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Pozměňovací návrh 1
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Nadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Usnesení Evropského parlamentu o 
evropském integračním procesu v případě 
Kosova

Usnesení Evropského parlamentu o 
evropském integračním procesu v případě 
Kosova

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa, Sophocles Sophocleous, Ioan Mircea 
Paşcu, Boris Zala

Návrh usnesení
Nadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Usnesení Evropského parlamentu o 
evropském integračním procesu v případě 
Kosova

Usnesení Evropského parlamentu o 
evropském integračním procesu v případě 
Kosova 

* „Tímto označením nejsou dotčeny 
postoje k otázce statusu a označení je v 
souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 
1244/1999 a se stanoviskem 
Mezinárodního soudního dvora k 
vyhlášení nezávislosti Kosova“.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa, Sophocles Sophocleous, Ioan Mircea 
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Paşcu, Boris Zala

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na ukončení mandátu 
mezinárodního civilního zástupce v září 
2012 a ukončení působení mezinárodního 
civilního úřadu ke konci roku 2012,

– s ohledem na ukončení mandátu 
mezinárodního civilního zástupce v září 
2012 a ukončení působení mezinárodního 
civilního úřadu ke konci roku 2012 
ohlášené kosovskými orgány a 
mezinárodní řídící skupinou složenou ze 
států, které uznaly Kosovo,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa, Sophocles Sophocleous, Ioan Mircea 
Paşcu, Boris Zala

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu generálního 
tajemníka o probíhajících aktivitách 
prozatímní správní mise OSN v Kosovu a 
o vývoji této mise, přičemž poslední z 
těchto zpráv ze dne 8. listopadu 2012 
zahrnuje období od 16. července do 15. 
října 2012,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu mise OBSE o 
Kosovu o hodnocení volebních podvodů v 
kosovském soudním systému od října 
2012,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ukončení 
nezávislosti pod dohledem představuje pro 
Kosovo důležitý krok;

A. vzhledem k tomu, že mezinárodní řídící 
skupina se rozhodla ukončit období
nezávislosti Kosova pod dohledem;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Maria Eleni Koppa, Sophocles Sophocleous, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ukončení 
nezávislosti pod dohledem představuje pro 
Kosovo důležitý krok;

A. vzhledem k tomu, že ukončení 
nezávislosti pod dohledem představuje pro 
Kosovo důležitý krok a posiluje 
odpovědnost kosovských orgánů za 
stanovení a provedení reforem na cestě k 
evropské integraci i za zajištění účinné 
ochrany menšin a kulturního dědictví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Maria Eleni Koppa, Sophocles Sophocleous, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že 97 členů OSN 
včetně 22 z 27 členských států EU uznává 
nezávislost Kosova;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Maria Eleni Koppa, Sophocles Sophocleous, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že v souladu s 
mezinárodním právem a zvyklostmi je 
uznání nepovinný politický akt a 
nevyplývají z něj žádné povinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Maria Eleni Koppa, Sophocles Sophocleous, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že všechny členské 
státy EU podporují evropskou perspektivu 
Kosova v souladu se závazky EU k celému 
západobalkánskému regionu a aniž by tím 
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byl dotčen postoj členských států k jeho 
statusu;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že obnovení dialogu 
na vysoké úrovni mezi Bělehradem a 
Prištinou je významným krokem směrem k 
normalizaci jejich vztahů za podmínky, že 
se strany účinně zapojí do jednání 
zaměřených na výsledek;

B. vzhledem k tomu, že obnovení dialogu 
na vysoké úrovni mezi Bělehradem a 
Prištinou je významným krokem směrem k 
normalizaci jejich vztahů za podmínky, že 
se strany účinně a konstruktivně zapojí do 
jednání zaměřených na výsledek;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B a. vzhledem k tomu, že dobré sousedské 
vztahy jsou zásadní pro bezpečnost a 
stabilitu tohoto regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že ve vztazích mezi 
EU a Kosovem došlo k významnému
pokroku, mimo jiné zveřejněním studie 
Komise o proveditelnosti, zahájením 
dialogu o vízech a strategického dialogu o 
právním státu;

