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Τροπολογία 1
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Επικεφαλίδα 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου *
__________________

* Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με 
την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το 
καθεστώς και συνάδει με το ψήφισμα 
αριθ. 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών και τη 
γνωμοδότηση του Διεθνούς 
Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη 
της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

Or. en

Τροπολογία 2
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Heading 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου *
__________________

* Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με 
την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το 
καθεστώς και συνάδει με το ψήφισμα 
αριθ. 1244/99 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και 
τη γνωμοδότηση του Διεθνούς 
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Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη 
της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

Or. en

Τροπολογία 3
Fiorello Provera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 
συνεδρίασης του Συμβουλίου Γενικών 
Υποθέσεων της 7ης Δεκεμβρίου 2009, της 
14ης Δεκεμβρίου 2010 και της 5ης 
Δεκεμβρίου 2011, όπου τονίζεται και 
επαναλαμβάνεται αντίστοιχα ότι το 
Κοσσυφοπέδιο, με την επιφύλαξη της 
θέσης των κρατών μελών όσον αφορά το 
καθεστώς του, πρέπει να επωφεληθεί 
επίσης από την προοπτική απώτερης 
ελευθέρωσης των θεωρήσεων εφόσον 
ικανοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις· 
έχοντας υπόψη την έναρξη του διαλόγου 
για τις θεωρήσεις, τον Ιανουάριο του 
2012, την υποβολή του χάρτη πορείας για 
την απελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων, τον Ιούνιο του 2012, και την 
πρώτη έκθεση της Επιτροπής, της 8ης 
Φεβρουαρίου 2013, για την πρόοδο που 
έχει σημειώσει το Κοσσυφοπέδιο σχετικά 
με την εκπλήρωση των απαιτήσεων του 
χάρτη πορείας για την απελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων (COM(2013)66 
τελικό),

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 4
Eduard Kukan
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των 
Διακοινοβουλευτικών Συναντήσεων 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-
Κοσσυφοπεδίου, στις 28-29 Μαΐου 2008, 
6-7 Απριλίου 2009, 22-23 Ιουνίου 2010, 20 
Μαΐου 2011 και 14-15 Μαρτίου 2012,

– έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των 
Διακοινοβουλευτικών Συναντήσεων 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-
Κοσσυφοπεδίου, στις 28-29 Μαΐου 2008, 
6-7 Απριλίου 2009, 22-23 Ιουνίου 2010, 20 
Μαΐου 2011, 14-15 Μαρτίου 2012 και 30-
31 Οκτωβρίου 2013,

Or. en

Τροπολογία 5
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεσή του σχετικά 
με τη δημοσιονομική διαχείριση των 
πόρων προενταξιακής βοήθειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς των 
δικαστικών συστημάτων και της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στις 
υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες για 
προσχώρηση χώρες, καθώς και τις 
παρατηρήσεις του για το Κοσσυφοπέδιο1,
__________________
1 P7_TA(2013)0434

Or. en

Τροπολογία 6
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορική 
συμφωνία που επετεύχθη τον Απρίλιο του 
2013 μεταξύ των πρωθυπουργών Thaci και 
Dacic σηματοδοτεί έναν σπουδαίο σταθμό 
και ενισχύει την ευθύνη των αρχών του 
Κοσσυφοπεδίου ως προς την εφαρμογή της 
συμφωνίας καλή τη πίστει, τη συνέχιση 
της εξομάλυνσης των σχέσεων με τη 
Σερβία και την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται στην 
πορεία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορική 
συμφωνία που επετεύχθη τον Απρίλιο του 
2013 μεταξύ των πρωθυπουργών Thaci και 
Dacic σηματοδοτεί έναν σπουδαίο σταθμό 
και ενισχύει την ευθύνη αμφοτέρων των 
πλευρών ως προς την εφαρμογή της 
συμφωνίας καλή τη πίστει, τη συνέχιση 
της εξομάλυνσης των σχέσεων και την 
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που 
απαιτούνται στην πορεία για την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

Or. en

Τροπολογία 7
Fiorello Provera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορική 
συμφωνία που επετεύχθη τον Απρίλιο του 
2013 μεταξύ των πρωθυπουργών Thaci και 
Dacic σηματοδοτεί έναν σπουδαίο σταθμό 
και ενισχύει την ευθύνη των αρχών του 
Κοσσυφοπεδίου ως προς την εφαρμογή της 
συμφωνίας καλή τη πίστει, τη συνέχιση 
της εξομάλυνσης των σχέσεων με τη 
Σερβία και την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται στην 
πορεία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορική 
συμφωνία που επετεύχθη τον Απρίλιο του 
2013 μεταξύ των πρωθυπουργών Thaci και 
Dacic σηματοδοτεί έναν σπουδαίο σταθμό 
και ενισχύει την ευθύνη των αρχών του 
Κοσσυφοπεδίου ως προς την εφαρμογή της 
συμφωνίας καλή τη πίστει, τη συνέχιση 
της εξομάλυνσης των σχέσεων με τη 
Σερβία και την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται·

Or. it

Τροπολογία 8
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ



AM\1009022EL.doc 7/82 PE522.954v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη 
αδυναμία επιβολής κράτους δικαίου 
καθυστερεί την οικοδόμηση της 
δημοκρατίας και βλάπτει την οικονομία, 
υπονομεύοντας τη μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές και ο 
λαός της Δημοκρατίας του 
Κοσσυφοπεδίου έχουν επιτύχει 
σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον 
πολιτικό, διοικητικό και οικονομικό 
τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά 
πρέπει ακόμη να γίνουν για την ενίσχυση 
του κράτους δικαίου που αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο για τη μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη, τη δημοκρατία και την 
κοινωνική οικονομία της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 9
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη 
αδυναμία επιβολής κράτους δικαίου 
καθυστερεί την οικοδόμηση της 
δημοκρατίας και βλάπτει την οικονομία, 
υπονομεύοντας τη μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη 
αδυναμία επιβολής κράτους δικαίου 
καθυστερεί την οικοδόμηση της 
δημοκρατίας και βλάπτει την οικονομία, 
υπονομεύοντας τη μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη και αποτρέποντας τη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της, 
την προσέλκυση επενδύσεων και την 
καταπολέμηση της ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 10
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου στο 
Κοσσυφοπέδιο (EULEX) έχει στοιχίσει, 
από το 2008 μέχρι σήμερα, περισσότερο 
από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ποσό που 
την κατατάσσει πρώτη, από απόψεως 
μεγέθους και ύψους δαπάνης, αποστολή 
παροχής βοήθειας στην ιστορία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 11
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοσσυφοπέδιο έχει αυξήσει την 
ικανότητά του να αντιμετωπίζει τις 
προτεραιότητες της διαδικασίας της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δίνοντας 
συνέχεια στις βραχυπρόθεσμες 
προτεραιότητες που εντοπίστηκαν στη 
μελέτη σκοπιμότητας και 
προετοιμάζοντας το έδαφος για τις 
διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη 
Συμφωνία Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης·

Or. en

Τροπολογία 12
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
του διαλόγου για την ελευθέρωση των 
θεωρήσεων, το Κοσσυφοπέδιο έχει 
τροποποιήσει και εγκρίνει σημαντικά 
νομοθετικά μέτρα, περιλαμβανομένης της 
νομοθεσίας όσον αφορά την παροχή 
ασύλου, τη χρηματοδότηση πολιτικών 
κομμάτων και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 13
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
περαιτέρω προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων ενόψει της Συμφωνίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, ιδίως δε 
σε τομείς προτεραιότητας όπως είναι το 
κράτος δικαίου, ο δικαστικός τομέας, η 
δημόσια διοίκηση, η μεταρρύθμιση του 
εκλογικού νόμου, τα ανθρώπινα και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 14
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη σύναψη της πρώτης 
συμφωνίας επί των αρχών για την 
εξομάλυνση των σχέσεων, στις 19 
Απριλίου 2013, μεταξύ των δύο 
πρωθυπουργών, καθώς και τη συμφωνία 
για το σχέδιο εφαρμογής και τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να εφαρμοστούν πλήρως 
και καλή τη πίστει·

1. χαιρετίζει τη σύναψη της πρώτης 
συμφωνίας επί των αρχών για την 
εξομάλυνση των σχέσεων, στις 19 
Απριλίου 2013, μεταξύ των δύο 
πρωθυπουργών, καθώς και τη συμφωνία 
για το σχέδιο εφαρμογής και τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να εφαρμοστούν πλήρως, 
εν ευθέτω χρόνω και καλή τη πίστει·
επικροτεί επίσης τη χορήγηση πρόσθετων 
κονδυλίων της ΕΕ στο πλαίσιο του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας για 
τη στήριξη της εφαρμογής της 
συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 15
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 
2013 να εγκρίνει τη διαπραγματευτική 
εντολή για τη συμφωνία σταθεροποίησης 
και σύνδεσης, καθιστώντας, με τον τρόπο 
αυτό, εφικτή την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα να
παρέχεται ένα ισχυρό κίνητρο για 
μεταρρυθμίσεις και νέες ευκαιρίες που θα 
ενδυναμώσουν τις σχέσεις γειτονίας του 
Κοσσυφοπεδίου·

3. χαιρετίζει την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και 
του Κοσσυφοπεδίου στις 28 Οκτωβρίου 
2013 για τη συμφωνία σταθεροποίησης και 
σύνδεσης· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του 
διότι, εξαιτίας της εσωτερικής διαίρεσης 
στους κόλπους του Συμβουλίου, η 
διαπραγματευτική εντολή διαφέρει από 
τις αντίστοιχες των προηγούμενων ΣΣΣ· 
τονίζει ότι η ΣΑΑ θα δημιουργήσει ένα 
ισχυρό κίνητρο για μεταρρυθμίσεις και 
νέες ευκαιρίες που θα ενδυναμώσουν τις 
σχέσεις γειτονίας του Κοσσυφοπεδίου·

Or. en
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Τροπολογία 16
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 
2013 να εγκρίνει τη διαπραγματευτική 
εντολή για τη συμφωνία σταθεροποίησης 
και σύνδεσης, καθιστώντας, με τον τρόπο 
αυτό, εφικτή την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα να 
παρέχεται ένα ισχυρό κίνητρο για 
μεταρρυθμίσεις και νέες ευκαιρίες που θα 
ενδυναμώσουν τις σχέσεις γειτονίας του 
Κοσσυφοπεδίου·

3. χαιρετίζει την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία 
σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της 
ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου, η οποία 
δημιουργεί ένα ισχυρό κίνητρο για 
μεταρρυθμίσεις και νέες ευκαιρίες που θα 
ενδυναμώσουν τις σχέσεις γειτονίας του 
Κοσσυφοπεδίου·

Or. en

Τροπολογία 17
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 
2013 να εγκρίνει τη διαπραγματευτική 
εντολή για τη συμφωνία σταθεροποίησης 
και σύνδεσης, καθιστώντας, με τον τρόπο 
αυτό, εφικτή την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα να 
παρέχεται ένα ισχυρό κίνητρο για 
μεταρρυθμίσεις και νέες ευκαιρίες που θα 
ενδυναμώσουν τις σχέσεις γειτονίας του 
Κοσσυφοπεδίου·

3. χαιρετίζει την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία 
σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Κοσσυφοπεδίου, δημιουργώντας ένα 
ισχυρό κίνητρο για μεταρρυθμίσεις και 
νέες ευκαιρίες που θα ενδυναμώσουν τις 
σχέσεις γειτονίας του Κοσσυφοπεδίου·

Or. en

Τροπολογία 18
Eduard Kukan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 
2013 να εγκρίνει τη διαπραγματευτική 
εντολή για τη συμφωνία σταθεροποίησης 
και σύνδεσης, καθιστώντας, με τον τρόπο 
αυτό, εφικτή την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα να 
παρέχεται ένα ισχυρό κίνητρο για 
μεταρρυθμίσεις και νέες ευκαιρίες που θα 
ενδυναμώσουν τις σχέσεις γειτονίας του 
Κοσσυφοπεδίου·

3. χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε το 
Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2013 να εγκρίνει 
την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη 
συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης, 
καθιστώντας, με τον τρόπο αυτό, εφικτή 
την έναρξη των διαπραγματεύσεων, με 
αποτέλεσμα να παρέχεται ένα ισχυρό 
κίνητρο για μεταρρυθμίσεις και νέες 
ευκαιρίες που θα ενδυναμώσουν τις 
σχέσεις γειτονίας του Κοσσυφοπεδίου·

Or. en

Τροπολογία 19
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 
2013 να εγκρίνει τη διαπραγματευτική 
εντολή για τη συμφωνία σταθεροποίησης 
και σύνδεσης, καθιστώντας, με τον τρόπο 
αυτό, εφικτή την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα να 
παρέχεται ένα ισχυρό κίνητρο για 
μεταρρυθμίσεις και νέες ευκαιρίες που θα 
ενδυναμώσουν τις σχέσεις γειτονίας του 
Κοσσυφοπεδίου·

3. χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 
2013 να εγκρίνει τη διαπραγματευτική 
εντολή για τη συμφωνία σταθεροποίησης 
και σύνδεσης, καθιστώντας, με τον τρόπο 
αυτό, εφικτή την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα να 
παρέχεται ένα ισχυρό κίνητρο για 
μεταρρυθμίσεις και νέες ευκαιρίες που θα 
ενδυναμώσουν τις σχέσεις γειτονίας του 
Κοσσυφοπεδίου και θα διασφαλίσουν την 
ευρύτερη σταθεροποίηση της περιοχής.·

Or. hr
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Τροπολογία 20
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι τοπικές εκλογές της 
3ης Νοεμβρίου είναι ένα κρίσιμο τεστ στη 
διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων 
μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας·
τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης 
γυναικών υποψηφίων για τις θέσεις 
δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, 
προκειμένου να υπάρχει ισορροπία των 
φύλων και σε επίπεδο τοπικής 
διακυβέρνησης· παροτρύνει τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου να εγκρίνουν το 
συντομότερο, σε συνεννόηση με την 
Επιτροπή της Βενετίας, ένα νέο εκλογικό 
νόμο προκειμένου η εκλογική διαδικασία 
να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια και να 
απλουστευθεί η ψηφοφορία·

4. εκφράζει την ανησυχία του τόσο για 
την χαμηλή προσέλευση των ψηφοφόρων 
στις κάλπες όσο και για τα κρούσματα 
βίας που σημειώθηκαν στο Βόρειο 
Κοσσυφοπέδιο κατά τη διάρκεια των 
τοπικών εκλογών οι οποίες διεξήχθησαν 
σε ολόκληρη την χώρα στις 3 Νοεμβρίου, 
και θεωρεί ότι τα ανωτέρω συνιστούν 
σαφή ένδειξη της αντίστασης που 
προβάλλουν οι Σέρβοι του Βόρειου 
Κοσσυφοπεδίου στο ζήτημα της 
ενσωμάτωσης με το υπόλοιπο 
Κοσσυφοπέδιο· είναι της άποψης ότι τα 
προαναφερθέντα γεγονότα τονίζουν, 
αφενός, την έλλειψη λαϊκής υποστήριξης 
στη λύση που έχει επιβληθεί στον 
πληθυσμό των Σέρβων του Βόρειου 
Κοσσυφοπεδίου ως αποτέλεσμα της 
συμφωνίας στην οποία διαμεσολάβησε η 
ΕΕ και, αφετέρου, τη μη βιωσιμότητα 
μίας διοικητικής οργάνωσης που 
εδράζεται σε εθνοτικές βάσεις· ζητεί 
κατά συνέπεια από την ΕΕ να επιδοθεί 
στη διαδικασία αναζήτησης βιώσιμης
λύσης με στόχο την επίτευξη συνοχής 
στην κοινωνία του Κοσσυφοπεδίου σε ένα 
βιώσιμο κράτος του Κοσσυφοπεδίου· 
ενθαρρύνει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
να εγκρίνουν το συντομότερο, σε 
συνεννόηση με την Επιτροπή της Βενετίας, 
ένα νέο εκλογικό νόμο προκειμένου η 
εκλογική διαδικασία να αποκτήσει 
μεγαλύτερη διαφάνεια και να 
απλουστευθεί η ψηφοφορία·

Or. en
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Τροπολογία 21
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι τοπικές εκλογές της 
3ης Νοεμβρίου είναι ένα κρίσιμο τεστ στη 
διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων 
μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας· τονίζει 
την ανάγκη ενθάρρυνσης γυναικών 
υποψηφίων για τις θέσεις δημάρχων και 
δημοτικών συμβούλων, προκειμένου να 
υπάρχει ισορροπία των φύλων και σε 
επίπεδο τοπικής διακυβέρνησης· 
παροτρύνει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
να εγκρίνουν το συντομότερο, σε 
συνεννόηση με την Επιτροπή της 
Βενετίας, ένα νέο εκλογικό νόμο 
προκειμένου η εκλογική διαδικασία να 
αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια και να 
απλουστευθεί η ψηφοφορία·

