mezi komunitami a mírovou budoucnost v 
regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyjadřuje podporu pokračujícímu 
stíhání válečných zločinů na vnitrostátní 
úrovni; považuje za politováníhodné, že 
v důsledku války v Kosovu v roce 1999 je 
stále pohřešováno 1 869 osob; konstatuje, 
že tato záležitost vyžaduje rychlou reakci, 
což je zásadním předpokladem pro smíření 
mezi komunitami a mírovou budoucnost v
regionu;

17. vyjadřuje podporu pokračujícímu 
stíhání válečných zločinů na vnitrostátní 
úrovni; považuje za politováníhodné, že 
v důsledku války v Kosovu v roce 1999 je 
stále pohřešováno 1 869 osob; konstatuje, 
že tato záležitost vyžaduje rychlou reakci, 
což je zásadním předpokladem pro smíření 
mezi komunitami a mírovou budoucnost
v regionu a že v souvislosti s 
pokračováním dialogu mezi Kosovem a 
Srbskem je třeba, aby prioritou byla 
otázka spolupráce při hledání nezvěstných 
osob a další aspekty soudnictví v
přechodném období;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Nikola Vuljanić

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. naléhavě  vyzývá orgány Kosova a 
Srbska, aby spolupracovaly na nalezení 
trvalých řešení otázky  vnitřně vysídlených 
osob v Srbsku a Kosovu a aby za tuto 
otázku převzaly plnou odpovědnost;
zdůrazňuje, že by  kosovské orgány měly v 
souvislosti s procesem přistoupení k EU 
posílit své úsilí o nalezení řešení problému 
vnitřně vysídlených osob, především 
pokud jde o otázku účinného řešení 
majetkových sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Ulrike Lunacek
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá kosovské orgány a orgány 
sousedních zemí, aby i nadále projevovaly 
dobrou vůli a plně spolupracovaly se 
zvláštní vyšetřovací komisí, která byla 
zřízena v návaznosti na zprávu 
Parlamentního shromáždění Rady Evropy 
z prosince 2010, a   podporovaly ji stejně 
jako každé stíhání, které vyplyne 
z činnosti této zvláštní vyšetřovací komise, 
a podporuje další zrychlení práce této 
komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá ústřední i místní orgány, aby 
účinně prováděly právní předpisy týkající 
se lidských práv a účinným způsobem 
přispívaly k dalšímu rozvoji multietnické 
společnosti;

18. Zdůrazňuje, že základní lidská práva 
jsou dosud na velmi nízké úrovni, 
především co se týče etnických menšin; 
vyzývá ústřední i místní orgány, aby 
účinně prováděly právní předpisy týkající 
se lidských práv a účinným způsobem 
přispívaly k dalšímu rozvoji multietnické 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Tonino Picula
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá ústřední i místní orgány, aby 
účinně prováděly právní předpisy týkající 
se lidských práv a účinným způsobem 
přispívaly k dalšímu rozvoji multietnické 
společnosti;

18. vyzývá ústřední i místní orgány, aby 
účinně prováděly právní předpisy týkající 
se lidských práv a účinným způsobem 
přispívaly k dalšímu rozvoji multietnické 
společnosti, především s důrazem na 
vzdělávání a zapojení zástupců všech 
menšin do zaměstnání;

Or. hr

Pozměňovací návrh 100
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá ústřední i místní orgány, aby 
účinně prováděly právní předpisy týkající 
se lidských práv a účinným způsobem 
přispívaly k dalšímu rozvoji multietnické 
společnosti;

18. vyzývá ústřední i místní orgány, aby 
účinně prováděly právní předpisy týkající 
se lidských práv a účinným způsobem 
přispívaly k dalšímu rozvoji multietnické 
společnosti; zdůrazňuje potřebu řešit 
postavení Romů jako klíčovou otázku 
lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. klade důraz na profesionalizaci 
veřejné služby a žádá v tomto ohledu 
uplatňování potřebných právních 
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předpisů;  je znepokojen případy 
politických zásahů v rámci náboru a 
jmenování státních zaměstnanců;  