C. vzhledem k tomu, že ve vztazích mezi 
EU a Kosovem došlo k jistému pokroku, 
mimo jiné zveřejněním studie Komise o 
proveditelnosti, zahájením dialogu o vízech 
a strategického dialogu o právním státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že ve vztazích mezi 
EU a Kosovem došlo k významnému 
pokroku, mimo jiné zveřejněním studie 
Komise o proveditelnosti, zahájením 
dialogu o vízech a strategického dialogu o 
právním státu;

C. vzhledem k tomu, že ve vztazích mezi 
EU a Kosovem došlo k významnému 
pokroku, mimo jiné zveřejněním studie 
Komise o proveditelnosti, zahájením 
dialogu o vízech a strukturovaného 
dialogu o právním státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C a. vzhledem k tomu, že přetrvávající 
slabost právního státu vede k pomalejšímu 
budování demokracie a poškozuje 
hospodářství, což podkopává dlouhodobý 
rozvoj;
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Or. en

Pozměňovací návrh 16
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že evropská 
perspektiva Kosova je silnou motivací k 
provádění nezbytných reforem;

D. vzhledem k tomu, že evropská 
perspektiva Kosova je motivací k 
provádění nezbytných reforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D a. vzhledem k tomu, že mezi hlavní 
priority mise EULEX patří boj proti 
korupci a organizovanému zločinu 
a vyšetřování a trestní stíhání válečných 
zločinů;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá výsledek studie Evropské komise o 
proveditelnosti, jejímž závěrem je, že může 

1. bere na vědomí výsledek studie 
Evropské komise o proveditelnosti, jejímž 
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být uzavřena dohoda o stabilizaci a 
přidružení mezi EU a Kosovem v situaci, 
kdy členské státy EU nadále mají odlišné 
názory na jeho status;

závěrem je, že může být uzavřena dohoda 
o stabilizaci a přidružení mezi EU a 
Kosovem v situaci, kdy členské státy EU 
nadále mají odlišné názory na jeho status; 
zdůrazňuje, že takové dohody žádným 
způsobem neznamenají uznání státnosti 
Kosova; 

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá výsledek studie Evropské komise o 
proveditelnosti, jejímž závěrem je, že může 
být uzavřena dohoda o stabilizaci a 
přidružení mezi EU a Kosovem v situaci, 
kdy členské státy EU nadále mají odlišné 
názory na jeho status;

1. bere na vědomí vítá výsledek studie 
Evropské komise o proveditelnosti, jejímž 
závěrem je, že může být uzavřena dohoda 
o stabilizaci a přidružení mezi EU a 
Kosovem v situaci, kdy členské státy EU 
nadále mají odlišné názory na jeho status, 
pokud Kosovo splní řadu základních 
podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá výsledek studie Evropské komise o 
proveditelnosti, jejímž závěrem je, že může 
být uzavřena dohoda o stabilizaci a 
přidružení mezi EU a Kosovem v situaci, 
kdy členské státy EU nadále mají odlišné 
názory na jeho status;

1. bere na vědomí výsledek studie 
Evropské komise o proveditelnosti, jejímž 
závěrem je, že může být uzavřena dohoda 
o stabilizaci a přidružení mezi EU a 
Kosovem v situaci, kdy členské státy EU 
nadále mají odlišné názory na jeho status;
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Or. en

Pozměňovací návrh 21
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá výsledek studie Evropské komise o 
proveditelnosti, jejímž závěrem je, že může 
být uzavřena dohoda o stabilizaci a 
přidružení mezi EU a Kosovem v situaci, 
kdy členské státy EU nadále mají odlišné 
názory na jeho status;

1. bere na vědomí studii Evropské komise 
o proveditelnosti, jejímž závěrem je, že 
může být uzavřena dohoda o stabilizaci a 
přidružení mezi EU a Kosovem v situaci, 
kdy členské státy EU nadále mají odlišné 
názory na jeho status;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Knut Fleckenstein

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá výsledek studie Evropské komise o 
proveditelnosti, jejímž závěrem je, že může 
být uzavřena dohoda o stabilizaci a 
přidružení mezi EU a Kosovem v situaci, 
kdy členské státy EU nadále mají odlišné 
názory na jeho status;