4. επισημαίνει ότι οι τοπικές εκλογές της 
3ης Νοεμβρίου είναι ένα κρίσιμο τεστ για 
την εδραίωση της δημοκρατίας στο 
Κοσσυφοπέδιο και στη διαδικασία 
ομαλοποίησης των σχέσεων μεταξύ 
Βελιγραδίου και Πρίστινας· εξακολουθεί 
να τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης 
γυναικών υποψηφίων σε μελλοντικές 
εκλογές, προκειμένου να υπάρχει 
ισορροπία των φύλων και σε επίπεδο 
διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 22
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι τοπικές εκλογές της 
3ης Νοεμβρίου είναι ένα κρίσιμο τεστ στη 
διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων 
μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας· τονίζει 
την ανάγκη ενθάρρυνσης γυναικών 
υποψηφίων για τις θέσεις δημάρχων και 
δημοτικών συμβούλων, προκειμένου να 
υπάρχει ισορροπία των φύλων και σε 
επίπεδο τοπικής διακυβέρνησης· 
παροτρύνει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
να εγκρίνουν το συντομότερο, σε 

4. επισημαίνει ότι οι τοπικές εκλογές της 
3ης Νοεμβρίου είναι ένα κρίσιμο τεστ στη 
διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων 
μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας·
καταδικάζει την άσκηση βίας στα 
εκλογικά τμήματα κατά την ημέρα των 
εκλογών· παροτρύνει τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου να εγκρίνουν το 
συντομότερο, σε συνεννόηση με την 
Επιτροπή της Βενετίας, ένα νέο εκλογικό 
νόμο προκειμένου η εκλογική διαδικασία 
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συνεννόηση με την Επιτροπή της Βενετίας, 
ένα νέο εκλογικό νόμο προκειμένου η 
εκλογική διαδικασία να αποκτήσει 
μεγαλύτερη διαφάνεια και να 
απλουστευθεί η ψηφοφορία·

να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια και να 
απλουστευθεί η ψηφοφορία·

Or. en

Τροπολογία 23
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι τοπικές εκλογές της 
3ης Νοεμβρίου είναι ένα κρίσιμο τεστ στη 
διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων 
μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας· τονίζει 
την ανάγκη ενθάρρυνσης γυναικών 
υποψηφίων για τις θέσεις δημάρχων και 
δημοτικών συμβούλων, προκειμένου να 
υπάρχει ισορροπία των φύλων και σε 
επίπεδο τοπικής διακυβέρνησης· 
παροτρύνει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
να εγκρίνουν το συντομότερο, σε 
συνεννόηση με την Επιτροπή της Βενετίας, 
ένα νέο εκλογικό νόμο προκειμένου η 
εκλογική διαδικασία να αποκτήσει 
μεγαλύτερη διαφάνεια και να 
απλουστευθεί η ψηφοφορία·

4. επισημαίνει ότι οι τοπικές εκλογές της 
3ης Νοεμβρίου ήταν ένα κρίσιμο τεστ στη 
διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων 
μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας· τονίζει 
την ανάγκη συνεργασίας  μεταξύ των 
αρχών του Κοσσυφοπεδίου και της 
σερβικής μειονότητας που ζει στο βόρειο 
τμήμα της χώρας, προκειμένου να 
βελτιωθεί η κατάσταση ως προς την 
ελευθερία ψήφου και την ανεξαρτησία 
των εκλογέων· καταδικάζει τις επιθέσεις 
κατά των υποψηφίων και των εκλογικών 
κέντρων, καθώς και όλες τις προσπάθειες 
εκφοβισμού εκλογέων που βρίσκονται 
καθοδόν προς τα εκλογικά κέντρα· τονίζει 
την ανάγκη ενθάρρυνσης γυναικών 
υποψηφίων για τις θέσεις δημάρχων και 
δημοτικών συμβούλων, προκειμένου να 
υπάρχει ισορροπία των φύλων και σε 
επίπεδο τοπικής διακυβέρνησης· 
παροτρύνει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
να εγκρίνουν το συντομότερο, σε 
συνεννόηση με την Επιτροπή της Βενετίας, 
ένα νέο εκλογικό νόμο προκειμένου η 
εκλογική διαδικασία να αποκτήσει 
μεγαλύτερη διαφάνεια και να 
απλουστευθεί η ψηφοφορία·

Or. pl
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Τροπολογία 24
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι τοπικές εκλογές της 
3ης Νοεμβρίου είναι ένα κρίσιμο τεστ στη 
διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων 
μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας· τονίζει 
την ανάγκη ενθάρρυνσης γυναικών 
υποψηφίων για τις θέσεις δημάρχων και 
δημοτικών συμβούλων, προκειμένου να 
υπάρχει ισορροπία των φύλων και σε 
επίπεδο τοπικής διακυβέρνησης· 
παροτρύνει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
να εγκρίνουν το συντομότερο, σε 
συνεννόηση με την Επιτροπή της Βενετίας, 
ένα νέο εκλογικό νόμο προκειμένου η 
εκλογική διαδικασία να αποκτήσει 
μεγαλύτερη διαφάνεια και να 
απλουστευθεί η ψηφοφορία·

4. επισημαίνει ότι οι τοπικές εκλογές της 
3ης Νοεμβρίου είναι ένα κρίσιμο τεστ στη 
διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων 
μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας· τονίζει 
την ανάγκη ενθάρρυνσης γυναικών 
υποψηφίων για τις θέσεις δημάρχων και 
δημοτικών συμβούλων, προκειμένου να 
υπάρχει ισορροπία των φύλων και σε 
επίπεδο τοπικής διακυβέρνησης· 
παροτρύνει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
να εγκρίνουν το συντομότερο, σε 
συνεννόηση με την Επιτροπή της Βενετίας, 
ένα νέο εκλογικό νόμο προκειμένου η 
εκλογική διαδικασία να αποκτήσει 
μεγαλύτερη διαφάνεια, να απλουστευθεί η 
ψηφοφορία και να αποκατασταθεί το 
κλίμα εμπιστοσύνης των πολιτών του 
Κοσσυφοπεδίου στη δημοκρατική 
διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 25
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι τοπικές εκλογές της 
3ης Νοεμβρίου είναι ένα κρίσιμο τεστ στη 
διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων 
μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας· τονίζει 
την ανάγκη ενθάρρυνσης γυναικών 
υποψηφίων για τις θέσεις δημάρχων και 
δημοτικών συμβούλων, προκειμένου να 
υπάρχει ισορροπία των φύλων και σε 

4. επισημαίνει ότι οι τοπικές εκλογές της 
3ης Νοεμβρίου είναι ένα κρίσιμο τεστ στη 
διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων 
μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας· τονίζει 
την ανάγκη ενθάρρυνσης γυναικών 
υποψηφίων για τις θέσεις δημάρχων και 
δημοτικών συμβούλων, προκειμένου να 
υπάρχει ισορροπία των φύλων και σε 
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επίπεδο τοπικής διακυβέρνησης· 
παροτρύνει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
να εγκρίνουν το συντομότερο, σε 
συνεννόηση με την Επιτροπή της Βενετίας, 
ένα νέο εκλογικό νόμο προκειμένου η 
εκλογική διαδικασία να αποκτήσει 
μεγαλύτερη διαφάνεια και να 
απλουστευθεί η ψηφοφορία·

επίπεδο τοπικής διακυβέρνησης· 
παροτρύνει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
να εγκρίνουν το συντομότερο, σε 
συνεννόηση με την Επιτροπή της Βενετίας, 
ένα νέο εκλογικό νόμο προκειμένου η 
εκλογική διαδικασία να αποκτήσει 
μεγαλύτερη διαφάνεια, να απλουστευθεί η 
ψηφοφορία και να εξασφαλιστεί η 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
στη διαδικασία μεταρρύθμισης του 
εκλογικού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 26
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εκφράζει τη λύπη του, τόσο για την 
χαμηλή προσέλευση των ψηφοφόρων στις 
κάλπες για τις εκλογές που διεξήχθησαν 
στις 3 Νοεμβρίου, όσο και για τα 
κρούσματα βίας και εκφοβισμού που 
σημειώθηκαν σε ορισμένα εκλογικά 
τμήματα, και καταδικάζει αυτές τις 
επιθέσεις σε βάρος της εκλογικής 
διαδικασίας και της ειρηνικής έκφρασης 
της δημοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 27
Pier Antonio Panzeri, Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. επιδοκιμάζει τη σε γενικές γραμμές 
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εύρυθμη διεξαγωγή των τοπικών εκλογών 
στο Κοσσυφοπέδιο, όπως εκτιμήθηκε 
στην προκαταρκτική δήλωση της 
αποστολής εκλογικής παρατήρησης της 
ΕΕ (EU-EOM), κρίνοντάς την ως 
σημαντικό βήμα στην πορεία προς την 
ομαλοποίηση· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι σε αρκετούς 
δήμους του Κοσσυφοπεδίου υπήρξε 
μεγάλη συμμετοχή εκλογέων και από τις 
δύο κοινότητες· καταδικάζει σθεναρά τα 
βίαια επεισόδια που έλαβαν χώρα σε 
εκλογικά τμήματα της βόρειας 
Μιτρόβιτσα και ζητεί να 
πραγματοποιηθεί αμελλητί ευρείας 
κλίμακας σχετική έρευνα· καλεί όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να εξεύρουν μία 
αμοιβαία αποδεκτή λύση όσον αφορά την 
ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 28
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. χαιρετίζει τις πρώτες στην ιστορία 
του Κοσσυφοπεδίου τοπικές εκλογές σε 
επίπεδο χώρας, οι οποίες διεξήχθησαν, 
δυνάμει της νομοθεσίας του 
Κοσσυφοπεδίου, στις 3 Νοεμβρίου, και οι 
οποίες αποτελούν ένα βήμα προς την 
κατεύθυνση του πλήρους 
εκδημοκρατισμού του Κοσσυφοπεδίου 
και της δημιουργίας κλίματος 
εμπιστοσύνης των πολιτών στη 
δημοκρατική διαδικασία· επικροτεί τα 
μέτρα που έλαβαν οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου για την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης στους θεσμούς, όπως, για 
παράδειγμα, τη δημιουργία ενός ισχυρού 
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μηχανισμού ο οποίος βρίσκεται σε 
ετοιμότητα για να συγκεντρώνει τις 
διαμαρτυρίες των πολιτών σχετικά με τις 
περιπτώσεις εκφοβισμού και τις 
ατασθαλίες που σημειώθηκαν κατά την 
ημέρα των εκλογών· επιδοκιμάζει το 
γεγονός ότι η αισθητή προσέλευση στις 
κάλπες, σε δήμους όπου οι Σέρβοι είχαν 
την πλειοψηφία σε περιοχές νοτίως του 
ποταμού Ίμπαρ, αποτελεί βήμα ζωτικής 
σημασίας για τη σύσταση της ένωσης 
σερβικών δήμων·

Or. en

Τροπολογία 29
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. παροτρύνει τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου να εγκρίνουν το 
συντομότερο δυνατό, πριν από τις γενικές 
εκλογές του 2014, σε συνεννόηση με την 
Επιτροπή της Βενετίας, έναν νέο εκλογικό 
νόμο προκειμένου η εκλογική διαδικασία 
να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια και 
να απλουστευθεί η ψηφοφορία·

Or. en

Τροπολογία 30
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. καταδικάζει σθεναρά τα κρούσματα 
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βίας και παρατεινόμενου εκφοβισμού που 
σημειώθηκαν σε δήμους της βόρειας 
Μιτρόβιτσα και του Ζβέτσαν και καλεί 
τις αρμόδιες αρχές να καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια για να διευκολύνουν την 
προσαγωγή των υπεύθυνων για τα βίαια 
επεισόδια στη δικαιοσύνη· επισημαίνει 
ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες 
εποπτείας για την πάταξη του δικτύου 
του οργανωμένου εγκλήματος και των 
διασυνδέσεών του με τους τοπικούς 
πολιτικούς κύκλους και την 
επανεγκαθίδρυση του κράτους δικαίου 
στο βόρειο τμήμα του Κοσσυφοπεδίου· 
είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να 
επαναληφθούν οι εκλογές στη βόρεια 
Μιτρόβιτσα όπου τα εκλογικά τμήματα 
έκλεισαν νωρίτερα εξαιτίας των 
επεισοδίων βίας που σημειώθηκαν· 
χαιρετίζει τη στάση των Σέρβων 
πολιτικών ηγετών οι οποίοι ενθάρρυναν 
ενεργά την κοινότητα των Σέρβων στο 
Κοσσυφοπέδιο να συμμετάσχει στις 
εκλογές αλλά εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι Σέρβοι ηγέτες δεν 
συμμετείχαν δραστήρια σε επίσκεψη του 
βόρειου Κοσσυφοπεδίου· εκφράζει την 
ελπίδα ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί πριν 
από την επανάληψη των εκλογών στη 
βόρεια Μιτρόβιτσα·

Or. en

Τροπολογία 31
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. επισημαίνει ταυτόχρονα ότι θα 
απαιτηθούν και νέες προσπάθειες με 
σκοπό να πλησιάσουν περισσότερο 
μεταξύ τους οι αλβανικές και σερβικές 
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εθνοτικές κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 32
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει τις συμφωνίες για τις 
τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια, 
τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να δοθεί 
το συντομότερο στο Κοσσυφοπέδιο δικός 
του διεθνής τηλεφωνικός κωδικός·

5. χαιρετίζει τις συμφωνίες για τις 
τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια, 
τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να δοθεί 
το συντομότερο στο Κοσσυφοπέδιο δικός 
του διεθνής τηλεφωνικός κωδικός, ο 
οποίος θα επιτρέψει τον σχηματισμό της 
ταυτότητας του Κοσσυφοπεδίου και στη 
διεθνή προβολή της·

Or. en

Τροπολογία 33
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει την ανάγκη για μέγιστη 
δυνατή διαφάνεια όσον αφορά την 
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του 
διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας και για 
συμμετοχή των κοινοβουλίων και των 
εμπλεκόμενων κοινωνιών των πολιτών στη 
διαδικασία εφαρμογής· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τον διορισμό 
αξιωματικών συνδέσμων και από τις δύο 
πλευρές και ζητεί τη διαρκή υποστήριξή 
τους·

6. επισημαίνει την ανάγκη για μέγιστη 
δυνατή διαφάνεια όσον αφορά την 
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του 
διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας και για 
συμμετοχή των κοινοβουλίων και των 
εμπλεκόμενων κοινωνιών των πολιτών στη 
διαδικασία εφαρμογής, ιδίως δε των 
οργανώσεων γυναικών σύμφωνα με τη 
'Σφαιρική προσέγγιση της εφαρμογής από 
την ΕΕ των αποφάσεων 1325 και 1820 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών' και το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ σχετικά με την ισότητα των 
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φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών·
εκφράζει την ικανοποίησή του για τον 
διορισμό αξιωματικών συνδέσμων και από 
τις δύο πλευρές και ζητεί τη διαρκή 
υποστήριξή τους·

Or. en

Τροπολογία 34
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει την ανάγκη για μέγιστη 
δυνατή διαφάνεια όσον αφορά την 
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του 
διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας και για 
συμμετοχή των κοινοβουλίων και των 
εμπλεκόμενων κοινωνιών των πολιτών στη 
διαδικασία εφαρμογής· εκφράζει την
ικανοποίησή του για τον διορισμό 
αξιωματικών συνδέσμων και από τις δύο 
πλευρές και ζητεί τη διαρκή υποστήριξή 
τους·

6. επισημαίνει την ανάγκη για μέγιστη 
δυνατή διαφάνεια όσον αφορά την 
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του 
διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας, ιδίως 
στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, και για 
συμμετοχή των κοινοβουλίων και των 
εμπλεκόμενων κοινωνιών των πολιτών στη 
διαδικασία εφαρμογής· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τον διορισμό 
αξιωματικών συνδέσμων και από τις δύο 
πλευρές και ζητεί τη διαρκή υποστήριξή 
τους·

Or. en

Τροπολογία 35
Nikola Vuljanić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει την ανάγκη για μέγιστη 
δυνατή διαφάνεια όσον αφορά την 
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του 
διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας και για 
συμμετοχή των κοινοβουλίων και των 

6. επισημαίνει την ανάγκη για μέγιστη 
δυνατή διαφάνεια όσον αφορά την 
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του 
διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας και για
συμμετοχή των κοινοβουλίων και των 
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εμπλεκόμενων κοινωνιών των πολιτών στη 
διαδικασία εφαρμογής· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τον διορισμό 
αξιωματικών συνδέσμων και από τις δύο 
πλευρές και ζητεί τη διαρκή υποστήριξή 
τους·

εμπλεκόμενων κοινωνιών των πολιτών στη 
διαδικασία εφαρμογής· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τον διορισμό 
αξιωματικών συνδέσμων και από τις δύο 
πλευρές και ζητεί τη διαρκή υποστήριξή 
τους· τονίζει ότι η ενεργός δέσμευση και 
συνεργασία στο πλαίσιο του διαλόγου 
Βελιγραδίου-Πρίστινας θα μπορούσε να 
αποτελέσει πρότυπο συμπεριφοράς για τις 
τοπικές αρχές στο Κοσσυφοπέδιο 
προκειμένου για τη ρύθμιση των σχέσεων 
και την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ 
των Σέρβων και των Αλβανών του 
Κοσσυφοπεδίου·