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je znepokojen skutečností, že 
diskriminace je dosud závažným 
problémem, a vyzývá příslušné orgány, aby 
uplatňovaly ústavní zásadu nediskriminace; 
zdůrazňuje potřebu komplexní 
antidiskriminační strategie a plného 
uplatňování zákona o antidiskriminaci, aby 
byla zaručena rovnost všech lidí bez 
ohledu na jejich etnický původ, pohlaví,
věk, náboženské vyznání, sexuální 
orientaci, genderovou identitu nebo 
zdravotní postižení;

19. je znepokojen skutečností, že 
diskriminace je dosud závažným 
problémem, a vyzývá příslušné orgány, aby 
uplatňovaly ústavní zásadu nediskriminace; 
zdůrazňuje potřebu komplexní 
antidiskriminační strategie a plného 
uplatňování zákona o antidiskriminaci, aby 
byla v souladu s Listinou základních práv 
EU zaručena rovnost všech lidí bez ohledu 
na jejich etnický původ, náboženské 
vyznání, pohlaví, sexuální orientaci, věk
nebo zdravotní postižení;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je znepokojen skutečností, že 
diskriminace je dosud závažným 
problémem, a vyzývá příslušné orgány, aby 
uplatňovaly ústavní zásadu nediskriminace; 
zdůrazňuje potřebu komplexní 
antidiskriminační strategie a plného 
uplatňování zákona o antidiskriminaci, aby 

19. je znepokojen skutečností, že 
diskriminace je dosud závažným
problémem, a vyzývá příslušné orgány, aby 
uplatňovaly ústavní zásadu nediskriminace; 
zdůrazňuje potřebu komplexní 
antidiskriminační strategie a plného 
uplatňování zákona o antidiskriminaci, aby 
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byla zaručena rovnost všech lidí bez 
ohledu na jejich etnický původ, pohlaví, 
věk, náboženské vyznání, sexuální 
orientaci, genderovou identitu nebo 
zdravotní postižení;

byla zaručena rovnost všech lidí bez 
ohledu na jejich etnický původ, pohlaví, 
věk, náboženské vyznání, zdravotní 
postižení, sexuální orientaci a genderovou 
identitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je znepokojen skutečností, že 
diskriminace je dosud závažným 
problémem, a vyzývá příslušné orgány, aby 
uplatňovaly ústavní zásadu nediskriminace; 
zdůrazňuje potřebu komplexní 
antidiskriminační strategie a plného 
uplatňování zákona o antidiskriminaci, aby 
byla zaručena rovnost všech lidí bez 
ohledu na jejich etnický původ, pohlaví, 
věk, náboženské vyznání, sexuální 
orientaci, genderovou identitu nebo 
zdravotní postižení;

19. je znepokojen skutečností, že 
diskriminace je dosud závažným 
problémem, a vyzývá příslušné orgány, aby 
uplatňovaly ústavní zásadu nediskriminace; 
zdůrazňuje potřebu komplexní 
antidiskriminační strategie a plného 
uplatňování zákona o antidiskriminaci, aby 
byla zaručena rovnost všech lidí bez 
ohledu na jejich etnický původ, pohlaví, 
věk, náboženské vyznání, sexuální 
orientaci, genderovou identitu nebo 
zdravotní postižení; vyzývá kosovské úřady 
a Evropskou komisi, aby učinily další 
kroky s cílem zlepšit situaci romských 
menšin;  

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. bere na vědomí obvinění tří 
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kosovských občanů v souvislosti s jejich 
zapojením v útoku na Kosovo 2.0 dne 14. 
prosince 2012 v červeném sále Centra 
mládeže a sportu, a očekává, že pachatelé 
budou bez prodlení potrestáni;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že ačkoli je svoboda 
vstupovat do odborových organizací 
zaručena zákonem, je stále třeba 
dosáhnout zlepšení v oblasti základních 
pracovních a odborových práv; vybízí 
Kosovo, aby posílilo sociální dialog 
v rámci rozhodovacího procesu a v oblasti 
utváření politik a budování kapacit 
sociálních partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že prováděcí právní 
předpisy na ochranu menšin a kulturní 
práva zůstávají v Kosovu velkou výzvou;
zdůrazňuje potřebu uplatňovat právní 
předpisy v oblasti kulturního dědictví a 
srbské ortodoxní církve, jakož i strategii a 
akční plán pro romskou, aškalskou a 
egyptskou komunitu, jejichž praktická 
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situace zůstává velkým problémem;   