1. vítá výsledek studie Evropské komise o 
proveditelnosti, jejímž závěrem je, že může 
být uzavřena dohoda o stabilizaci a 
přidružení mezi EU a Kosovem v situaci, 
kdy členské státy EU nadále mají odlišné 
názory na jeho status; je přesvědčen, že 
Dohoda o stabilizaci a přidružení vytvoří 
nové možnosti pro posílení dobrých 
sousedských vztahů s Kosovem, a tedy pro 
jeho regionální integraci;

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Pier Antonio Panzeri
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Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 a. zdůrazňuje, že podepsání Dohody o 
stabilizaci a přidružení je důležitým 
krokem k budoucí integraci do evropských 
struktur a, jako ke konečnému cíli, k 
členství v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vybízí však zbývajících pět členských 
států EU, aby Kosovo uznaly;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vybízí však zbývajících pět členských 
států EU, aby Kosovo uznaly;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vybízí však zbývajících pět členských 
států EU, aby Kosovo uznaly;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vybízí však zbývajících pět členských 
států EU, aby Kosovo uznaly;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Maria Eleni Koppa, Sophocles Sophocleous, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vybízí však zbývajících pět členských 
států EU, aby Kosovo uznaly;

2. vybízí Kosovo, aby vynaložilo větší úsilí 
na splnění krátkodobých priorit 
vytyčených ve studii proveditelnosti, 
zejména v oblasti právního státu, ochrany 
menšin a spolupráce s EULEX a zvláštní 
pracovní skupinou EULEX;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vybízí však zbývajících pět členských 
států EU, aby Kosovo uznaly;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vybízí však zbývajících pět členských 
států EU, aby Kosovo uznaly;

2. vyzývá pět členských států EU, které je 
dosud neuznaly, aby, aniž by tím bylo 
dotčeno jejich svrchované rozhodnutí, 
učinily vše možné pro usnadnění 
hospodářských, sociálních, politických a 
diplomatických vztahů mezi svými občany 
a občany Kosova;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vybízí však zbývajících pět členských 2. naléhavě vyzývá zbývajících pět 
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států EU, aby Kosovo uznaly; členských států EU, aby Kosovo uznaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vybízí však zbývajících pět členských 
států EU, aby Kosovo uznaly;

2. je si vědom skutečnosti, že pět členských 
států EU dosud Kosovo neuznalo;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vybízí však zbývajících pět členských 
států EU, aby Kosovo uznaly;

2. je si vědom skutečnosti, že pět členských 
států EU Kosovo neuznalo;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá nový dialog na vysoké úrovni mezi 
Bělehradem a Prištinou, který iniciovala a 
usnadnila vysoká představitelka 
Ashtonová, neboť dodal dialogu nový 

4. vítá nový dialog na vysoké úrovni mezi 
Bělehradem a Prištinou, který iniciovala a 
usnadnila vysoká představitelka 
Ashtonová, neboť dodal dialogu nový 
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impuls; vyzývá k plnému provádění všech 
doposud dosažených dohod, zejména o 
integrované správě hranic;

impuls; vyzývá k plnému provádění všech 
doposud dosažených dohod, zejména o 
integrované správě hranic a zavedení 
kontrolních míst na jejich společných 
hranicích, jak se stanoví v dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá nový dialog na vysoké úrovni mezi 
Bělehradem a Prištinou, který iniciovala a 
usnadnila vysoká představitelka 
Ashtonová, neboť dodal dialogu nový 
impuls; vyzývá k plnému provádění všech 
doposud dosažených dohod, zejména o 
integrované správě hranic;

4. vítá nový dialog na vysoké úrovni mezi 
Bělehradem a Prištinou, který iniciovala a 
usnadnila vysoká představitelka 
Ashtonová, neboť dodal dialogu nový 
impuls; vyzývá k plnému provádění všech 
doposud dosažených dohod, zejména o 
integrované správě hranic; očekává, že obě 
strany budou pokračovat v diskusi o všech 
nevyřešených otázkách, jež mohou nastat, 
v kontextu dialogu podporovaného EU 
pro normalizaci vzájemných vztahů;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá nový dialog na vysoké úrovni mezi 
Bělehradem a Prištinou, který iniciovala a 
usnadnila vysoká představitelka 
Ashtonová, neboť dodal dialogu nový 
impuls; vyzývá k plnému provádění všech 
doposud dosažených dohod, zejména o 