Or. en

Τροπολογία 36
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εκφράζει τη λύπη του για τις βίαιες 
επιθέσεις στη βόρεια Μιτρόβιτσα οι 
οποίες έλαβαν χώρα ενόσω διεξάγονταν 
οι εκλογές, καθώς και για την παραβίαση 
του δικαιώματος των πολιτών να ασκούν 
την ελεύθερη δημοκρατική επιλογή τους· 
τονίζει ότι τέτοια περιστατικά 
υπονομεύουν τη σταθερότητα και την 
ασφάλεια στη ευρύτερη περιφέρεια και 
ότι οι δράστες πρέπει να προσαχθούν στη 
δικαιοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 37
Fiorello Provera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η απελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων είναι 
σημαντική για τους πολίτες του 
Κοσσυφοπεδίου και παροτρύνει τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να εντείνουν τις 
προσπάθειες για την κάλυψη των 
προτεραιοτήτων που ορίζονται στο 
σχέδιο δράσης για τις θεωρήσεις· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
δείξουν μεγαλύτερη ανταπόκριση στις 
προσπάθειες της κυβέρνησης του 
Κοσσυφοπεδίου·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 38
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η απελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων είναι 
σημαντική για τους πολίτες του 
Κοσσυφοπεδίου και παροτρύνει τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να εντείνουν τις 
προσπάθειες για την κάλυψη των 
προτεραιοτήτων που ορίζονται στο σχέδιο 
δράσης για τις θεωρήσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δείξουν 
μεγαλύτερη ανταπόκριση στις προσπάθειες 
της κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου·

7. τονίζει ότι η απελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων είναι 
σημαντική για τους πολίτες του 
Κοσσυφοπεδίου και παροτρύνει τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να εντείνουν τις 
προσπάθειες για την κάλυψη των 
προτεραιοτήτων που ορίζονται στο σχέδιο 
δράσης για τις θεωρήσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δείξουν 
μεγαλύτερη ανταπόκριση στις προσπάθειες 
της κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου και, 
στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
επιταχύνει τις τεχνικής φύσεως εργασίες 
που αφορούν τη διαδικασία ελευθέρωσης 
του καθεστώτος των θεωρήσεων·

Or. en
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Τροπολογία 39
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει το 
συντομότερο δυνατό τις απαραίτητες 
αποφάσεις που θα επιτρέψουν στο 
Κοσσυφοπέδιο να συμμετάσχει σε 
προγράμματα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 40
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. παροτρύνει τα υπόλοιπα πέντε κράτη 
μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να 
διευκολύνουν τις οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των πολιτών 
τους και των πολιτών του 
Κοσσυφοπεδίου· επισημαίνει ότι θα 
πρέπει να αναληφθεί ενεργός δράση για 
να καταστεί δυνατή η πλήρης εκτέλεση 
του σχεδίου δράσης εφαρμογής, καθώς 
επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
EULEX, Europol και Interpol, μεταξύ 
άλλων, έως ότου υπάρξει πλήρης 
αναγνώριση, με πρακτικά μέτρα για να 
περιληφθεί το Κοσσυφοπέδιο στο έργο 
των δύο αυτών διεθνών οργανισμών·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 41
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. παροτρύνει τα υπόλοιπα πέντε κράτη 
μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τις 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 
σχέσεις μεταξύ των πολιτών τους και των 
πολιτών του Κοσσυφοπεδίου· επισημαίνει 
ότι θα πρέπει να αναληφθεί ενεργός 
δράση για να καταστεί δυνατή η πλήρης 
εκτέλεση του σχεδίου δράσης εφαρμογής, 
καθώς επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία 
μεταξύ EULEX, Europol και Interpol, 
μεταξύ άλλων, έως ότου υπάρξει πλήρης 
αναγνώριση, με πρακτικά μέτρα για να 
περιληφθεί το Κοσσυφοπέδιο στο έργο 
των δύο αυτών διεθνών οργανισμών·

8. έχει γνώση του γεγονότος ότι πέντε 
κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν προβεί σε 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
διευκολύνουν τις οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των πολιτών 
τους και των πολιτών του Κοσσυφοπεδίου·

Or. en

Τροπολογία 42
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. παροτρύνει τα υπόλοιπα πέντε κράτη 
μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τις 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 
σχέσεις μεταξύ των πολιτών τους και των 
πολιτών του Κοσσυφοπεδίου· επισημαίνει 
ότι θα πρέπει να αναληφθεί ενεργός δράση 
για να καταστεί δυνατή η πλήρης εκτέλεση 

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να 
διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ των 
λαών της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου· 
επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναληφθεί 
ενεργός δράση για να καταστεί δυνατή η 
πλήρης εκτέλεση του σχεδίου δράσης 
εφαρμογής, και να βελτιωθεί η συνεργασία 
μεταξύ EULEX, Europol και Interpol·
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του σχεδίου δράσης εφαρμογής, καθώς 
επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
EULEX, Europol και Interpol, μεταξύ 
άλλων, έως ότου υπάρξει πλήρης 
αναγνώριση, με πρακτικά μέτρα για να 
περιληφθεί το Κοσσυφοπέδιο στο έργο 
των δύο αυτών διεθνών οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 43
Fiorello Provera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. παροτρύνει τα υπόλοιπα πέντε κράτη 
μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τις 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 
σχέσεις μεταξύ των πολιτών τους και των 
πολιτών του Κοσσυφοπεδίου· επισημαίνει 
ότι θα πρέπει να αναληφθεί ενεργός δράση 
για να καταστεί δυνατή η πλήρης εκτέλεση 
του σχεδίου δράσης εφαρμογής, καθώς 
επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
EULEX, Europol και Interpol, μεταξύ 
άλλων, εωσότου υπάρξει πλήρης 
αναγνώριση, με πρακτικά μέτρα για να 
περιληφθεί το Κοσσυφοπέδιο στο έργο των 
δύο αυτών διεθνών οργανισμών·

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
καταβάλουν τη μέγιστη δυνατή
προσπάθεια προκειμένου να διευκολύνουν 
τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 
σχέσεις μεταξύ των πολιτών τους και των 
πολιτών του Κοσσυφοπεδίου· επισημαίνει 
ότι θα πρέπει να αναληφθεί ενεργός δράση 
για να καταστεί δυνατή η πλήρης εκτέλεση 
του σχεδίου δράσης εφαρμογής, καθώς 
επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
EULEX, Europol και Interpol, μεταξύ 
άλλων, εωσότου υπάρξει πλήρης 
αναγνώριση, με πρακτικά μέτρα για να 
περιληφθεί το Κοσσυφοπέδιο στο έργο των 
δύο αυτών διεθνών οργανισμών·

Or. it

Τροπολογία 44
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. παροτρύνει τα υπόλοιπα πέντε κράτη 
μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τις 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 
σχέσεις μεταξύ των πολιτών τους και των 
πολιτών του Κοσσυφοπεδίου· επισημαίνει 
ότι θα πρέπει να αναληφθεί ενεργός δράση 
για να καταστεί δυνατή η πλήρης εκτέλεση 
του σχεδίου δράσης εφαρμογής, καθώς 
επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
EULEX, Europol και Interpol, μεταξύ 
άλλων, έως ότου υπάρξει πλήρης 
αναγνώριση, με πρακτικά μέτρα για να 
περιληφθεί το Κοσσυφοπέδιο στο έργο των 
δύο αυτών διεθνών οργανισμών·

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να 
διευκολύνουν τις οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των πολιτών 
τους και των πολιτών του Κοσσυφοπεδίου· 
επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναληφθεί 
ενεργός δράση για να καταστεί δυνατή η 
πλήρης εκτέλεση του σχεδίου δράσης 
εφαρμογής, καθώς επίσης να βελτιωθεί η 
συνεργασία μεταξύ EULEX, Europol και 
Interpol, μεταξύ άλλων, έως ότου υπάρξει 
πλήρης αναγνώριση, με πρακτικά μέτρα 
για να περιληφθεί το Κοσσυφοπέδιο στο 
έργο των δύο αυτών διεθνών οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 45
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. παροτρύνει τα υπόλοιπα πέντε κράτη 
μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τις 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 
σχέσεις μεταξύ των πολιτών τους και των 
πολιτών του Κοσσυφοπεδίου· επισημαίνει 
ότι θα πρέπει να αναληφθεί ενεργός δράση 
για να καταστεί δυνατή η πλήρης εκτέλεση 
του σχεδίου δράσης εφαρμογής, καθώς 
επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
EULEX, Europol και Interpol, μεταξύ 
άλλων, εωσότου υπάρξει πλήρης 
αναγνώριση, με πρακτικά μέτρα για να 

8. καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να 
διευκολύνουν τις οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των πολιτών 
τους και των πολιτών του Κοσσυφοπεδίου·  
επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναληφθεί 
ενεργός δράση για να καταστεί δυνατή η 
πλήρης εκτέλεση του σχεδίου δράσης 
εφαρμογής, καθώς επίσης να βελτιωθεί η 
συνεργασία μεταξύ EULEX, Europol και 
Interpol, μεταξύ άλλων, εωσότου υπάρξει 
πλήρης αναγνώριση, με πρακτικά μέτρα 
για να περιληφθεί το Κοσσυφοπέδιο στο 
έργο των δύο αυτών διεθνών οργανισμών·
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περιληφθεί το Κοσσυφοπέδιο στο έργο των 
δύο αυτών διεθνών οργανισμών·

Or. el

Τροπολογία 46
Davor Ivo Stier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. παροτρύνει τα υπόλοιπα πέντε κράτη 
μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τις 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 
σχέσεις μεταξύ των πολιτών τους και των 
πολιτών του Κοσσυφοπεδίου· επισημαίνει 
ότι θα πρέπει να αναληφθεί ενεργός δράση 
για να καταστεί δυνατή η πλήρης εκτέλεση 
του σχεδίου δράσης εφαρμογής, καθώς 
επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
EULEX, Europol και Interpol, μεταξύ 
άλλων, έως ότου υπάρξει πλήρης 
αναγνώριση, με πρακτικά μέτρα για να 
περιληφθεί το Κοσσυφοπέδιο στο έργο των 
δύο αυτών διεθνών οργανισμών·

8. παροτρύνει τα υπόλοιπα πέντε κράτη 
μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τις 
σχέσεις μεταξύ των λαών της ΕΕ και του 
Κοσσυφοπεδίου· καλεί την Επιτροπή να 
σταματήσει να πιστοποιεί αιτήσεις για 
καταβολή κονδυλίων εκ του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) σε
υποψήφιες χώρες οι οποίες παγώνουν τη 
συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε 
περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς 
και πρωτοβουλίες· επισημαίνει ότι θα 
πρέπει να αναληφθεί ενεργός δράση για να 
καταστεί δυνατή η πλήρης εκτέλεση του 
σχεδίου δράσης εφαρμογής, καθώς επίσης 
να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
EULEX, Europol και Interpol, μεταξύ 
άλλων, έως ότου υπάρξει πλήρης 
αναγνώριση, με πρακτικά μέτρα για να 
περιληφθεί το Κοσσυφοπέδιο στο έργο των 
δύο αυτών διεθνών οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 47
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. παροτρύνει τα υπόλοιπα πέντε κράτη 
μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τις 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 
σχέσεις μεταξύ των πολιτών τους και των 
πολιτών του Κοσσυφοπεδίου· επισημαίνει 
ότι θα πρέπει να αναληφθεί ενεργός δράση 
για να καταστεί δυνατή η πλήρης εκτέλεση 
του σχεδίου δράσης εφαρμογής, καθώς 
επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
EULEX, Europol και Interpol, μεταξύ 
άλλων, έως ότου υπάρξει πλήρης 
αναγνώριση, με πρακτικά μέτρα για να 
περιληφθεί το Κοσσυφοπέδιο στο έργο των 
δύο αυτών διεθνών οργανισμών·

8. παροτρύνει τα υπόλοιπα πέντε κράτη 
μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου 
παραδεχόμενα ότι η αναγνώριση αποτελεί 
κυριαρχικό τους δικαίωμα· ζητεί την 
άμεση δημιουργία ομάδας εργασίας η 
οποία θα συγκεντρώσει εκπροσώπους 
των πέντε κρατών μελών που δεν 
αναγνώρισαν ακόμη την αυτοδιάθεση του 
Κοσσυφοπεδίου και της ΕΥΕΔ, και η 
οποία θα αποτιμήσει τους λόγους για τη 
μη αναγνώριση και θα εξεύρει κοινή λύση 
για την αντιμετώπισή τους· καλεί όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια για να διευκολύνουν τις 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 
σχέσεις μεταξύ των πολιτών τους και των 
πολιτών του Κοσσυφοπεδίου· επισημαίνει 
ότι θα πρέπει να αναληφθεί ενεργός δράση 
για να καταστεί δυνατή η πλήρης εκτέλεση 
του σχεδίου δράσης εφαρμογής, καθώς 
επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
EULEX, Europol και Interpol, μεταξύ 
άλλων, έως ότου υπάρξει πλήρης 
αναγνώριση, με πρακτικά μέτρα για να 
περιληφθεί το Κοσσυφοπέδιο στο έργο των 
δύο αυτών διεθνών οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 48
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. παροτρύνει τα υπόλοιπα πέντε κράτη 
μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τις 

8. παροτρύνει τα υπόλοιπα πέντε κράτη 
μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τις 
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οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 
σχέσεις μεταξύ των πολιτών τους και των 
πολιτών του Κοσσυφοπεδίου· επισημαίνει 
ότι θα πρέπει να αναληφθεί ενεργός δράση 
για να καταστεί δυνατή η πλήρης εκτέλεση 
του σχεδίου δράσης εφαρμογής, καθώς 
επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
EULEX, Europol και Interpol, μεταξύ 
άλλων, έως ότου υπάρξει πλήρης 
αναγνώριση, με πρακτικά μέτρα για να 
περιληφθεί το Κοσσυφοπέδιο στο έργο των 
δύο αυτών διεθνών οργανισμών·

οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 
σχέσεις μεταξύ των πολιτών τους και των 
πολιτών του Κοσσυφοπεδίου· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει, 
αφενός, η μείωση της εξάρτησης από τις 
μεταβιβάσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν τη 
διάρθρωση της οικονομίας και, 
αφετέρου, η δημιουργία ενός στέρεου 
εμπορικού τομέα που θα μπορούσε να 
στηρίξει μία αυτόνομη ανάπτυξη·
επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναληφθεί 
ενεργός δράση για να καταστεί δυνατή η 
πλήρης εκτέλεση του σχεδίου δράσης 
εφαρμογής, καθώς επίσης να βελτιωθεί η 
συνεργασία μεταξύ EULEX, Europol και 
Interpol, μεταξύ άλλων, έως ότου υπάρξει 
πλήρης αναγνώριση, με πρακτικά μέτρα 
για να περιληφθεί το Κοσσυφοπέδιο στο 
έργο των δύο αυτών διεθνών οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 49
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. παροτρύνει τα υπόλοιπα πέντε κράτη 
μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τις 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 
σχέσεις μεταξύ των πολιτών τους και των 
πολιτών του Κοσσυφοπεδίου· επισημαίνει 
ότι θα πρέπει να αναληφθεί ενεργός δράση 
για να καταστεί δυνατή η πλήρης εκτέλεση 
του σχεδίου δράσης εφαρμογής, καθώς 
επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
EULEX, Europol και Interpol, μεταξύ 
άλλων, έως ότου υπάρξει πλήρης 
αναγνώριση, με πρακτικά μέτρα για να 
περιληφθεί το Κοσσυφοπέδιο στο έργο των 

8. παροτρύνει τα υπόλοιπα πέντε κράτη 
μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τις 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 
σχέσεις μεταξύ των πολιτών τους και των 
πολιτών του Κοσσυφοπεδίου· επισημαίνει 
ότι θα πρέπει να αναληφθεί ενεργός δράση 
για να καταστεί δυνατή η πλήρης εκτέλεση
του σχεδίου δράσης εφαρμογής, καθώς 
επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
EULEX, Europol και Interpol, μεταξύ 
άλλων, έως ότου υπάρξει πλήρης 
αναγνώριση, με πρακτικά μέτρα για να 
περιληφθεί το Κοσσυφοπέδιο στο έργο των 
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δύο αυτών διεθνών οργανισμών· δύο αυτών διεθνών οργανισμών και καλεί 
την Επιτροπή να επικεντρώσει τη δράση 
της σε συμφωνίες οι οποίες θα επέτρεπαν 
τη συνεργασία του Κοσσυφοπεδίου με 
οργανισμούς της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 50
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν, στη διάρκεια δράσης τους, 
πλήρως υπόψη την απόφαση 1244/99 του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών και τις αρχές του διεθνούς δικαίου 
και να συμμορφώνονται με αυτές 
θεωρώντας τες το κατάλληλο πλαίσιο για 
τη διατήρηση της ειρήνης και της 
σταθερότητας στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 51
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματοςα
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επιδοκιμάζει τα θετικά βήματα της 
Επιτροπής για την επίτευξη συμφωνίας 
σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Κοσσυφοπεδίου·