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá kosovské úřady, aby plně 
uplatňovaly Úmluvu o právech dítěte, 
a doporučuje revizi politik v oblasti dětí 
žijících v chudobě, včetně modifikace 
systému sociální pomoci a zavedení 
obecného systému testovaných dávek na 
děti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. je znepokojen vysokou mírou dětské 
chudoby a úmrtnosti, nízkou úrovní 
pokrytí kosovského systému sociální 
ochrany a vysokými náklady jednotlivců 
na zdravotní péči, které vystavují 
zranitelné rodiny chronické chudobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Ulrike Lunacek
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19c. žádá zlepšení vztahů s Kosovem 
a jeho zastoupení v mezinárodních 
kulturních institucích a institucích pro 
ochranu kulturního dědictví s cílem 
zlepšit ochranu náboženských 
a kulturních míst a památek, i zlepšení 
zastoupení Kosova v evropských 
a mezinárodních sdělovacích prostředcích 
a sportovních organizacích s cílem 
umožnit kosovským atletům a interpretům 
účast na všech mezinárodních 
sportovních a kulturních událostech, 
včetně pěvecké soutěže Eurovision,
mistrovství Evropy a světa a olympijských 
hrách;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam svobodných a 
nezávislých sdělovacích prostředků;

20. zdůrazňuje význam svobodných a 
nezávislých sdělovacích prostředků; je 
znepokojen nedostatečnou ochranou 
nezávislých novinářů a tlakem, který je na 
ně vyvíjen; 

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam svobodných a 
nezávislých sdělovacích prostředků;

20. zdůrazňuje význam svobodných a 
nezávislých sdělovacích prostředků a 
vyzývá Komisi, aby posílila programy 
cílené na zvýšení kvality a profesionality, 
co se týče novinářů; zdůrazňuje v této 
souvislosti úlohu udržitelných sdělovacích 
prostředků ve službách veřejnosti; vyzývá 
kosovské orgány, aby zajistily udržitelný 
mechanismus financování 
veřejnoprávních sdělovacích prostředků 
a dokončily jmenování členů příslušného 
správního orgánu;  

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam svobodných a 
nezávislých sdělovacích prostředků;

20. zdůrazňuje význam svobodných a 
nezávislých sdělovacích prostředků; 
zdůrazňuje potřebu zajistit transparentní 
vlastnictví sdělovacích prostředků, 
svobodné a kvalitní vysílání;  žádá 
efektivní opatření na ochranu 
investigativních novinářů a jejich 
pracovních podmínek; 

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Tonino Picula
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam svobodných a 
nezávislých sdělovacích prostředků;

20. zdůrazňuje význam svobodných a 
nezávislých sdělovacích prostředků;
podporuje úsilí institucí poskytnout 
Kosovu vlastní kód národní domény a 
mezinárodní telefonní předčíslí;

Or. hr

Pozměňovací návrh 115
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje ústřední úlohu aktivních 
a nezávislých organizací občanské 
společnosti při posilování a upevňování 
demokratických politických procesů 
a budování integrované společnosti 
v zemi; vyzývá kosovské orgány, aby 
zavedly mechanismus pro strukturovaný 
dialog a konzultace s občanskou 
společností při vytváření politik a 
monitorování procesu evropské integrace; 