4. vítá nový dialog na vysoké úrovni mezi 
Bělehradem a Prištinou, který iniciovala a 
usnadnila vysoká představitelka 
Ashtonová, neboť dodal dialogu nový 
impuls; vyzývá k plnému provádění všech 
doposud dosažených dohod, zejména o 
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integrované správě hranic; integrované správě hranic a vítá jmenování 
tří styčných důstojníků z Kosova do 
Bělehradu jako důležitý krok tímto 
směrem;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 a. vyjadřuje politování nad tím, že 
během posledního dialogu mezi 
Bělehradem a Prištinou o zastoupení 
Kosova na fórech regionální spolupráce 
nebylo dosaženo žádné dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je zapotřebí vysoké 
transparentnosti při sdělování výsledků 
dialogu mezi Bělehradem a Prištinou a při 
zajišťování zapojení příslušných 
parlamentů a občanské společnosti;

5. zdůrazňuje, že je zapotřebí vysoké 
transparentnosti při sdělování výsledků 
dialogu mezi Bělehradem a Prištinou a při 
zajišťování zapojení příslušných 
parlamentů a občanské společnosti; v této 
souvislosti zdůrazňuje potřebu budování 
důvěry veřejnosti a konzultování občanů 
ze strany kosovských a srbských 
vyjednávačů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že rozdělení Kosova není 
jednou z možností, a vítá podporu územní 
celistvosti Kosova, již vyjádřila Komise;

6. zdůrazňuje, že rozdělení Kosova není 
jednou z možností;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že rozdělení Kosova není 
jednou z možností, a vítá podporu územní 
celistvosti Kosova, již vyjádřila Komise;

6. vítá podporu územní celistvosti Kosova, 
již vyjádřila Komise;

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Maria Eleni Koppa, Sophocles Sophocleous, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že rozdělení Kosova není 
jednou z možností, a vítá podporu územní 
celistvosti Kosova, již vyjádřila Komise;

6. zdůrazňuje, že rozdělení Kosova podle 
etnických linií je nepřijatelné; znovu 
opakuje svoji podporu územní celistvosti 
Kosova a společně dohodnutým řešením 
stávajících sporů; vyzývá všechna dotčené 
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strany, aby se konstruktivně zapojily do 
dialogu zprostředkovaného EU a aby se 
zdržely všech kroků, které by mohly zvýšit 
napětí v oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že orgány Kosova by měly 
přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu
země, s cílem zajistit širokou integraci do 
společnosti a že by zároveň měla být 
posílena spolupráce mezi všemi 
kosovskými Srby; považuje za pozitivní 
otevření správního úřadu v severní 
Mitrovici; vyzývá ke zrušení paralelních 
institucí v severním Kosovu, které udržuje 
srbský stát, zejména ke zrušení 
bezpečnostních služeb a soudních orgánů, 
a k úplné transparentnosti financování 
škol a nemocnic v severním Kosovu v 
souladu s ustanoveními Ahtisaariho 
plánu;

7. domnívá se, že by měly být podniknuty 
další kroky, zejména v severních oblastech
s cílem zajistit širokou sociální integraci 
veškerých obyvatel tohoto regionu a že by 
zároveň měla být posílena spolupráce mezi 
všemi stranami; znovu však opakuje, že 
pouze výsledky vyjednané v tomto dialogu 
přinesou udržitelná řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že orgány Kosova by měly 
přijmout další opatření zaměřená na 

7. domnívá se, že orgány Kosova by měly 
přijmout další opatření zaměřená na 
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srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit širokou integraci do 
společnosti a že by zároveň měla být 
posílena spolupráce mezi všemi 
kosovskými Srby; považuje za pozitivní 
otevření správního úřadu v severní 
Mitrovici; vyzývá ke zrušení paralelních 
institucí v severním Kosovu, které udržuje 
srbský stát, zejména ke zrušení 
bezpečnostních služeb a soudních orgánů, 
a k úplné transparentnosti financování 
škol a nemocnic v severním Kosovu v 
souladu s ustanoveními Ahtisaariho 
plánu;

srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit širokou integraci do 
společnosti a že by zároveň měla být 
posílena spolupráce mezi všemi 
kosovskými Srby; považuje za pozitivní 
otevření správního úřadu v severní 
Mitrovici;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že orgány Kosova by měly 
přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit širokou integraci do 
společnosti a že by zároveň měla být 
posílena spolupráce mezi všemi 
kosovskými Srby; považuje za pozitivní 
otevření správního úřadu v severní 
Mitrovici; vyzývá ke zrušení paralelních 
institucí v severním Kosovu, které udržuje 
srbský stát, zejména ke zrušení 
bezpečnostních služeb a soudních orgánů, 
a k úplné transparentnosti financování škol 
a nemocnic v severním Kosovu v souladu s 
ustanoveními Ahtisaariho plánu;