Or. en
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Τροπολογία 52
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει τη συγκρότηση 
Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης της 
Αστυνομίας του Κοσσυφοπεδίου στον 
Βορρά, ως στοιχείο της διαδικασίας 
οικοδόμησης μιας ενοποιημένης 
αστυνομίας στο Κοσσυφοπέδιο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 53
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει τη σημασία του έργου της 
EULEX για την παγίωση του κράτους 
δικαίου στα θεσμικά όργανα του 
Κοσσυφοπεδίου· καλεί την EULEX να 
ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία 
όσον αφορά το έργο της·

10. σημειώνει ότι ο ρόλος της αποστολής 
EULEX είναι να παρέχει βοήθεια στους 
θεσμικούς φορείς του Κοσσυφοπεδίου, 
στις δικαστικές αρχές και στους 
οργανισμούς επιβολής της νομοθεσίας 
στην επιδίωξη της βιωσιμότητας και της 
ενίσχυσης ανεξάρτητου δικαστικού 
συστήματος και τελωνειακής υπηρεσίας· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
EULEX δεν επιτελεί το έργο της με 
ικανοποιητικό και ουσιαστικό τρόπο· 
καλεί την EULEX να ενισχύσει 
επειγόντως τη διαφάνεια και τη λογοδοσία 
όσον αφορά το έργο της·

Or. en

Τροπολογία 54
Charles Tannock
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει τη σημασία του έργου της 
EULEX για την παγίωση του κράτους 
δικαίου στα θεσμικά όργανα του 
Κοσσυφοπεδίου· καλεί την EULEX να 
ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία 
όσον αφορά το έργο της·

10. τονίζει τη σημασία του έργου της 
EULEX για την παγίωση του κράτους 
δικαίου στα θεσμικά όργανα του 
Κοσσυφοπεδίου, αλλά σημειώνει την 
ευρέως διαδεδομένη δυσαρέσκεια, τόσο 
μεταξύ των Σέρβων όσο και μεταξύ των 
Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου, σχετικά με 
τις επιδόσεις της EULEX· καλεί συνεπώς 
την EULEX να ενισχύσει τη διαφάνεια, 
την αποτελεσματικότητα και τη 
λογοδοσία όσον αφορά το έργο της, ιδίως 
δε να επιδείξει πιο απτά αποτελέσματα 
στις αρχές και του Κοσσυφοπεδίου και 
των Σέρβων, αλλά και στο ευρύτερο 
κοινό· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την 
EULEX να ιεραρχήσει, στο μέτρο του 
δυνατού, τους στόχους της και να 
βελτιστοποιήσει τη χρήση των πόρων και 
του προσωπικού της·

Or. en

Τροπολογία 55
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει τη σημασία του έργου της 
EULEX για την παγίωση του κράτους 
δικαίου στα θεσμικά όργανα του 
Κοσσυφοπεδίου· καλεί την EULEX να 
ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία
όσον αφορά το έργο της·

10. τονίζει τη σημασία του έργου της 
EULEX για την παγίωση του κράτους 
δικαίου στα θεσμικά όργανα του 
Κοσσυφοπεδίου· καλεί την EULEX να 
ενισχύσει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και 
την αποτελεσματικότητα όσον αφορά το 
έργο της σε στενή διαβούλευση με άλλους 
θεσμικούς παράγοντες· τονίζει ότι 
υπάρχουν τομείς στους οποίους είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί βελτίωση, 
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περιλαμβάνοντας και ακριβέστερο 
καθορισμό των στόχων δημιουργίας 
ικανοτήτων και τη σύνδεσή τους με 
ειδικές παραμέτρους αναφοράς· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει 
καλύτερος συντονισμός εξωτερικών και 
εσωτερικών στόχων, καλύτερος 
συντονισμός μεταξύ των οργάνων της ΕΕ 
και διασύνδεση τους με τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου και τη διεθνή κοινότητα·

Or. en

Τροπολογία 56
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει τη σημασία του έργου της 
EULEX για την παγίωση του κράτους 
δικαίου στα θεσμικά όργανα του 
Κοσσυφοπεδίου· καλεί την EULEX να 
ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία 
όσον αφορά το έργο της·

10. τονίζει τη σημασία του έργου της 
EULEX για την παγίωση της 
σταθερότητας και του κράτους δικαίου 
στα θεσμικά όργανα του Κοσσυφοπεδίου· 
καλεί την EULEX να ενισχύσει τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία όσον αφορά 
το έργο της, και να ενημερώνει τακτικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
κοινοβούλιο του Κοσσυφοπεδίου σχετικά 
με τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις 
της·

Or. en

Τροπολογία 57
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει τη σημασία του έργου της 10. τονίζει τη σημασία του έργου της 
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EULEX για την παγίωση του κράτους 
δικαίου στα θεσμικά όργανα του 
Κοσσυφοπεδίου· καλεί την EULEX να 
ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία 
όσον αφορά το έργο της·

EULEX για την παγίωση του κράτους 
δικαίου στα θεσμικά όργανα του 
Κοσσυφοπεδίου· καλεί την EULEX να 
ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία 
όσον αφορά το έργο της και να επιταχύνει 
την εφαρμογή του επιχειρησιακού 
εγγράφου του Συμβουλίου όσον αφορά 
την εκτέλεση της απόφασης 1325 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ στο 
πλαίσιο της ΕΠΑΑ (από τον Νοέμβριο 
2005)·

Or. en

Τροπολογία 58
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου να εξακολουθήσουν να 
σέβονται την εντολή της EULEX και την 
άσκηση των εκτελεστικών της εξουσιών· 
σημειώνει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης 
του Κοσσυφοπεδίου να αναλάβει τα 
καθήκοντα της EULEX· επιμένει στο θέμα 
της παρουσίας της EULEX για την 
υποστήριξη της εφαρμογής της 
συμφωνίας της 19ης Απριλίου στον τομέα 
του κράτους δικαίου· τονίζει ότι επί του 
παρόντος η EULEX διερευνά 250 
υποθέσεις, περιλαμβανομένων υποθέσεων 
οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς, 
εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών 
καταγγελιών στις οποίες ενέχονται επίσης 
δεκάδες αξιωματούχων πολιτικών 
κομμάτων· τονίζει ότι οιαδήποτε 
μεταφορά αρμοδιοτήτων πρέπει να είναι 
σταδιακή, να βασίζεται στην πραγματική 
πρόοδο που σημειώνεται επιτόπου και να 
διασφαλίζει τη συμμετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών του Κοσσυφοπεδίου·

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι κατά τα παρελθόντα έτη η EULEX 
υπήρξε αναποτελεσματική και 
χαρακτηρίστηκε από καθυστερήσεις και 
από έλλειψη σαφών στόχων· σημειώνει το 
ενδιαφέρον της κυβέρνησης του 
Κοσσυφοπεδίου να αναλάβει τα 
καθήκοντα της EULEX· τονίζει ότι 
οιαδήποτε μεταφορά αρμοδιοτήτων πρέπει 
να είναι σταδιακή, να βασίζεται στην 
πραγματική πρόοδο που σημειώνεται 
επιτόπου και να διασφαλίζει τη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών του 
Κοσσυφοπεδίου·
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Or. en

Τροπολογία 59
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου να εξακολουθήσουν να 
σέβονται την εντολή της EULEX και την 
άσκηση των εκτελεστικών της εξουσιών· 
σημειώνει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης 
του Κοσσυφοπεδίου να αναλάβει τα 
καθήκοντα της EULEX· επιμένει στο θέμα 
της παρουσίας της EULEX για την 
υποστήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας 
της 19ης Απριλίου στον τομέα του κράτους 
δικαίου· τονίζει ότι επί του παρόντος η 
EULEX διερευνά 250 υποθέσεις, 
περιλαμβανομένων υποθέσεων 
οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς, 
εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών 
καταγγελιών στις οποίες ενέχονται επίσης 
δεκάδες αξιωματούχων πολιτικών 
κομμάτων· τονίζει ότι οιαδήποτε 
μεταφορά αρμοδιοτήτων πρέπει να είναι 
σταδιακή, να βασίζεται στην πραγματική 
πρόοδο που σημειώνεται επιτόπου και να 
διασφαλίζει τη συμμετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών του Κοσσυφοπεδίου·

11. ζητεί από την EULEX και τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να επιδείξουν 
αλληλοσεβασμό επί τη βάσει των 
αντίστοιχων εντολών τους· σημειώνει το 
ενδιαφέρον της κυβέρνησης του 
Κοσσυφοπεδίου να αναλάβει τα 
καθήκοντα της EULEX· χαιρετίζει την
παρουσία της EULEX για την υποστήριξη 
της εφαρμογής της συμφωνίας της 19ης 
Απριλίου στον τομέα του κράτους δικαίου· 
τονίζει ότι επί του παρόντος η EULEX 
διερευνά 250 υποθέσεις, 
περιλαμβανομένων υποθέσεων 
οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς, 
εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών 
καταγγελιών σε διάφορα μέρη του 
κράτους και της κοινωνίας· τονίζει ότι 
οιαδήποτε μεταφορά αρμοδιοτήτων πρέπει 
να είναι σταδιακή, να βασίζεται στην 
πραγματική πρόοδο που σημειώνεται 
επιτόπου και να διασφαλίζει τη συμμετοχή 
των δημοκρατικών θεσμών της 
Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου·

Or. en

Τροπολογία 60
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου να εξακολουθήσουν να 
σέβονται την εντολή της EULEX και την 
άσκηση των εκτελεστικών της εξουσιών· 
σημειώνει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης 
του Κοσσυφοπεδίου να αναλάβει τα 
καθήκοντα της EULEX· επιμένει στο θέμα 
της παρουσίας της EULEX για την 
υποστήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας 
της 19ης Απριλίου στον τομέα του κράτους 
δικαίου· τονίζει ότι επί του παρόντος η 
EULEX διερευνά 250 υποθέσεις, 
περιλαμβανομένων υποθέσεων 
οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς, 
εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών 
καταγγελιών στις οποίες ενέχονται επίσης 
δεκάδες αξιωματούχων πολιτικών 
κομμάτων· τονίζει ότι οιαδήποτε μεταφορά 
αρμοδιοτήτων πρέπει να είναι σταδιακή, 
να βασίζεται στην πραγματική πρόοδο που 
σημειώνεται επιτόπου και να διασφαλίζει 
τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
του Κοσσυφοπεδίου·

11. επιμένει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να 
εξακολουθήσουν να σέβονται την εντολή 
της EULEX και την άσκηση των 
εκτελεστικών της εξουσιών· σημειώνει το 
ενδιαφέρον της κυβέρνησης του 
Κοσσυφοπεδίου να αναλάβει τα 
καθήκοντα της EULEX· επιμένει στο θέμα 
της παρουσίας της EULEX για την 
υποστήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας 
της 19ης Απριλίου στον τομέα του κράτους 
δικαίου· τονίζει ότι επί του παρόντος η 
EULEX διερευνά 250 υποθέσεις, 
περιλαμβανομένων υποθέσεων 
οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς, 
εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών 
καταγγελιών στις οποίες ενέχονται επίσης 
δεκάδες αξιωματούχων πολιτικών 
κομμάτων· τονίζει ότι οιαδήποτε μεταφορά 
αρμοδιοτήτων πρέπει να είναι σταδιακή, 
να βασίζεται στην πραγματική πρόοδο που 
σημειώνεται επιτόπου και να διασφαλίζει 
τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
του Κοσσυφοπεδίου·

Or. en

Τροπολογία 61
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου να εξακολουθήσουν να 
σέβονται την εντολή της EULEX και την 
άσκηση των εκτελεστικών της εξουσιών· 
σημειώνει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης 
του Κοσσυφοπεδίου να αναλάβει τα 
καθήκοντα της EULEX· επιμένει στο θέμα 
της παρουσίας της EULEX για την 

11. ζητεί από τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου να εξακολουθήσουν να 
σέβονται την εντολή της EULEX και να 
υποστηρίζουν την άσκηση των 
εκτελεστικών της εξουσιών, 
περιλαμβανομένης της ειδικής 
ερευνητικής ομάδας εργασίας της 
EULEX· σημειώνει το ενδιαφέρον της 
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υποστήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας 
της 19ης Απριλίου στον τομέα του κράτους 
δικαίου· τονίζει ότι επί του παρόντος η 
EULEX διερευνά 250 υποθέσεις, 
περιλαμβανομένων υποθέσεων 
οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς, 
εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών 
καταγγελιών στις οποίες ενέχονται επίσης 
δεκάδες αξιωματούχων πολιτικών 
κομμάτων· τονίζει ότι οιαδήποτε μεταφορά 
αρμοδιοτήτων πρέπει να είναι σταδιακή, 
να βασίζεται στην πραγματική πρόοδο που 
σημειώνεται επιτόπου και να διασφαλίζει 
τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
του Κοσσυφοπεδίου·

κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου να 
αναλάβει τα καθήκοντα της EULEX· 
επιμένει στο θέμα της παρουσίας της 
EULEX για την υποστήριξη της 
εφαρμογής της συμφωνίας της 19ης 
Απριλίου στον τομέα του κράτους δικαίου· 
τονίζει ότι επί του παρόντος η EULEX 
διερευνά 250 υποθέσεις, 
περιλαμβανομένων υποθέσεων 
οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς, 
εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών 
καταγγελιών στις οποίες ενέχονται επίσης 
δεκάδες αξιωματούχων πολιτικών 
κομμάτων· τονίζει ότι οιαδήποτε μεταφορά 
αρμοδιοτήτων πρέπει να είναι σταδιακή, 
να βασίζεται στην πραγματική πρόοδο που 
σημειώνεται επιτόπου και να διασφαλίζει 
τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
του Κοσσυφοπεδίου·

Or. en

Τροπολογία 62
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου να εξακολουθήσουν να 
σέβονται την εντολή της EULEX και την 
άσκηση των εκτελεστικών της εξουσιών· 
σημειώνει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης 
του Κοσσυφοπεδίου να αναλάβει τα 
καθήκοντα της EULEX· επιμένει στο θέμα 
της παρουσίας της EULEX για την 
υποστήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας 
της 19ης Απριλίου στον τομέα του κράτους 
δικαίου· τονίζει ότι επί του παρόντος η 
EULEX διερευνά 250 υποθέσεις, 
περιλαμβανομένων υποθέσεων 
οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς, 
εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών 
καταγγελιών στις οποίες ενέχονται επίσης 

11. ζητεί από τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου να εξακολουθήσουν να 
σέβονται την εντολή της EULEX και την 
άσκηση των εκτελεστικών της εξουσιών· 
σημειώνει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης 
του Κοσσυφοπεδίου να αναλάβει τα 
καθήκοντα της EULEX· επιμένει στο θέμα 
της παρουσίας της EULEX για την 
υποστήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας 
της 19ης Απριλίου στον τομέα του κράτους 
δικαίου· υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια των 
πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για την 
επιτυχημένη εφαρμογή των συμφωνιών 
και θεωρεί ότι σήμερα η EULEX είναι 
ανεπαρκώς εξοπλισμένη για να προσφέρει 
ασφάλεια αυτού του επιπέδου· τονίζει ότι 
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δεκάδες αξιωματούχων πολιτικών 
κομμάτων· τονίζει ότι οιαδήποτε μεταφορά 
αρμοδιοτήτων πρέπει να είναι σταδιακή, 
να βασίζεται στην πραγματική πρόοδο που 
σημειώνεται επιτόπου και να διασφαλίζει 
τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
του Κοσσυφοπεδίου·

υπάρχει επείγουσα ανάγκη να επινοηθούν 
μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της 
ελλείψεως· τονίζει ότι επί του παρόντος η 
EULEX διερευνά 250 υποθέσεις, 
περιλαμβανομένων υποθέσεων 
οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς, 
εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών 
καταγγελιών στις οποίες ενέχονται επίσης 
δεκάδες αξιωματούχων πολιτικών 
κομμάτων· τονίζει ότι οιαδήποτε μεταφορά 
αρμοδιοτήτων πρέπει να είναι σταδιακή, 
να βασίζεται στην πραγματική πρόοδο που 
σημειώνεται επιτόπου και να διασφαλίζει 
τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
του Κοσσυφοπεδίου· καλεί συνεπώς την 
κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να 
συμφωνήσει με την παράταση της 
εντολής της Αποστολής της ΕΕ για την 
επιβολή του κράτους δικαίου στο 
Κοσσυφοπέδιο (EULEX Κοσσυφοπέδιο) 
πέρα από τον Ιούνιο 2014·

Or. en

Τροπολογία 63
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί συγκεκριμένα το 
Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία να 
συνεργαστούν δραστήρια και 
εποικοδομητικά με την EULEX όσον 
αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας 
σχετικά με την αμοιβαία δικαστική 
συνδρομή με σκοπό να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά ο αυξανόμενος αριθμός 
αιτημάτων που αφορούν ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία στο Κοσσυφοπέδιο·