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje hlavní úlohu aktivních a 
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nezávislých organizací občanské 
společnosti při posilování a konsolidaci 
demokratických politických procesů v této 
zemi; zdůrazňuje význam dialogu 
s organizacemi občanské společnosti 
a zásadní úlohu subjektů občanské 
společnosti při podpoře prohloubené 
regionální spolupráce v sociálních 
a politických aspektech; vítá zlepšení 
spolupráce vlády a nevládních organizací, 
avšak vyzývá k jejich širší konzultaci při 
tvorbě politiky, včetně formulování politik 
a právních předpisů, a při sledování 
činnosti orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. bere na vědomí probíhající proces 
privatizace státního majetku, zejména s 
ohledem na společnost Pošta a 
telekomunikace Kosovo (PTK); naléhavě 
vyzývá kosovské orgány, aby učinily 
praktické kroky k posílení transparentnosti 
tohoto procesu tím, že zpřístupní ve 
vhodnou dobu informace všem 
zúčastněným subjektům;

21. bere na vědomí probíhající proces 
privatizace státního majetku, zejména s 
ohledem na společnost Pošta a 
telekomunikace Kosovo (PTK); naléhavě 
vyzývá kosovské orgány, aby učinily 
praktické kroky k posílení transparentnosti 
tohoto procesu jako celku tím, že 
zpřístupní ve vhodnou dobu informace 
všem zúčastněným subjektům;

Or. hr

Pozměňovací návrh 118
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. bere na vědomí probíhající proces 
privatizace státního majetku, zejména s 
ohledem na společnost Pošta a 
telekomunikace Kosovo (PTK); naléhavě 
vyzývá kosovské orgány, aby učinily 
praktické kroky k posílení transparentnosti 
tohoto procesu tím, že zpřístupní ve 
vhodnou dobu informace všem 
zúčastněným subjektům;

21. bere na vědomí probíhající proces 
privatizace státního majetku, zejména s 
ohledem na společnost Pošta a 
telekomunikace Kosovo (PTK); naléhavě 
vyzývá kosovské orgány, aby učinily 
praktické kroky k posílení transparentnosti 
a odpovědnosti v rámci tohoto procesu tím, 
že zpřístupní ve vhodnou dobu informace 
všem zúčastněným subjektům;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. bere na vědomí probíhající proces 
privatizace státního majetku, zejména s 
ohledem na společnost Pošta a 
telekomunikace Kosovo (PTK); naléhavě 
vyzývá kosovské orgány, aby učinily 
praktické kroky k posílení transparentnosti 
tohoto procesu tím, že zpřístupní ve 
vhodnou dobu informace všem 
zúčastněným subjektům;

21. bere na vědomí probíhající proces 
privatizace státního majetku, zejména s 
ohledem na společnost Pošta a 
telekomunikace Kosovo (PTK); naléhavě 
vyzývá kosovské orgány, aby učinily 
praktické kroky k posílení transparentnosti 
a legitimity tohoto procesu tím, že 
zpřístupní ve vhodnou dobu informace 
všem zúčastněným subjektům;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. bere na vědomí probíhající proces 21. bere na vědomí probíhající proces 
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privatizace státního majetku, zejména s 
ohledem na společnost Pošta a 
telekomunikace Kosovo (PTK); naléhavě 
vyzývá kosovské orgány, aby učinily 
praktické kroky k posílení transparentnosti 
tohoto procesu tím, že zpřístupní ve 
vhodnou dobu informace všem 
zúčastněným subjektům;

privatizace státního majetku, zejména s 
ohledem na společnost Pošta a 
telekomunikace Kosovo (PTK); naléhavě 
vyzývá kosovské orgány, aby učinily 
praktické kroky k posílení transparentnosti 
tohoto procesu např. tím, že zpřístupní ve 
vhodnou dobu informace všem 
zúčastněným subjektům;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. bere na vědomí probíhající proces 
privatizace státního majetku, zejména s 
ohledem na společnost Pošta a 
telekomunikace Kosovo (PTK); naléhavě 
vyzývá kosovské orgány, aby učinily 
praktické kroky k posílení transparentnosti 
tohoto procesu tím, že zpřístupní ve 
vhodnou dobu informace všem 
zúčastněným subjektům;