7. domnívá se, že orgány Kosova by měly 
přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit širokou integraci do 
společnosti a že by zároveň měla být 
posílena spolupráce mezi všemi 
kosovskými Srby; považuje za pozitivní 
otevření správního úřadu v severní 
Mitrovici; vyzývá k úplné transparentnosti 
financování škol a nemocnic v severním 
Kosovu v souladu s ustanoveními 
Ahtisaariho plánu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že orgány Kosova by měly 
přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit širokou integraci do 
společnosti a že by zároveň měla být 
posílena spolupráce mezi všemi 
kosovskými Srby; považuje za pozitivní 
otevření správního úřadu v severní 
Mitrovici; vyzývá ke zrušení paralelních 
institucí v severním Kosovu, které udržuje 
srbský stát, zejména ke zrušení 
bezpečnostních služeb a soudních orgánů, 
a k úplné transparentnosti financování škol 
a nemocnic v severním Kosovu v souladu s 
ustanoveními Ahtisaariho plánu;

7. domnívá se, že orgány Kosova by měly 
přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit širokou integraci do 
společnosti a že by zároveň měla být 
posílena spolupráce mezi všemi 
kosovskými Srby; považuje za pozitivní 
otevření správního úřadu v severní 
Mitrovici; vyzývá k integraci s podobnými 
orgány v severní části Kosova, které 
udržuje srbský stát, a k úplné 
transparentnosti financování škol a 
nemocnic v severním Kosovu v souladu s 
ustanoveními Ahtisaariho plánu

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že orgány Kosova by měly 
přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit širokou integraci do 
společnosti a že by zároveň měla být 
posílena spolupráce mezi všemi 
kosovskými Srby; považuje za pozitivní 
otevření správního úřadu v severní 
Mitrovici; vyzývá ke zrušení paralelních 
institucí v severním Kosovu, které udržuje 
srbský stát, zejména ke zrušení 
bezpečnostních služeb a soudních orgánů, 

7. domnívá se, že orgány Kosova by měly 
přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit širokou integraci do 
společnosti a že Srbové by měli mít přístup 
ke všem úředním službám ve svém 
vlastním jazyce a že by zároveň měla být 
posílena spolupráce mezi všemi 
kosovskými Srby; považuje za pozitivní 
otevření správního úřadu v severní 
Mitrovici; vyzývá ke zrušení paralelních 
institucí v severním Kosovu, které udržuje 
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a k úplné transparentnosti financování škol 
a nemocnic v severním Kosovu v souladu s 
ustanoveními Ahtisaariho plánu;

srbský stát, zejména ke zrušení 
bezpečnostních služeb a soudních orgánů, 
a k úplné transparentnosti financování škol 
a nemocnic v severním Kosovu v souladu s 
ustanoveními Ahtisaariho plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že orgány Kosova by měly 
přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit širokou integraci do 
společnosti a že by zároveň měla být 
posílena spolupráce mezi všemi 
kosovskými Srby; považuje za pozitivní 
otevření správního úřadu v severní 
Mitrovici; vyzývá ke zrušení paralelních 
institucí v severním Kosovu, které udržuje 
srbský stát, zejména ke zrušení 
bezpečnostních služeb a soudních orgánů, 
a k úplné transparentnosti financování škol 
a nemocnic v severním Kosovu v souladu s
ustanoveními Ahtisaariho plánu;