Or. en



AM\1009022EL.doc 41/82 PE522.954v01-00

EL

Τροπολογία 64
Nikola Vuljanić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει και πάλι την ανάγκη για 
υπευθυνότητα και ανάληψη της ευθύνης 
της διαδικασίας συμφιλίωσης σε τοπικό 
επίπεδο· πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα για να προσεγγίσουν τη 
σερβική μειονότητα, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν ευρεία 
ενσωμάτωση στην κοινωνία, 
εφαρμόζοντας, παράλληλα, πλήρως τη 
συνταγματική αρχή που εκχωρεί στους 
Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου το δικαίωμα 
να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες 
υπηρεσίες στη γλώσσα τους· τονίζει 
ταυτόχρονα πόσο σημαντική είναι μια 
πλήρως δίγλωσση εκπαίδευση· παροτρύνει 
του Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου και τους 
πολιτικούς εκπροσώπους τους να κάνουν 
χρήση όλων των δυνατοτήτων που τους 
παρέχει το σύνταγμα του Κοσσυφοπεδίου 
για να διαδραματίσουν εποικοδομητικό 
ρόλο στην πολιτική και την κοινωνία, 
συμμετέχοντας, ειδικότερα, με 
υπευθυνότητα στις επικείμενες τοπικές 
εκλογές·

13. υπογραμμίζει και πάλι την ανάγκη για 
υπευθυνότητα και ανάληψη της ευθύνης 
της διαδικασίας συμφιλίωσης σε τοπικό 
επίπεδο και, ταυτόχρονα, καταδικάζει 
κάθε εθνικιστική ρητορεία από όποια 
πλευρά και αν προέρχεται· πιστεύει ότι οι 
αρχές του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να 
λάβουν περαιτέρω αποφασιστικά μέτρα 
για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 
ανάμεσα στους Σέρβους και τους 
Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου, ώστε να 
προσεγγίσουν τη σερβική μειονότητα, 
ιδίως στον Βορρά, προκειμένου να 
διασφαλίσουν ευρεία ενσωμάτωση στην 
κοινωνία, εφαρμόζοντας, παράλληλα, 
πλήρως τη συνταγματική αρχή που 
εκχωρεί στους Σέρβους του 
Κοσσυφοπεδίου το δικαίωμα να έχουν 
πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες 
στη γλώσσα τους· τονίζει ταυτόχρονα πόσο 
σημαντική είναι μια πλήρως δίγλωσση 
εκπαίδευση· παροτρύνει του Σέρβους του 
Κοσσυφοπεδίου και τους πολιτικούς 
εκπροσώπους τους να κάνουν χρήση όλων 
των δυνατοτήτων που τους παρέχει το 
σύνταγμα του Κοσσυφοπεδίου για να 
διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο 
στην πολιτική και την κοινωνία και με τον 
τρόπο αυτό, μέσω δραστήριας 
συμμετοχής στο εσωτερικό των θεσμικών 
οργάνων του Κοσσυφοπεδίου, να 
λειτουργήσουν με συνυπευθυνότητα, από 
κοινού με τους Αλβανούς του 
Κοσσυφοπεδίου, για την κοινωνική
ανάπτυξη και τη δημιουργία θεσμικών 
δομών·

Or. en
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Τροπολογία 65
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει και πάλι την ανάγκη για 
υπευθυνότητα και ανάληψη της ευθύνης 
της διαδικασίας συμφιλίωσης σε τοπικό 
επίπεδο· πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα για να προσεγγίσουν τη 
σερβική μειονότητα, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν ευρεία 
ενσωμάτωση στην κοινωνία, 
εφαρμόζοντας, παράλληλα, πλήρως τη 
συνταγματική αρχή που εκχωρεί στους 
Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου το δικαίωμα 
να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες 
υπηρεσίες στη γλώσσα τους· τονίζει 
ταυτόχρονα πόσο σημαντική είναι μια 
πλήρως δίγλωσση εκπαίδευση· παροτρύνει 
του Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου και τους 
πολιτικούς εκπροσώπους τους να κάνουν 
χρήση όλων των δυνατοτήτων που τους 
παρέχει το σύνταγμα του Κοσσυφοπεδίου 
για να διαδραματίσουν εποικοδομητικό
ρόλο στην πολιτική και την κοινωνία, 
συμμετέχοντας, ειδικότερα, με 
υπευθυνότητα στις επικείμενες τοπικές 
εκλογές·

13. υπογραμμίζει και πάλι την ανάγκη για 
υπευθυνότητα και ανάληψη της ευθύνης 
της διαδικασίας συμφιλίωσης σε τοπικό 
επίπεδο· πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα για να προσεγγίσουν τη 
σερβική μειονότητα, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν ευρεία 
ενσωμάτωση στην κοινωνία, 
εφαρμόζοντας, παράλληλα, πλήρως τη 
συνταγματική αρχή που εκχωρεί στους 
Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου το δικαίωμα 
να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες 
υπηρεσίες στη γλώσσα τους· τονίζει 
ταυτόχρονα πόσο σημαντική είναι μια 
πλήρως δίγλωσση εκπαίδευση· παροτρύνει 
του Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου και τους 
πολιτικούς εκπροσώπους τους να κάνουν 
χρήση όλων των δυνατοτήτων που τους 
παρέχει το σύνταγμα του Κοσσυφοπεδίου 
για να διαδραματίσουν 
εποικοδομητικότερο ρόλο στην πολιτική 
και την κοινωνία, συμμετέχοντας, 
ειδικότερα, με υπευθυνότητα στις 
επικείμενες τοπικές εκλογές· χαιρετίζει τη 
δημιουργία του Διοικητικού Γραφείου της 
Μιτρόβιτσα/ βόρειας Μητρόβιτας και τη 
συγκρότηση της Περιφερειακής Ομάδας 
Διοίκησης της Αστυνομίας του 
Κοσσυφοπεδίου στον Βορρά, ως στοιχείο 
της διαδικασίας οικοδόμησης 
ενοποιημένων θεσμών στο 
Κοσσυφοπέδιο·

Or. en

Τροπολογία 66
Eduard Kukan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει και πάλι την ανάγκη για 
υπευθυνότητα και ανάληψη της ευθύνης 
της διαδικασίας συμφιλίωσης σε τοπικό 
επίπεδο· πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα για να προσεγγίσουν τη 
σερβική μειονότητα, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν ευρεία 
ενσωμάτωση στην κοινωνία, 
εφαρμόζοντας, παράλληλα, πλήρως τη 
συνταγματική αρχή που εκχωρεί στους 
Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου το δικαίωμα 
να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες 
υπηρεσίες στη γλώσσα τους· τονίζει 
ταυτόχρονα πόσο σημαντική είναι μια 
πλήρως δίγλωσση εκπαίδευση· παροτρύνει 
του Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου και τους 
πολιτικούς εκπροσώπους τους να κάνουν 
χρήση όλων των δυνατοτήτων που τους 
παρέχει το σύνταγμα του Κοσσυφοπεδίου 
για να διαδραματίσουν εποικοδομητικό 
ρόλο στην πολιτική και την κοινωνία, 
συμμετέχοντας, ειδικότερα, με 
υπευθυνότητα στις επικείμενες τοπικές 
εκλογές·

13. υπογραμμίζει και πάλι την ανάγκη για 
υπευθυνότητα και ανάληψη της ευθύνης 
της διαδικασίας συμφιλίωσης σε τοπικό 
επίπεδο· πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα για να προσεγγίσουν τη 
σερβική και άλλες μειονότητες, ιδίως στον 
Βορρά, προκειμένου να διασφαλίσουν 
ευρεία ενσωμάτωση στην κοινωνία, 
εφαρμόζοντας, παράλληλα, πλήρως τη 
συνταγματική αρχή που εκχωρεί στους 
Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου το δικαίωμα 
να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες 
υπηρεσίες στη γλώσσα τους· τονίζει 
ταυτόχρονα πόσο σημαντική είναι μια 
πλήρως δίγλωσση εκπαίδευση· παροτρύνει 
του Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου και τους 
πολιτικούς εκπροσώπους τους να κάνουν 
χρήση όλων των δυνατοτήτων που τους 
παρέχει το σύνταγμα του Κοσσυφοπεδίου 
για να διαδραματίσουν εποικοδομητικό 
ρόλο στην πολιτική και την κοινωνία, 
συμμετέχοντας, ειδικότερα, με 
υπευθυνότητα στις επικείμενες τοπικές 
εκλογές·

Or. en

Τροπολογία 67
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει και πάλι την ανάγκη για 
υπευθυνότητα και ανάληψη της ευθύνης 
της διαδικασίας συμφιλίωσης σε τοπικό 
επίπεδο· πιστεύει ότι οι αρχές του 

13. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στη διοργάνωση της 
δημοτικής διοίκησης· υπογραμμίζει και 
πάλι την ανάγκη για υπευθυνότητα και 
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Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα για να προσεγγίσουν τη 
σερβική μειονότητα, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν ευρεία 
ενσωμάτωση στην κοινωνία, 
εφαρμόζοντας, παράλληλα, πλήρως τη 
συνταγματική αρχή που εκχωρεί στους 
Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου το δικαίωμα 
να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες 
υπηρεσίες στη γλώσσα τους· τονίζει 
ταυτόχρονα πόσο σημαντική είναι μια 
πλήρως δίγλωσση εκπαίδευση· παροτρύνει 
του Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου και τους 
πολιτικούς εκπροσώπους τους να κάνουν 
χρήση όλων των δυνατοτήτων που τους 
παρέχει το σύνταγμα του Κοσσυφοπεδίου 
για να διαδραματίσουν εποικοδομητικό 
ρόλο στην πολιτική και την κοινωνία, 
συμμετέχοντας, ειδικότερα, με 
υπευθυνότητα στις επικείμενες τοπικές 
εκλογές·

ανάληψη της ευθύνης της διαδικασίας 
συμφιλίωσης σε τοπικό επίπεδο· πιστεύει 
ότι οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να 
λάβουν περαιτέρω μέτρα για να 
προσεγγίσουν τη σερβική μειονότητα, 
ιδίως στον Βορρά, προκειμένου να 
διασφαλίσουν ευρεία ενσωμάτωση στην 
κοινωνία, εφαρμόζοντας, παράλληλα, 
πλήρως τη συνταγματική αρχή που 
εκχωρεί στους Σέρβους του 
Κοσσυφοπεδίου το δικαίωμα να έχουν 
πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες 
στη γλώσσα τους· τονίζει ταυτόχρονα πόσο 
σημαντική είναι μια πλήρως δίγλωσση 
εκπαίδευση· παροτρύνει του Σέρβους του 
Κοσσυφοπεδίου και τους πολιτικούς 
εκπροσώπους τους να κάνουν χρήση όλων 
των δυνατοτήτων που τους παρέχει το 
σύνταγμα του Κοσσυφοπεδίου για να 
διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο 
στην πολιτική και την κοινωνία, 
συμμετέχοντας, ειδικότερα, με 
υπευθυνότητα στις επικείμενες τοπικές 
εκλογές·

Or. hr

Τροπολογία 68
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει και πάλι την ανάγκη για 
υπευθυνότητα και ανάληψη της ευθύνης 
της διαδικασίας συμφιλίωσης σε τοπικό 
επίπεδο· πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα για να προσεγγίσουν τη 
σερβική μειονότητα, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν ευρεία 
ενσωμάτωση στην κοινωνία, 
εφαρμόζοντας, παράλληλα, πλήρως τη 
συνταγματική αρχή που εκχωρεί στους 

13. υπογραμμίζει και πάλι την ανάγκη για 
υπευθυνότητα και ανάληψη της ευθύνης 
της διαδικασίας συμφιλίωσης σε τοπικό 
επίπεδο· πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα για να προσεγγίσουν τη 
σερβική μειονότητα, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν ευρεία 
ενσωμάτωση στην κοινωνία, 
εφαρμόζοντας, παράλληλα, πλήρως τη 
συνταγματική αρχή που εκχωρεί στους 
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Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου το δικαίωμα 
να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες 
υπηρεσίες στη γλώσσα τους· τονίζει 
ταυτόχρονα πόσο σημαντική είναι μια 
πλήρως δίγλωσση εκπαίδευση· παροτρύνει 
του Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου και τους 
πολιτικούς εκπροσώπους τους να κάνουν 
χρήση όλων των δυνατοτήτων που τους 
παρέχει το σύνταγμα του Κοσσυφοπεδίου 
για να διαδραματίσουν εποικοδομητικό 
ρόλο στην πολιτική και την κοινωνία, 
συμμετέχοντας, ειδικότερα, με 
υπευθυνότητα στις επικείμενες τοπικές 
εκλογές·

Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου το δικαίωμα 
να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες 
υπηρεσίες στη γλώσσα τους· τονίζει 
ταυτόχρονα πόσο σημαντική είναι μια 
πλήρως δίγλωσση εκπαίδευση· παροτρύνει 
του Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου και τους 
πολιτικούς εκπροσώπους τους να κάνουν 
χρήση όλων των δυνατοτήτων που τους 
παρέχει το σύνταγμα του Κοσσυφοπεδίου 
για να διαδραματίσουν εποικοδομητικό 
ρόλο στην πολιτική και την κοινωνία, 
συμμετέχοντας, ειδικότερα, με 
υπευθυνότητα στις επικείμενες τοπικές 
εκλογές και να λάβουν ιδιαίτερα υπόψη 
τη συμμετοχή των γυναικών στη 
διαδικασία αυτή··

Or. en

Τροπολογία 69
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. χαιρετίζει μεν κάποια πρόοδο που 
έχει σημειωθεί ως προς τη βελτίωση των 
πόρων διαβίωσης των Ρομά, Ασκάλι και 
Αθιγγάνων, αλλά εξακολουθεί να 
εκφράζει ανησυχία όσον αφορά την 
κατάστασή τους, κυρίως λόγω της 
ευάλωτης και περιθωριοποιημένης θέσης 
των παιδιών· καλεί τις αρχές να δώσουν 
την κατάλληλη προσοχή στη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης αυτών των 
κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασής τους στην εκπαίδευση·

Or. en
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Τροπολογία 70
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. χαιρετίζει την συμπληρωματική 
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο πλαίσιο του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ για τη 
στήριξη των δήμων με σερβική 
πλειοψηφία ανά το Κοσσυφοπέδιο·

Or. en

Τροπολογία 71
Davor Ivo Stier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η 
προστασία όλων των εθνικών 
μειονοτήτων και καλεί τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου να ανταποκριθούν 
ταχέως στις υποχρεώσεις τους προς τις 
εθνικές μειονότητες στο Janjevo·

Or. en

Τροπολογία 72
Nikola Vuljanić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει τη θέση των μειονοτήτων 
των Κροατών, των Βοσνίων, των Ασκάλι, 
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των Τούρκων, των Γκοράνι και των 
Αθιγγάνων των Βαλκανίων ως προς τη 
σημασία της δίγλωσσης εκπαίδευσης, για 
να μην αισθανθούν οι εθνικές αυτές 
μειονότητες απομονωμένες από πολιτική 
άποψη· 

Or. en

Τροπολογία 73
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επικροτεί τις κινήσεις της ΕΕ για 
την προώθηση του διαλόγου και της 
συμφιλίωσης μεταξύ των κοινοτήτων, 
αλλά τονίζει ότι η ΕΕ δεν πρέπει να 
επιβάλει μέτρα σε καμία από τις 
κοινότητες ούτε να τις ενθαρρύνει να 
προβούν πρόωρα στην ανάληψη δράσης· 
ζητεί επιτακτικά από όλους τους 
παράγοντες να αφιερώσουν μεγάλη 
προσοχή στις τεχνικές λεπτομέρειες της 
ένταξης στην ΕΕ, καθώς και στις 
σημαντικές συμβολικές κινήσεις 
συμφιλίωσης·

Or. en

Τροπολογία 74
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, τη 
λογοδοσία και την αμεροληψία του 

14. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, τη 
διαφάνεια, τη λογοδοσία και την 
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δικαστικού σώματος και να σέβονται την 
ανεξαρτησία του· παροτρύνει τις αρχές να 
μεριμνήσουν για την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου, κυρίως μέσω της δίωξης του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
διαφθοράς, μεταξύ άλλων στις τάξεις 
τους· ανησυχεί για την έλλειψη 
σημαντικής προόδου στους τομείς αυτούς 
και ειδικότερα για την έξαρση του 
οργανωμένου εγκλήματος στο βόρειο 
Κοσσυφοπέδιο·

αμεροληψία του δικαιοδοτικού 
συστήματος και να σέβονται την 
ανεξαρτησία του προκειμένου να 
διασφαλίσουν την εμπιστοσύνη του 
πληθυσμού και των επιχειρήσεων στο 
δικαστικό σώμα· παροτρύνει τις αρχές να 
μεριμνήσουν για την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου, κυρίως μειώνοντας την πολιτική 
ανάμειξη στο δικαστικό σώμα, 
διασφαλίζοντας ότι οι πειθαρχικές 
κυρώσεις κατά δικαστών και εισαγγελέων 
οδηγούν πράγματι σε συγκεκριμένες 
ενέργειες, καταβάλλοντας προσπάθειες 
για την ανεξαρτησία και 
αποτελεσματικότητα του Εισαγγελικού 
Συμβουλίου και του Γενικού Εισαγγελέα, 
προβαίνοντας στην εφαρμογή του νέου 
ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής 
δικονομίας 