21. bere na vědomí probíhající proces 
privatizace státního majetku, zejména s 
ohledem na společnost Pošta a 
telekomunikace Kosovo (PTK); naléhavě 
vyzývá kosovské orgány, aby učinily 
praktické kroky k posílení transparentnosti 
tohoto procesu tím, že zpřístupní ve 
vhodnou dobu informace všem 
zúčastněným subjektům; v tomto ohledu 
žádá rychlé sestavení parlamentní 
vyšetřovací komise, v souladu s dohodou 
všech hlavních politických sil, s cílem 
tento proces bedlivě sledovat a objasnit 
veškerá hlediska; 

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vítá omezení nespravedlivých 
státních zásahů do ekonomiky 
prostřednictvím udělování podpory 
veřejným podnikům, avšak vyjadřuje 
obavy ohledně toho, že nebyl zaveden 
žádný institucionální rámec pro sledování 
a schvalování státní podpory; vítá vysoký 
stupeň liberalizace pohybu kapitálu a 
odstranění překážek pro zahraniční 
investice a vlastnictví ve finančním 
odvětví; vítá přijetí zákona upravujícího 
platební systémy z dubna 2013, který 
splňuje výchozí podmínky pro udělení 
kódu SWIFT kosovské centrální bance;  

Or. hr

Pozměňovací návrh 123
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Kosovo, aby zlepšilo 
podnikatelské prostředí pro malé a střední 
podniky, a to snížením administrativní 
zátěže a souvisejících nákladů, zvýšením 
dostupnosti finančních prostředků 
a poskytnutím zvláštní podpory 
začínajícím podnikům; s potěšením vítá 
podpis memoranda a porozumění mezi 
obchodními komorami Kosova a Srbska; 

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá kosovské úřady, aby zřídily 
parlamentní vyšetřovací komisi ohledně 
privatizace společnosti PTK, v návaznosti 
na žádost jedné třetiny poslanců 
parlamentu, jak vyžaduje kosovská 
ústava; 

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vítá skutečnost, že se Kosovo dne 17. 
prosince 2012 stalo 66. členem Evropské 
banky pro obnovu a rozvoj (EBRD); dále 
vítá, že dne 8. května 2013 byla  přijata 
první ucelená strategie EBRD pro tuto 
zemi, což přispěje k urychlení reformního 
procesu a podpoří kosovskou ekonomiku, 
zvýší kvalitu života obyvatel, usnadní 
přechod a přispěje ke stabilitě v regionu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá předběžný závazek EU k dalšímu 
grantovému financování s cílem plně 
pokrýt náklady na vyřazení z provozu staré 
elektrárny Kosovo A do roku 2017; 

22. vítá předběžný závazek EU k dalšímu 
grantovému financování s cílem plně 
pokrýt náklady na vyřazení z provozu staré 
elektrárny Kosovo A do roku 2017; dále 
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vyjadřuje znepokojení nad plánovanou 
stavbou lignitové elektrárny Nové Kosovo, 
která bude mít vysokou spotřebu uhlí a 
způsobí velké znečištění, a žádá řádné 
posouzení dopadů této elektrárny na 
životní prostředí v souladu s normami 
EU; dále vyzývá Kosovo, aby pracovalo na 
vývoji zdrojů obnovitelné energie a 
diverzifikaci zdrojů energie v souladu 
se svým závazkem dosáhnout 25 % 
celkové spotřeby energie z obnovitelných 
zdrojů do roku 2020, a zdůrazňuje v tomto 
ohledu nutnost věnovat více finanční 
pomoci ze strany EU a Evropské banky pro 
obnovu a rozvoj na úsporu energie, 
energetickou účinnost, integraci na 
regionální trhy s energií a projekty v 
oblasti obnovitelných zdrojů energie;