Or. en

Τροπολογία 75
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, τη 
λογοδοσία και την αμεροληψία του 
δικαστικού σώματος και να σέβονται την 
ανεξαρτησία του· παροτρύνει τις αρχές να 
μεριμνήσουν για την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου, κυρίως μέσω της δίωξης του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
διαφθοράς, μεταξύ άλλων στις τάξεις τους· 
ανησυχεί για την έλλειψη σημαντικής 
προόδου στους τομείς αυτούς και 
ειδικότερα για την έξαρση του 
οργανωμένου εγκλήματος στο βόρειο 
Κοσσυφοπέδιο·

14. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, τη 
λογοδοσία και την αμεροληψία του 
δικαστικού σώματος και να σέβονται την 
ανεξαρτησία του· ενθαρρύνει τις αρχές να 
μεριμνήσουν για την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου, κυρίως μέσω της δίωξης του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
διαφθοράς, μεταξύ άλλων στις τάξεις τους· 
ανησυχεί για την έξαρση του 
οργανωμένου εγκλήματος στο βόρειο 
Κοσσυφοπέδιο· καλεί επιτακτικά την 
EULEX και τις τοπικές αρχές στη 
περιοχή της Μιτρόβιτσα να εντείνουν τις 
δραστηριότητές τους κατά των εκεί 
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εγκληματικών δομών··

Or. en

Τροπολογία 76
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, τη 
λογοδοσία και την αμεροληψία του 
δικαστικού σώματος και να σέβονται την 
ανεξαρτησία του· παροτρύνει τις αρχές να 
μεριμνήσουν για την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου, κυρίως μέσω της δίωξης του 
οργανωμένου εγκλήματος και της
διαφθοράς, μεταξύ άλλων στις τάξεις τους· 
ανησυχεί για την έλλειψη σημαντικής 
προόδου στους τομείς αυτούς και 
ειδικότερα για την έξαρση του 
οργανωμένου εγκλήματος στο βόρειο 
Κοσσυφοπέδιο·

14. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, τη 
λογοδοσία και την αμεροληψία του 
δικαστικού σώματος και να σέβονται την 
ανεξαρτησία του· παροτρύνει τις αρχές να 
μεριμνήσουν για την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου, κυρίως μέσω της δίωξης του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
διαφθοράς, μεταξύ άλλων στις τάξεις τους, 
και να αντιμετωπίσουν με 
αποτελεσματικά μέτρα όλες τις μορφές 
βίας που στρέφονται κατά των γυναικών·· 
ανησυχεί για την έλλειψη σημαντικής 
προόδου στους τομείς αυτούς και 
ειδικότερα για την έξαρση του 
οργανωμένου εγκλήματος στο βόρειο 
Κοσσυφοπέδιο·

Or. en

Τροπολογία 77
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, τη 
λογοδοσία και την αμεροληψία του 

14. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, τη 
λογοδοσία και την αμεροληψία του 
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δικαστικού σώματος και να σέβονται την 
ανεξαρτησία του· παροτρύνει τις αρχές να 
μεριμνήσουν για την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου, κυρίως μέσω της δίωξης του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
διαφθοράς, μεταξύ άλλων στις τάξεις τους· 
ανησυχεί για την έλλειψη σημαντικής 
προόδου στους τομείς αυτούς και 
ειδικότερα για την έξαρση του 
οργανωμένου εγκλήματος στο βόρειο 
Κοσσυφοπέδιο·

δικαστικού σώματος και να σέβονται την 
ανεξαρτησία του· παροτρύνει τις αρχές να 
μεριμνήσουν για την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου, κυρίως μέσω της δίωξης του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
διαφθοράς, μεταξύ άλλων στις τάξεις τους· 
ανησυχεί για την έλλειψη σημαντικής 
προόδου στους τομείς αυτούς και 
ειδικότερα για την έξαρση του 
οργανωμένου εγκλήματος και την έλλειψη 
ασφάλειας στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο·

Or. en

Τροπολογία 78
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, τη 
λογοδοσία και την αμεροληψία του 
δικαστικού σώματος και να σέβονται την 
ανεξαρτησία του· παροτρύνει τις αρχές να 
μεριμνήσουν για την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου, κυρίως μέσω της δίωξης του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
διαφθοράς, μεταξύ άλλων στις τάξεις τους· 
ανησυχεί για την έλλειψη σημαντικής 
προόδου στους τομείς αυτούς και 
ειδικότερα για την έξαρση του 
οργανωμένου εγκλήματος στο βόρειο 
Κοσσυφοπέδιο·

14. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, τη 
λογοδοσία και την αμεροληψία του 
δικαστικού σώματος και να σέβονται την 
ανεξαρτησία του· παροτρύνει τις αρχές να 
μεριμνήσουν για την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου, κυρίως μέσω της δίωξης του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
διαφθοράς, μεταξύ άλλων στις τάξεις τους· 
ανησυχεί για την έλλειψη σημαντικής 
προόδου στους τομείς αυτούς και 
ειδικότερα για την έξαρση του 
οργανωμένου εγκλήματος στο βόρειο 
Κοσσυφοπέδιο· καλεί τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου να εφαρμόσουν μια 
αυστηρότερη προσέγγιση ως προς το 
πρόβλημα του εμπορίου ναρκωτικών και 
το ρόλο των τοπικών εγκληματικών 
ομάδων·

Or. hr
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Τροπολογία 79
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. απευθύνει έκκληση προς τις αρχές 
να κινητοποιηθούν περισσότερο για μια 
πραγματική μεταρρύθμιση του 
δικαιοδοτικού συστήματος και να 
δημιουργήσουν δυνατότητες εστιάζοντας 
τις προσπάθειές τους σε μια βάσει 
προσόντων πρόσληψη δικαστικού 
προσωπικού, που είναι αναγκαίο για να 
επιλυθεί το πρόβλημα των 
συσσωρευμένων εκκρεμών δικαστικών 
υποθέσεων και για να διασφαλιστεί 
ασφαλές περιβάλλον για τους δικαστές 
και τους εισαγγελείς χωρίς πολιτική 
ανάμειξη·

Or. en

Τροπολογία 80
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την 
έλλειψη απτής προόδου στον τομέα της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στο 
Κοσσυφοπέδιο· θεωρεί ότι η διαφθορά 
παραμένει μέγιστη πρόκληση και σοβαρό 
εμπόδιο στη λειτουργία των δημόσιων 
θεσμικών οργάνων· εκφράζει στο πλαίσιο 
αυτό τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Διαφθοράς, που δημιουργήθηκε το 2006, 
δεν έχει εξουσίες έρευνας· λαμβάνει υπό 
σημείωση ότι η Συνέλευση του 
Κοσσυφοπεδίου ενέκρινε νέα στρατηγική 
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και πρόγραμμα δράσης κατά της 
διαφθοράς· καλεί τις αρχές να 
διασφαλίσουν την εφαρμογή τους 
καθορίζοντας σαφώς τους ρόλους και τις 
αρμοδιότητες των οργανισμών 
καταπολέμησης της διαφθοράς, 
επιτρέποντας στους τελευταίους να 
επιτύχουν συγκεκριμένα και βιώσιμα 
αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 81
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία 
του σχετικά με το περιορισμένο πλαίσιο 
που ισχύει στο Κοσσυφοπέδιο όσον αφορά 
την προστασία των μαρτύρων, κυρίως σε 
σημαντικές και προβεβλημένες υποθέσεις, 
και ζητεί περαιτέρω συνεργασία από τα 
κράτη μέλη της ΕΕ για την ενδεχόμενη 
μετεγκατάσταση μαρτύρων·

15. εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία 
του σχετικά με το περιορισμένο πλαίσιο 
όσον αφορά την προστασία των μαρτύρων 
στο Κοσσυφοπέδιο, κυρίως σε σημαντικές 
και προβεβλημένες υποθέσεις, και ζητεί 
περαιτέρω συνεργασία από τα κράτη μέλη 
της ΕΕ για την ενδεχόμενη 
μετεγκατάσταση μαρτύρων·

Or. en

Τροπολογία 82
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και αποτελούν 
εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη του 

16. ανησυχεί για την έλλειψη σημαντικής 
προόδου στους τομείς της 
καταπολέμησης της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος και ειδικότερα 
για την έξαρση του οργανωμένου 
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Κοσσυφοπεδίου· εκτιμά ότι προέχει να 
χαραχθεί περιφερειακή στρατηγική και να 
υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 
όλων των χωρών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα 
ζητήματα αυτά, ιδίως η εμπορία και η 
εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων·

εγκλήματος στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο·
σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και αποτελούν 
εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη του 
Κοσσυφοπεδίου· εκτιμά ότι προέχει να 
χαραχθεί περιφερειακή στρατηγική και να 
υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 
όλων των χωρών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα 
ζητήματα αυτά, ιδίως η εμπορία και η 
εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων· 
ζητεί επιτακτικά από τα όργανα 
κεντρικού και τοπικού επιπέδου να 
παράσχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα 
στον τομέα της καταπολέμησης του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
εμπορίας ανθρώπων, ναρκωτικών και 
όπλων·

Or. en

Τροπολογία 83
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και αποτελούν 
εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη του 
Κοσσυφοπεδίου· εκτιμά ότι προέχει να 
χαραχθεί περιφερειακή στρατηγική και να 
υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 
όλων των χωρών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα 
ζητήματα αυτά, ιδίως η εμπορία και η 
εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων·

16. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και αποτελούν 
εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη του 
Κοσσυφοπεδίου· τονίζει ότι το 
Κοσσυφοπέδιο πρέπει πρωτίστως να 
παράσχει συγκεκριμένα αποδεικτικά 
στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνει στον τομέα της 
καταπολέμησης του οργανωμένου 
εγκλήματος και της διαφθοράς· εκτιμά ότι 
προέχει να χαραχθεί περιφερειακή 
στρατηγική και να υπάρξει ενισχυμένη 
συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών 
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προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικότερα τα ζητήματα αυτά, 
ιδίως η εμπορία και η εκμετάλλευση 
γυναικών και ανηλίκων·

Or. en

Τροπολογία 84
Nikola Vuljanić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και αποτελούν 
εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη του 
Κοσσυφοπεδίου· εκτιμά ότι προέχει να 
χαραχθεί περιφερειακή στρατηγική και να 
υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 
όλων των χωρών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα 
ζητήματα αυτά, ιδίως η εμπορία και η
εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων·

16. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και αποτελούν 
εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη του 
Κοσσυφοπεδίου· εκτιμά ότι προέχει να 
χαραχθεί περιφερειακή στρατηγική και να 
υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 
όλων των χωρών στην περιοχή 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικότερα τα ζητήματα αυτά, 
ιδίως  με βελτιώσεις στην επιτήρηση των 
συνόρων και καταπολεμώντας 
ταυτόχρονα την εμπορία και την
εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων·

Or. en

Τροπολογία 85
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 

16. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
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διαδεδομένα στην περιοχή και αποτελούν 
εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη του 
Κοσσυφοπεδίου· εκτιμά ότι προέχει να 
χαραχθεί περιφερειακή στρατηγική και να 
υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 
όλων των χωρών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα 
ζητήματα αυτά, ιδίως η εμπορία και η 
εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων·

διαδεδομένα στην περιοχή και αποτελούν 
εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη του 
Κοσσυφοπεδίου· εκτιμά ότι προέχει να
χαραχθεί περιφερειακή στρατηγική και να 
υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 
όλων των χωρών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα 
ζητήματα αυτά, ιδίως η εμπορία και η 
εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ή την 
αναγκαστική επαιτεία·

Or. en

Τροπολογία 86
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και αποτελούν 
εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη του 
Κοσσυφοπεδίου· εκτιμά ότι προέχει να 
χαραχθεί περιφερειακή στρατηγική και να 
υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 
όλων των χωρών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα 
ζητήματα αυτά, ιδίως η εμπορία και η 
εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων·

16. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και αποτελούν 
εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη του 
Κοσσυφοπεδίου· εκτιμά ότι προέχει να 
χαραχθεί περιφερειακή στρατηγική και να 
υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 
όλων των χωρών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα 
ζητήματα αυτά, ιδίως η εμπορία και η 
εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
EULEX έχει ασχοληθεί ελάχιστα με τη 
διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα· 
τονίζει ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει 
διενεργηθεί διεξοδική έρευνα με 
αντικείμενο το οργανωμένο έγκλημα και 
τις διασυνδέσεις του με τους 
εκπροσώπους των πολιτικών θεσμών, με 
αποτέλεσμα πολλά εγκλήματα να 
παραμένουν κατά πάσα πιθανότητα 
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ατιμώρητα·

Or. en

Τροπολογία 87
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και αποτελούν 
εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη του 
Κοσσυφοπεδίου· εκτιμά ότι προέχει να 
χαραχθεί περιφερειακή στρατηγική και να 
υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 
όλων των χωρών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα 
ζητήματα αυτά, ιδίως η εμπορία και η 
εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων·

16. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και αποτελούν 
εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη του 
Κοσσυφοπεδίου· εκτιμά ότι προέχει να 
χαραχθεί περιφερειακή στρατηγική και να 
υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικότερα τα ζητήματα αυτά, 
ιδίως η εμπορία και η εκμετάλλευση 
γυναικών και ανηλίκων· ελλείψει 
μεγαλύτερης πολιτικής βούλησης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς υψηλού 
επιπέδου και πλήρους συμμόρφωσης με 
το Ψήφισμα του ΟΗΕ 1244/99 και το 
Διεθνές Δίκαιο, η διαφθορά θα συνεχίσει 
να ανθεί·

Or. en

Τροπολογία 88
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. εκφράζει τη λύπη του για το ρόλο 
που διαδραματίζει το οργανωμένο 
έγκλημα του Κοσσυφοπεδίου σε διάφορες 
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εγκληματικές δραστηριότητες όπως το 
λαθρεμπόριο όπλων, η κλοπή 
αυτοκινήτων, το λαθρεμπόριο τσιγάρων, 
η εκμετάλλευση της πορνείας, το εμπόριο 
ναρκωτικών και η εμπορία ανθρώπων· 
υπογραμμίζει ότι υπάρχουν ισχυρά 
αποδεικτικά στοιχεία ότι πολύ μεγάλη 
ποσότητα ηρωίνης από το Αφγανιστάν 
διακινείται μέσω του Κοσσυφοπεδίου στη 
Δυτική Ευρώπη 

Or. en

Τροπολογία 89
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εφαρμοστεί η αναγκαία μεταρρύθμιση 
στη δημόσια διοίκηση και να αυξηθεί ο 
αριθμός των γυναικών και των ατόμων 
που ανήκουν σε μειονότητες σε όλα τα 
επίπεδα της διοίκησης· εκφράζει τη 
συνεχιζόμενη ανησυχία του για το γεγονός 
ότι πολυάριθμοι δημόσιοι υπάλληλοι 
έχουν δεύτερη επιπρόσθετη απασχόληση 
που ενδέχεται κατ’ αρχήν να οδηγήσει σε 
σύγκρουση συμφερόντων ή να 
διευκολύνει πρακτικές διαφθοράς·

Or. en

Τροπολογία 90
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στους τομείς των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων, ανησυχεί, ωστόσο, 
για τα μεγάλα ποσοστά κοριτσιών που 
εγκαταλείπουν το σχολείο και για την 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στην 
αγορά εργασίας, ακόμη και σε καίριους 
τομείς της κοινωνίας· ζητεί από τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να ενθαρρύνουν πιο 
ενεργά τη συμμετοχή των γυναικών σε 
πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, να 
προαγάγουν τη συμμετοχή και την 
ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην 
αγορά εργασίας και να ενσωματώσουν 
την ισότητα των φύλων στις πολιτικές 
τους, να βελτιώσουν δε την εφαρμογή της 
νομοθεσίας περί προστασίας από την 
ενδοοικογενειακή βία·

Or. en

Τροπολογία 91
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά το 
οργανωμένο έγκλημα, και ειδικότερα την 
εμπορία και εκμετάλλευση των γυναικών 
και ανήλικων ατόμων με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση ή την 
αναγκαστική επαιτεία· τονίζει τη σημασία 
μιας συνολικής, πολυτομεακής, 
προσανατολισμένης προς τα θύματα 
προσέγγισης με ανεμπόδιστη πρόσβαση 
σε βοήθεια, στήριξη και προστασία των 
θυμάτων· ζητεί να καταβληθούν 
ενισχυμένες προσπάθειες για τη δίωξη, 
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καταδίκη και επιβολή ποινών σε δράστες 
αδικημάτων που σχετίζονται με την 
εμπορία ανθρώπων για σκοπούς 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή παράνομης 
εργασίας··

Or. en

Τροπολογία 92
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υποστηρίζει τη συνέχιση της δίωξης 
εγκλημάτων πολέμου σε εθνικό επίπεδο· 
θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, ως 
αποτέλεσμα του πολέμου στο 
Κοσσυφοπέδιο το 1999, εξακολουθούν να 
αγνοούνται 1.869 άτομα· επισημαίνει ότι 
στο ζήτημα αυτό θα πρέπει να δοθεί άμεση 
απάντηση, ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
την επανασυμφιλίωση μεταξύ των 
κοινοτήτων και για ένα ειρηνικό μέλλον 
στην περιοχή·

17. υποστηρίζει τη συνέχιση της δίωξης 
εγκλημάτων πολέμου σε εθνικό επίπεδο 
συμπεριλαμβανομένης της πολύ 
σημαντικής δίωξης στις υποθέσεις 
βιασμού κατά τη διάρκεια πολέμου·
θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, ως 
αποτέλεσμα του πολέμου στο 
Κοσσυφοπέδιο το 1999, εξακολουθούν να 
αγνοούνται 1.869 άτομα· επισημαίνει ότι 
στο ζήτημα αυτό θα πρέπει να δοθεί άμεση 
απάντηση, ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
την επανασυμφιλίωση μεταξύ των 
κοινοτήτων και για ένα ειρηνικό μέλλον 
στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 93
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υποστηρίζει τη συνέχιση της δίωξης 
εγκλημάτων πολέμου σε εθνικό επίπεδο· 

17. υποστηρίζει τη συνέχιση της δίωξης 
εγκλημάτων πολέμου σε εθνικό επίπεδο· 
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θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, ως 
αποτέλεσμα του πολέμου στο 
Κοσσυφοπέδιο το 1999, εξακολουθούν να 
αγνοούνται 1.869 άτομα· επισημαίνει ότι 
στο ζήτημα αυτό θα πρέπει να δοθεί άμεση 
απάντηση, ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
την επανασυμφιλίωση μεταξύ των 
κοινοτήτων και για ένα ειρηνικό μέλλον 
στην περιοχή·

θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, ως 
αποτέλεσμα του πολέμου στο 
Κοσσυφοπέδιο το 1999, εξακολουθούν να 
αγνοούνται 1.869 άτομα· επισημαίνει ότι 
στο ζήτημα αυτό θα πρέπει να δοθεί άμεση 
απάντηση, και ότι πρέπει να 
αντιμετωπίζονται πάντοτε, κατά τρόπο 
στρατηγικό, οι έρευνες και, εν τέλει, η 
δίωξη των υποθέσεων σεξουαλικής βίας, 
ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επανασυμφιλίωση μεταξύ των κοινοτήτων 
και για ένα ειρηνικό μέλλον στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 94
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υποστηρίζει τη συνέχιση της δίωξης 
εγκλημάτων πολέμου σε εθνικό επίπεδο· 
θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, ως 
αποτέλεσμα του πολέμου στο 
Κοσσυφοπέδιο το 1999, εξακολουθούν να 
αγνοούνται 1.869 άτομα· επισημαίνει ότι 
στο ζήτημα αυτό θα πρέπει να δοθεί άμεση 
απάντηση, ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
την επανασυμφιλίωση μεταξύ των 
κοινοτήτων και για ένα ειρηνικό μέλλον 
στην περιοχή·

17. υποστηρίζει τη συνέχιση της δίωξης 
εγκλημάτων πολέμου σε εθνικό επίπεδο· 
θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, ως 
αποτέλεσμα του πολέμου στο 
Κοσσυφοπέδιο το 1999, εξακολουθούν να 
αγνοούνται 1.869 άτομα· επισημαίνει ότι 
στο ζήτημα αυτό θα πρέπει να δοθεί άμεση 
απάντηση εκ μέρους των αρχών στη 
Σερβία και στο Κοσσυφοπέδιο, ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επανασυμφιλίωση μεταξύ των κοινοτήτων 
και για ένα ειρηνικό μέλλον στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 95
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υποστηρίζει τη συνέχιση της δίωξης 
εγκλημάτων πολέμου σε εθνικό επίπεδο· 
θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, ως 
αποτέλεσμα του πολέμου στο 
Κοσσυφοπέδιο το 1999, εξακολουθούν να 
αγνοούνται 1.869 άτομα· επισημαίνει ότι 
στο ζήτημα αυτό θα πρέπει να δοθεί άμεση 
απάντηση, ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
την επανασυμφιλίωση μεταξύ των 
κοινοτήτων και για ένα ειρηνικό μέλλον 
στην περιοχή·

17. υποστηρίζει τη συνέχιση της δίωξης 
εγκλημάτων πολέμου σε εθνικό επίπεδο· 
θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, ως 
αποτέλεσμα του πολέμου στο 
Κοσσυφοπέδιο το 1999, εξακολουθούν να 
αγνοούνται 1.869 άτομα· επισημαίνει ότι 
στο ζήτημα αυτό θα πρέπει να δοθεί άμεση 
απάντηση, ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
την επανασυμφιλίωση μεταξύ των 
κοινοτήτων και για ένα ειρηνικό μέλλον 
στην περιοχή καθώς και ότι, κατά τη 
συνέχεια του διαλόγου μεταξύ του 
Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας, το θέμα 
της συνεργασίας για την αναζήτηση 
αγνοουμένων ατόμων και άλλες πτυχές 
της μεταβατικής δικαιοσύνης πρέπει να 
αποτελέσουν προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 96
Nikola Vuljanić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί επιτακτικά τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας να 
συνεργαστούν και να αναλάβουν πλήρη 
ευθύνη για την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων για τα εκτοπισθέντα στο 
εσωτερικό της χώρας άτομα στη Σερβία 
και στο Κοσσυφοπέδιο· τονίζει ότι οι 
αρχές του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να 
καταβάλουν ενισχυμένες προσπάθειες για 
την αναζήτηση λύσεως στο πρόβλημα 
των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της 
χώρας ατόμων στο πλαίσιο της 
διαδικασίας προσχώρησης στην ΕΕ, 
ιδιαίτερα όσον αφορά το ζήτημα της 
αποτελεσματικής επίλυσης των διαφορών 
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που αφορούν ακίνητη περιουσία·

Or. en

Τροπολογία 97
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
και εκείνες των γειτονικών χωρών να 
συνεχίσουν να επιδεικνύουν καλή θέληση 
και να συνεργάζονται πλήρως και να 
στηρίξουν την Ειδική Ερευνητική Ομάδα 
Εργασίας, που δημιουργήθηκε ύστερα 
από την έκθεση του Δεκεμβρίου 2010 της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και 
οιαδήποτε δίωξη προκύψει από το έργο 
της Ειδικής Ερευνητικής Ομάδας 
Εργασίας και ενθαρρύνει την περαιτέρω 
επίσπευση του έργου της ομάδας αυτής·

Or. en

Τροπολογία 98
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από τα θεσμικά όργανα, τόσο σε 
κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
που σχετίζεται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη συμβολή τους στην 
περαιτέρω ανάπτυξη μιας πολυεθνοτικής 
κοινωνίας·

18. τονίζει ότι τα θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα εξακολουθούν να 
προστατεύονται σε πολύ περιορισμένο 
βαθμό μόνο, κυρίως όταν πρόκειται για 
τις εθνικές μειονότητες· ζητεί από τα 
θεσμικά όργανα, τόσο σε κεντρικό όσο και 
σε τοπικό επίπεδο, την αποτελεσματική 
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εφαρμογή της νομοθεσίας που σχετίζεται 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
συμβολή τους στην περαιτέρω ανάπτυξη 
μιας πολυεθνοτικής κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 99
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από τα θεσμικά όργανα, τόσο σε 
κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
που σχετίζεται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη συμβολή τους στην 
περαιτέρω ανάπτυξη μιας πολυεθνοτικής 
κοινωνίας·

18. ζητεί από τα θεσμικά όργανα, τόσο σε 
κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
που σχετίζεται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη συμβολή τους στην 
περαιτέρω ανάπτυξη μιας πολυεθνοτικής 
κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εκπαίδευση και τη συμμετοχή 
εκπροσώπων όλων των μειονοτήτων··

Or. hr

Τροπολογία 100
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από τα θεσμικά όργανα, τόσο σε 
κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
που σχετίζεται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη συμβολή τους στην 
περαιτέρω ανάπτυξη μιας πολυεθνοτικής 
κοινωνίας·

18. ζητεί από τα θεσμικά όργανα, τόσο σε 
κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
που σχετίζεται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη συμβολή τους στην 
περαιτέρω ανάπτυξη μιας πολυεθνοτικής 
κοινωνίας· τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστεί η κατάσταση των Ρομά 
ως καίριο ζήτημα που άπτεται των 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 101
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υποστηρίζει την προώθηση του 
επαγγελματισμού των δημοσίων 
υπαλλήλων και ζητεί σχετικά την 
εφαρμογή της απαραίτητης νομοθεσίας· 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
περιπτώσεις πολιτικής ανάμειξης στην 
πρόσληψη και στο διορισμό δημοσίων 
υπαλλήλων· 

Or. en

Τροπολογία 102
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι διακρίσεις εξακολουθούν να 
αποτελούν μείζον πρόβλημα και ζητεί από 
τις αρχές να εφαρμόσουν τη συνταγματική 
αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων· τονίζει 
την ανάγκη για μια σφαιρική στρατηγική 
κατά των διακρίσεων και για πλήρη 
εφαρμογή του νόμου κατά των διακρίσεων 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότητα 
όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως εθνοτικής 
προέλευσης, φύλου, ηλικίας, 
θρησκεύματος, γενετήσιου 
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου

19. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι διακρίσεις εξακολουθούν να 
αποτελούν μείζον πρόβλημα και ζητεί από 
τις αρχές να εφαρμόσουν τη συνταγματική 
αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων· τονίζει 
την ανάγκη για μια σφαιρική στρατηγική 
κατά των διακρίσεων και για πλήρη 
εφαρμογή του νόμου κατά των διακρίσεων 
προκειμένου να διασφαλίζεται, σύμφωνα 
με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, η ισότητα όλων 
των πολιτών, ανεξαρτήτως εθνοτικής 
προέλευσης, θρησκεύματος, φύλου, 
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ή αναπηρίας· γενετήσιου προσανατολισμού, ηλικίας, ή 
αναπηρίας·

Or. en

Τροπολογία 103
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι διακρίσεις εξακολουθούν να 
αποτελούν μείζον πρόβλημα και ζητεί από 
τις αρχές να εφαρμόσουν τη συνταγματική 
αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων· τονίζει 
την ανάγκη για μια σφαιρική στρατηγική 
κατά των διακρίσεων και για πλήρη 
εφαρμογή του νόμου κατά των διακρίσεων 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότητα 
όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως εθνοτικής 
προέλευσης, φύλου, ηλικίας, 
θρησκεύματος, γενετήσιου 
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου ή 
αναπηρίας·

19. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι διακρίσεις εξακολουθούν να 
αποτελούν μείζον πρόβλημα και ζητεί από 
τις αρχές να εφαρμόσουν τη συνταγματική 
αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων· τονίζει 
την ανάγκη για μια σφαιρική στρατηγική 
κατά των διακρίσεων και για πλήρη 
εφαρμογή του νόμου κατά των διακρίσεων 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότητα 
όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως εθνοτικής 
προέλευσης, φύλου, ηλικίας, 
θρησκεύματος, αναπηρίας, γενετήσιου 
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου ή 
αναπηρίας·

Or. en

Τροπολογία 104
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι διακρίσεις εξακολουθούν να 
αποτελούν μείζον πρόβλημα και ζητεί από 
τις αρχές να εφαρμόσουν τη συνταγματική 
αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων· τονίζει 
την ανάγκη για μια σφαιρική στρατηγική 

19. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι διακρίσεις εξακολουθούν να 
αποτελούν μείζον πρόβλημα και ζητεί από 
τις αρχές να εφαρμόσουν τη συνταγματική 
αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων· τονίζει 
την ανάγκη για μια σφαιρική στρατηγική 
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κατά των διακρίσεων και για πλήρη 
εφαρμογή του νόμου κατά των διακρίσεων 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότητα 
όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως εθνοτικής 
προέλευσης, φύλου, ηλικίας, 
θρησκεύματος, γενετήσιου 
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου ή 
αναπηρίας·

κατά των διακρίσεων και για πλήρη 
εφαρμογή του νόμου κατά των διακρίσεων 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότητα 
όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως εθνοτικής 
προέλευσης, φύλου, ηλικίας, 
θρησκεύματος, γενετήσιου 
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου ή 
αναπηρίας· καλεί τόσο τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου όσο και την Επιτροπή 
της ΕΕ να καταβάλουν περαιτέρω 
προσπάθειες για την βελτίωση της 
κατάστασης των μειονοτήτων Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 105
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απαγγελία κατηγορίας κατά τριών 
πολιτών των Κοσσυφοπεδίου για τη 
συμμετοχή τους στην επίθεση κατά του 
κοινωνικού δικτύου ‘Κόσσοβο 2.0’ στις 
14 Δεκεμβρίου 2012 στο ‘Κόκκινο Χολ’ 
του Κέντρου Νεότητας και Αθλητισμού 
και αναμένει ότι οι δράστες θα 
προσαχθούν εν ευθέτω χρόνω ενώπιον 
της δικαιοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 106
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει ότι, μολονότι η ελευθερία του 
συνδικαλίζεσθαι κατοχυρώνεται από το 
νόμο, εξακολουθούν να είναι αναγκαίες 
βελτιώσεις όσον αφορά τα βασικά 
εργατικά και συνδικαλιστικά 
δικαιώματα· ενθαρρύνει το 
Κοσσυφοπέδιο να ενισχύσει τον 
κοινωνικό διάλογο στα πλαίσια της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, της 
διαμόρφωσης πολιτικής και της 
οικοδόμησης ικανοτήτων των 
κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 107
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει ότι η εφαρμογή της 
νομοθεσίας περί προστασίας των 
μειονοτήτων και των πολιτιστικών 
δικαιωμάτων παραμένει σημαντική 
πρόκληση στο Κοσσυφοπέδιο· 
Υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής της 
νομοθεσίας για την πολιτιστική 
κληρονομιά και τη σερβική ορθόδοξη 
εκκλησία, καθώς και της στρατηγικής 
και του σχεδίου δράσης για τις 
κοινότητες των Ρομά, Ασκάλι και 
Αθιγγάνων, η κατάσταση των οποίων επί
τόπου εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητική·

Or. en
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Τροπολογία 108
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
να εφαρμόσουν πλήρως τη Σύμβαση για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού και συνιστά 
την αναθεώρηση των πολιτικών που 
αφορούν την παιδική φτώχεια, 
συμπεριλαμβανημένης της τροποποίησης 
του συστήματος κοινωνικής αρωγής και 
της εισαγωγής ενός γενικού συστήματος 
παροχής οικογενειακών επιδομάτων που 
χορηγούνται με βάση το εισόδημα·

Or. en

Τροπολογία 109
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. εκφράζει την ανησυχία του για τα 
υψηλά ποσοστά παιδικής φτώχειας και 
θνησιμότητας, τη χαμηλή κάλυψη που 
χορηγείται από το σύστημα κοινωνικής 
προστασίας του Κοσσυφοπεδίου και τις 
υψηλές άμεσες δαπάνες για υγειονομική 
περίθαλψη, που εκθέτουν τις ευάλωτες 
οικογένειες σε χρόνια φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 110
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19γ. ζητεί την αναβάθμιση των σχέσεων 
και της εκπροσώπησης του 
Κοσσυφοπεδίου στο πλαίσιο των διεθνών 
οργανισμών πολιτισμού και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, με σκοπό την καλύτερη 
προστασία των θρησκευτικών και 
πολιτιστικών χώρων και μνημείων, 
καθώς και την αναβάθμιση της 
εκπροσώπησης του Κοσσυφοπεδίου στις 
ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις 
μέσων ενημέρωσης και αθλητισμού, 
προκειμένου να έχουν τα αστέρια και οι 
αθλητές του Κοσσυφοπεδίου τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν σε όλες τις 
διεθνείς πολιτιστικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων του 
Διαγωνισμού Τραγουδιού Eurovision και  
των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων 
πρωταθλημάτων και των Ολυμπιακών 
Αγώνων·

Or. en

Τροπολογία 111
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης·

20. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης· εκφράζει την 
ανησυχία του για την έλλειψη προστασίας 
των ανεξάρτητων δημοσιογράφων και τις 
πιέσεις που υφίστανται·

Or. en
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Τροπολογία 112
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης·

20. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης και καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει τα προγράμματα 
για τη βελτίωση της ποιότητας και του 
επαγγελματισμού των δημοσιογράφων·
τονίζει το ρόλο που διαδραματίζουν 
βιώσιμα κρατικά μέσα ενημέρωσης στο 
πλαίσιο αυτό· καλεί τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου να μεριμνήσουν για 
βιώσιμο μηχανισμό χρηματοδότησης των 
κρατικών μέσων ενημέρωσης και να 
ολοκληρώσουν το διορισμό των μελών 
των διοικητικών τους οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 113
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης·

20. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης· τονίζει την 
ανάγκη να καθοριστούν σαφείς 
αρμοδιότητες ως προς τα μέσα 
ενημέρωσης, και ταυτόχρονα να 
διασφαλιστούν ελεύθερες 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες ποιότητας· 
ζητεί να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα 
προστασίας των δημοσιογράφων που 
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διενεργούν έρευνες καθώς και των 
συνθηκών εργασίας τους·

Or. en

Τροπολογία 114
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης·

20. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης· Υποστηρίζει 
τις προσπάθειες των θεσμικών οργάνων 
για να αποκτήσει το Κοσσυφοπέδιο ίδιο 
κωδικό χώρας και πρόθεμα διεθνούς 
κλήσεως·