vyzývá Kosovo, aby pracovalo na vývoji 
zdrojů obnovitelné energie a diverzifikaci 
zdrojů energie v souladu se svým 
závazkem dosáhnout 25 % celkové 
spotřeby energie z obnovitelných zdrojů do 
roku 2020, a zdůrazňuje v tomto ohledu 
nutnost věnovat více finanční pomoci ze 
strany EU a Evropské banky pro obnovu a 
rozvoj na úsporu energie, energetickou 
účinnost, integraci na regionální trhy s 
energií a projekty v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá předběžný závazek EU k dalšímu 
grantovému financování s cílem plně 
pokrýt náklady na vyřazení z provozu staré 
elektrárny Kosovo A do roku 2017; 
vyjadřuje znepokojení nad plánovanou 
stavbou lignitové elektrárny Nové Kosovo, 
která bude mít vysokou spotřebu uhlí a 
způsobí velké znečištění, a žádá řádné 
posouzení dopadů této elektrárny na 
životní prostředí v souladu s normami EU; 
dále vyzývá Kosovo, aby pracovalo na 
vývoji zdrojů obnovitelné energie a 
diverzifikaci zdrojů energie v souladu 
se svým závazkem dosáhnout 25 % 
celkové spotřeby energie z obnovitelných 
zdrojů do roku 2020, a zdůrazňuje v tomto 
ohledu nutnost věnovat více finanční 

22. vítá předběžný závazek EU k dalšímu 
grantovému financování s cílem plně 
pokrýt náklady na vyřazení z provozu staré 
elektrárny Kosovo A do roku 2017; vyzývá 
Kosovo, aby zintenzívnilo své úsilí a 
učinilo okamžité konkrétní kroky, jež jsou 
nezbytné k vyřazení elektrárny Kosovo A 
z provozu, a žádá řádné posouzení dopadů 
elektrárny Nové Kosovo na životní 
prostředí v souladu s normami EU; dále 
vyzývá Kosovo, aby pracovalo na vývoji 
zdrojů obnovitelné energie a diverzifikaci 
zdrojů energie v souladu se svým 
závazkem dosáhnout 25 % celkové 
spotřeby energie z obnovitelných zdrojů do 
roku 2020, a zdůrazňuje v tomto ohledu 
nutnost věnovat více finanční pomoci ze 
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pomoci ze strany EU a Evropské banky pro 
obnovu a rozvoj na úsporu energie, 
energetickou účinnost, integraci na 
regionální trhy s energií a projekty v 
oblasti obnovitelných zdrojů energie;

strany EU a Evropské banky pro obnovu a 
rozvoj na úsporu energie, energetickou 
účinnost, integraci na regionální trhy s 
energií a projekty v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyjadřuje politování nad zpožděním 
ze strany kosovských úřadů ohledně 
příprav a přijetí důvěryhodné a efektivní 
strategie pro oblast životního prostředí, 
především co se týče norem hodnocení 
dopadů na životní prostředí a cílů EU 
v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. se znepokojením konstatuje vysokou 
míru nezaměstnanosti, a to i mezi 
mladými lidmi, a naléhavě vyzývá vládu, 
aby tuto záležitost řešila tím, že poskytne 
mladým lidem vhodné příležitosti 
a uzpůsobí vzdělávání potřebám trhu 
práce; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 130
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že je třeba, aby členství 
Kosova v organizacích regionální 
spolupráce podporovaly a podněcovaly 
všechny země v tomto regionu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. zdůrazňuje význam rozvoje veřejné 
dopravy, zejména s ohledem na zlepšení 
železničních spojů a vytváření nových 
v rámci udržitelného dopravního systému; 
navrhuje vybudování přeshraničního 
systému vysokorychlostních železnic mezi 
všemi zeměmi západního Balkánu, který 
bude propojen s transevropskou sítí EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. se znepokojením bere na vědomí 
stávající hospodářskou situaci Kosova; 
zdůrazňuje, že je třeba zkvalitnit 
hospodářskou statistiku s cílem zhodnotit 
hospodářskou situaci před tím, než se 
započne s jejím řešením; 

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. vyzývá kosovské úřady, aby pracovaly 
na zvýšení spolehlivosti statistických 
informací v souladu s evropskými 
normami a mezinárodní metodikou; 

Or. en