Or. hr

Τροπολογία 115
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει τον κεντρικό ρόλο των 
ενεργών και ανεξάρτητων οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών για την 
ενίσχυση των δημοκρατικών πολιτικών 
διαδικασιών και την οικοδόμηση μιας 
ενοποιημένης κοινωνίας στη χώρα· καλεί 
τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
διοργανώσουν διαρθρωμένο διάλογο και 
μηχανισμούς διαβούλευσης με την 
κοινωνία των πολιτών σχετικά με την 
χάραξη της πολιτικής και για την 
παρακολούθηση της διαδικασίας 
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ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Or. en

Τροπολογία 116
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει τον κεντρικό ρόλο των 
ενεργών και ανεξάρτητων οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) στην 
ενίσχυση και εδραίωση των 
δημοκρατικών και πολιτικών 
διαδικασιών στη χώρα· τονίζει τη 
σπουδαιότητα του διαλόγου με τις ΟΚΠ 
και τονίζει την κρίσιμη συμβολή των 
παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών 
στη βελτίωση της περιφερειακής 
συνεργασίας σε κοινωνικά και πολιτικά 
θέματα· χαιρετίζει τη βελτίωση της 
συνεργασίας της κυβέρνησης με τις 
ΜΚΟ, και ζητεί ευρύτερη διαβούλευση με 
αυτές όσον αφορά την χάραξη της 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της 
διαμόρφωσης πολιτικών και της 
νομοθεσίας, και της παρακολούθησης 
των δραστηριοτήτων των αρχών·

Or. en

Τροπολογία 117
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. σημειώνει την εν εξελίξει διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης κρατικών περιουσιακών 

21. σημειώνει την εν εξελίξει διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης κρατικών περιουσιακών 
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στοιχείων ιδίως σε σχέση με την Εταιρεία 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών του 
Κοσσυφοπεδίου (PTK)· προτρέπει τις 
αρχές του Κοσσυφοπεδίου να λάβουν 
έμπρακτα μέτρα για την ενίσχυση της 
διαφάνειας της διαδικασίας αυτής, 
παρέχοντας εγκαίρως σε όλους τους 
ενδιαφερομένους την αναγκαία 
ενημέρωση·

στοιχείων ιδίως σε σχέση με την Εταιρεία 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών του 
Κοσσυφοπεδίου (PTK)· προτρέπει τις 
αρχές του Κοσσυφοπεδίου να λάβουν 
έμπρακτα μέτρα για την ενίσχυση της 
διαφάνειας της διαδικασίας αυτής στο 
σύνολό της, παρέχοντας εγκαίρως σε 
όλους τους ενδιαφερομένους την αναγκαία 
ενημέρωση·

Or. hr

Τροπολογία 118
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. σημειώνει την εν εξελίξει διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης κρατικών περιουσιακών 
στοιχείων ιδίως σε σχέση με την Εταιρεία 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών του 
Κοσσυφοπεδίου (PTK)· προτρέπει τις 
αρχές του Κοσσυφοπεδίου να λάβουν 
έμπρακτα μέτρα για την ενίσχυση της 
διαφάνειας της διαδικασίας αυτής, 
παρέχοντας εγκαίρως σε όλους τους 
ενδιαφερομένους την αναγκαία 
ενημέρωση·

21. σημειώνει την εν εξελίξει διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης κρατικών περιουσιακών 
στοιχείων ιδίως σε σχέση με την Εταιρεία 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών του 
Κοσσυφοπεδίου (PTK)· προτρέπει τις 
αρχές του Κοσσυφοπεδίου να λάβουν 
έμπρακτα μέτρα για την ενίσχυση της 
διαφάνειας και της λογοδοσίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, παρέχοντας 
εγκαίρως σε όλους τους ενδιαφερομένους 
την αναγκαία ενημέρωση·

Or. en

Τροπολογία 119
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. σημειώνει την εν εξελίξει διαδικασία 21. σημειώνει την εν εξελίξει διαδικασία 



PE522.954v01-00 74/82 AM\1009022EL.doc

EL

ιδιωτικοποίησης κρατικών περιουσιακών 
στοιχείων ιδίως σε σχέση με την Εταιρεία 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών του 
Κοσσυφοπεδίου (PTK)· προτρέπει τις 
αρχές του Κοσσυφοπεδίου να λάβουν 
έμπρακτα μέτρα για την ενίσχυση της 
διαφάνειας της διαδικασίας αυτής, 
παρέχοντας εγκαίρως σε όλους τους 
ενδιαφερομένους την αναγκαία 
ενημέρωση·

ιδιωτικοποίησης κρατικών περιουσιακών 
στοιχείων ιδίως σε σχέση με την Εταιρεία 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών του 
Κοσσυφοπεδίου (PTK)· προτρέπει τις 
αρχές του Κοσσυφοπεδίου να λάβουν 
έμπρακτα μέτρα για την ενίσχυση της 
διαφάνειας και της νομιμότητας της 
διαδικασίας αυτής, παρέχοντας εγκαίρως 
σε όλους τους ενδιαφερομένους την 
αναγκαία ενημέρωση·

Or. en

Τροπολογία 120
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. σημειώνει την εν εξελίξει διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης κρατικών περιουσιακών 
στοιχείων ιδίως σε σχέση με την Εταιρεία 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών του 
Κοσσυφοπεδίου (PTK)· προτρέπει τις 
αρχές του Κοσσυφοπεδίου να λάβουν 
έμπρακτα μέτρα για την ενίσχυση της 
διαφάνειας της διαδικασίας αυτής, 
παρέχοντας εγκαίρως σε όλους τους 
ενδιαφερομένους την αναγκαία 
ενημέρωση·

21. σημειώνει την εν εξελίξει διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης κρατικών περιουσιακών 
στοιχείων ιδίως σε σχέση με την Εταιρεία 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών του 
Κοσσυφοπεδίου (PTK)· προτρέπει τις 
αρχές του Κοσσυφοπεδίου να λάβουν 
έμπρακτα μέτρα για την ενίσχυση της 
διαφάνειας της διαδικασίας αυτής, 
παρέχοντας π.χ. εγκαίρως σε όλους τους 
ενδιαφερομένους την αναγκαία 
ενημέρωση·

Or. en

Τροπολογία 121
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. σημειώνει την εν εξελίξει διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης κρατικών περιουσιακών 
στοιχείων ιδίως σε σχέση με την Εταιρεία 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών του 
Κοσσυφοπεδίου (PTK)· προτρέπει τις 
αρχές του Κοσσυφοπεδίου να λάβουν 
έμπρακτα μέτρα για την ενίσχυση της 
διαφάνειας της διαδικασίας αυτής, 
παρέχοντας εγκαίρως σε όλους τους 
ενδιαφερομένους την αναγκαία 
ενημέρωση·

21. σημειώνει την εν εξελίξει διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης κρατικών περιουσιακών 
στοιχείων ιδίως σε σχέση με την Εταιρεία 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών του 
Κοσσυφοπεδίου (PTK)· προτρέπει τις 
αρχές του Κοσσυφοπεδίου να λάβουν 
έμπρακτα μέτρα για την ενίσχυση της 
διαφάνειας της διαδικασίας αυτής, 
παρέχοντας εγκαίρως σε όλους τους 
ενδιαφερομένους την αναγκαία 
ενημέρωση· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
ταχεία σύσταση της κοινοβουλευτικής 
ερευνητικής επιτροπής όπως έχει 
συμφωνηθεί από όλες τις κύριες πολιτικές 
δυνάμεις, προκειμένου να 
παρακολουθηθεί από κοντά η διαδικασία 
αυτή και να διευκρινιστούν όλες οι πτυχές 
της· 

Or. en

Τροπολογία 122
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. χαιρετίζει τον περιορισμό των 
αθέμιτων κρατικών παρεμβάσεων στην 
οικονομία με την χορήγηση επιδοτήσεων 
σε δημόσιες επιχειρήσεις, αλλά εκφράζει 
την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν 
έχει δημιουργηθεί κανένα θεσμικό 
πλαίσιο για την παρακολούθηση και 
έγκριση κρατικών ενισχύσεων· επικροτεί 
τον υψηλό βαθμό ελευθέρωσης των 
κινήσεων κεφαλαίων και την άρση των 
εμποδίων στις ξένες επενδύσεις και 
ιδιοκτησία στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα· χαιρετίζει την έγκριση του νόμου 
για το σύστημα πληρωμής του Απριλίου 
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2013, που ανταποκρίνεται στις 
προϋποθέσεις για την χορήγηση κωδικού 
SWIFT στην Κεντρική Τράπεζα του 
Κοσσυφοπεδίου·

Or. hr

Τροπολογία 123
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί το Κοσσυφοπέδιο να βελτιώσει 
το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου και των 
συναφών δαπανών, τη μεγαλύτερη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, και την 
παροχή συγκεκριμένης στήριξης για την 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων· χαιρετίζει 
θερμά την υπογραφή του Μνημονίου 
Συμφωνίας μεταξύ των εμπορικών 
επιμελητηρίων του Κοσσυφοπεδίου και 
της Σερβίας·

Or. en

Τροπολογία 124
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
να προβούν στη σύσταση 
κοινοβουλευτικής ερευνητικής επιτροπής  
σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της 
Εταιρείας Ταχυδρομείων και 
Τηλεπικοινωνιών του Κοσσυφοπεδίου 
(PTK), σύμφωνα με το αίτημα  του ενός 
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τρίτου των μελών του κοινοβουλίου, όπως 
απαιτείται βάσει του Συντάγματος του 
Κοσσυφοπεδίου·

Or. en

Τροπολογία 125
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. χαιρετίζει το γεγονός ότι στις 17 
Δεκεμβρίου 2012, το Κοσσυφοπέδιο 
κατέστη το 66° μέλος της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και 
την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ)· επικροτεί επίσης 
την έγκριση, στις 8 Μαΐου 2013, της 
πρώτης πλήρους στρατηγικής ΕΤΑΑ για 
την χώρα αυτή, η οποία θα συμβάλει 
στην επιτάχυνση της μεταρρυθμιστικής 
διαδικασίας και στην στήριξη της 
οικονομίας του Κοσσυφοπεδίου, θα 
βελτιώσει τη διαβίωση του πληθυσμού, 
θα διευκολύνει τη μετάβαση και θα 
συμβάλει στην σταθερότητα της 
περιοχής·

Or. en

Τροπολογία 126
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. χαιρετίζει την προσωρινή δέσμευση 
της ΕΕ για περαιτέρω χρηματοδότηση για 
την κάλυψη του κόστους του πλήρους 
παροπλισμού του παλαιού σταθμού 

22. χαιρετίζει την προσωρινή δέσμευση 
της ΕΕ για περαιτέρω χρηματοδότηση για 
την κάλυψη του κόστους του πλήρους 
παροπλισμού του παλαιού σταθμού 
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παραγωγής ενέργειας Κοσσυφοπέδιο Α 
έως το 2017· εκφράζει την ανησυχία του 
για την προβλεπόμενη κατασκευή του 
νέου λιγνιτικού σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής του Κοσσυφοπεδίου, 
ο οποίος είναι υψηλής έντασης άνθρακα 
και εξαιρετικά ρυπογόνος, και ζητεί 
πλήρη αξιολόγηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για τον σταθμό αυτό 
σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ· ζητεί, 
επιπλέον, από το Κοσσυφοπέδιο να 
εργαστεί για την ανάπτυξη πηγών 
ανανεώσιμης ενέργειας και 
διαφοροποιημένων πηγών ενέργειας, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του για 
ποσοστό 25% της συνολικής ενεργειακής 
κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας έως το 2020, και τονίζει, επ’ 
αυτού, την ανάγκη να διατεθεί μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης που παρέχεται 
από την ΕΕ και την ΕΤΑΑ για την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή 
απόδοση, την ένταξη στις περιφερειακές 
αγορές ενέργειας και για σχέδια στον 
τομέα των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας·

παραγωγής ενέργειας Κοσσυφοπέδιο Α 
έως το 2017· ζητεί, επιπλέον, από το 
Κοσσυφοπέδιο να εργαστεί για την 
ανάπτυξη πηγών ανανεώσιμης ενέργειας 
και διαφοροποιημένων πηγών ενέργειας, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του για 
ποσοστό 25% της συνολικής ενεργειακής 
κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας έως το 2020, και τονίζει, επ’ 
αυτού, την ανάγκη να διατεθεί μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης που παρέχεται 
από την ΕΕ και την ΕΤΑΑ για την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή 
απόδοση, την ένταξη στις περιφερειακές 
αγορές ενέργειας και για σχέδια στον 
τομέα των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 127
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. χαιρετίζει την προσωρινή δέσμευση 
της ΕΕ για περαιτέρω χρηματοδότηση για 
την κάλυψη του κόστους του πλήρους 
παροπλισμού του παλαιού σταθμού 
παραγωγής ενέργειας Κοσσυφοπέδιο Α 
έως το 2017· εκφράζει την ανησυχία του 
για την προβλεπόμενη κατασκευή του 
νέου λιγνιτικού σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής του Κοσσυφοπεδίου, 

22. χαιρετίζει την προσωρινή δέσμευση 
της ΕΕ για περαιτέρω χρηματοδότηση για 
την κάλυψη του κόστους του πλήρους 
παροπλισμού του παλαιού σταθμού 
παραγωγής ενέργειας Κοσσυφοπέδιο Α 
έως το 2017· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να 
εντείνει τις προσπάθειές του και να λάβει 
άμεσα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία είναι 
απαραίτητα για τον παροπλισμό του 
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ο οποίος είναι υψηλής έντασης άνθρακα 
και εξαιρετικά ρυπογόνος, και ζητεί 
πλήρη αξιολόγηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για τον σταθμό αυτό
σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ· ζητεί, 
επιπλέον, από το Κοσσυφοπέδιο να 
εργαστεί για την ανάπτυξη πηγών 
ανανεώσιμης ενέργειας και 
διαφοροποιημένων πηγών ενέργειας, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του για 
ποσοστό 25% της συνολικής ενεργειακής 
κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας έως το 2020, και τονίζει, επ’ 
αυτού, την ανάγκη να διατεθεί μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης που παρέχεται 
από την ΕΕ και την ΕΤΑΑ για την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή 
απόδοση, την ένταξη στις περιφερειακές 
αγορές ενέργειας και για σχέδια στον 
τομέα των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας·

σταθμού παραγωγής ενέργειας 
Κοσσυφοπέδιο Α και ζητεί πλήρη 
αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για το 
σταθμό παραγωγής ενέργειας Νέο 
Κοσσυφοπέδιο· ζητεί, επιπλέον, από το 
Κοσσυφοπέδιο να εργαστεί για την 
ανάπτυξη πηγών ανανεώσιμης ενέργειας 
και διαφοροποιημένων πηγών ενέργειας, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του για 
ποσοστό 25% της συνολικής ενεργειακής 
κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας έως το 2020, και τονίζει, επ’ 
αυτού, την ανάγκη να διατεθεί μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης που παρέχεται 
από την ΕΕ και την ΕΤΑΑ για την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή 
απόδοση, την ένταξη στις περιφερειακές 
αγορές ενέργειας και για σχέδια στον 
τομέα των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 128
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. εκφράζει τη λύπη του για τις 
καθυστερήσεις που σημειώνονται στο 
Κοσσυφοπέδιο όσον αφορά την 
προετοιμασία και την έγκριση αξιόπιστης 
και αποτελεσματικής περιβαλλοντικής 
στρατηγικής, ειδικότερα σε σχέση με τα 
πρότυπα της αξιολόγησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τους 
στόχους της ΕΕ για το κλίμα·

Or. en
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Τροπολογία 129
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επισημαίνει με ανησυχία τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, μεταξύ άλλων και 
μεταξύ των νέων, και καλεί επιτακτικά 
την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το 
ζήτημα αυτό παρέχοντας κατάλληλες 
ευκαιρίες για νέους και εκπαίδευση 
προσανατολισμένη προς τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 130
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει ότι η συμμετοχή του 
Κοσσυφοπεδίου σε οργανώσεις 
περιφερειακής συνεργασίας πρέπει να 
προαχθεί και να ενθαρρυνθεί από όλες τις 
χώρες της περιοχής·

Or. en

Τροπολογία 131
Ulrike Lunacek
εξ ονομάτος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
δημόσιων μεταφορών, ιδίως με την 
αναβάθμιση ή τη δημιουργία νέων 
σιδηροδρομικών συνδέσεων, στο πλαίσιο 
ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών· 
προτείνει την ανάπτυξη ενός 
διασυνοριακού συστήματος 
σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας μεταξύ 
όλων των χωρών των Δυτικών 
Βαλκανίων που θα συνδέονται με το 
διευρωπαϊκό δίκτυο της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 132
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. επισημαίνει με ανησυχία τη 
σημερινή οικονομική κατάσταση στο 
Κοσσυφοπέδιο· τονίζει ότι οι οικονομικές 
στατιστικές πρέπει να βελτιωθούν για να 
αξιολογηθεί η οικονομική κατάσταση 
πριν να μπορέσει να αντιμετωπιστεί·

Or. en

Τροπολογία 133
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
να καταβάλουν προσπάθειες για να 
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βελτιωθεί η αξιοπιστία των στατιστικών 
πληροφοριών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα και τις διεθνείς μεθοδολογίες·

Or. en