7. domnívá se, že orgány Kosova by měly 
přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit širokou integraci do 
společnosti a že by zároveň měla být 
posílena spolupráce mezi všemi 
kosovskými Srby; vybízí kosovské Srby a 
jejich politické zástupce, aby využili všech 
možností, jež jim poskytuje kosovská 
ústava, aby hráli konstruktivní roli v 
politice a ve společnosti; považuje za 
pozitivní otevření správního úřadu v 
severní Mitrovici; vyzývá ke zrušení 
paralelních institucí v severním Kosovu, 
které udržuje srbský stát, zejména ke 
zrušení bezpečnostních služeb a soudních 
orgánů, a k úplné transparentnosti 
financování škol a nemocnic v severním 
Kosovu v souladu s ustanoveními 
Ahtisaariho plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že orgány Kosova by měly 
přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit širokou integraci do 
společnosti a že by zároveň měla být 
posílena spolupráce mezi všemi 
kosovskými Srby; považuje za pozitivní 
otevření správního úřadu v severní 
Mitrovici; vyzývá ke zrušení paralelních 
institucí v severním Kosovu, které udržuje 
srbský stát, zejména ke zrušení 
bezpečnostních služeb a soudních orgánů, 
a k úplné transparentnosti financování škol 
a nemocnic v severním Kosovu v souladu s 
ustanoveními Ahtisaariho plánu;

7. domnívá se, že orgány Kosova by měly 
přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit širokou integraci do 
společnosti a že by zároveň měla být 
posílena spolupráce mezi všemi 
kosovskými Srby; považuje za pozitivní 
otevření správního úřadu v severní 
Mitrovici; konstatuje však, že mnoho 
aktivistů občanské společnosti v severní 
Mitrovici má menší svobodu pro svoji 
činnost a v minulém roce čelili posílení 
většinového nacionalistického cítění;
vyzývá ke zrušení paralelních institucí v 
severním Kosovu, které udržuje srbský 
stát, zejména ke zrušení bezpečnostních 
služeb a soudních orgánů, a k úplné 
transparentnosti financování škol a 
nemocnic v severním Kosovu v souladu s 
ustanoveními Ahtisaariho plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že orgány Kosova by měly 
přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit širokou integraci do 
společnosti a že by zároveň měla být 
posílena spolupráce mezi všemi 
kosovskými Srby; považuje za pozitivní 
otevření správního úřadu v severní 
Mitrovici; vyzývá ke zrušení paralelních 
institucí v severním Kosovu, které udržuje 

7. domnívá se, že orgány Kosova by měly 
přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit širokou integraci do 
společnosti a že by zároveň měla být 
posílena spolupráce mezi všemi 
kosovskými Srby; považuje za pozitivní 
otevření správního úřadu v severní 
Mitrovici; vyzývá ke zrušení paralelních 
institucí v severním Kosovu, které udržuje 
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srbský stát, zejména ke zrušení 
bezpečnostních služeb a soudních orgánů, 
a k úplné transparentnosti financování škol 
a nemocnic v severním Kosovu v souladu s 
ustanoveními Ahtisaariho plánu;

srbský stát, zejména ke zrušení 
bezpečnostních služeb a soudních orgánů, 
a k úplné transparentnosti financování škol 
a nemocnic v severním Kosovu v souladu s 
ustanoveními Ahtisaariho plánu; 
připomíná, že samotný Ahtisaariho plán 
nebyl přijat Radou bezpečnosti OSN;

Or. it

Pozměňovací návrh 50
Maria Eleni Koppa, Sophocles Sophocleous, Ioan Mircea Paşcu, María Muñiz De 
Urquiza, Boris Zala

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že orgány Kosova by měly 
přijmout další opatření zaměřená na 
srbskou menšinu, zejména na severu země, 
s cílem zajistit širokou integraci do 
společnosti a že by zároveň měla být 
posílena spolupráce mezi všemi 
kosovskými Srby; považuje za pozitivní 
otevření správního úřadu v severní 
Mitrovici; vyzývá ke zrušení paralelních 
institucí v severním Kosovu, které udržuje 
srbský stát, zejména ke zrušení 
bezpečnostních služeb a soudních orgánů, 
a k úplné transparentnosti financování 
škol a nemocnic v severním Kosovu v 
souladu s ustanoveními Ahtisaariho 
plánu;

7. zdůrazňuje potřebu místní odpovědnosti 
a osvojení si procesu usmíření; domnívá 
se, že orgány Kosova by měly přijmout 
další opatření zaměřená na srbskou 
menšinu, zejména na severu země, s cílem 
zajistit širokou integraci do společnosti a 
brát řádný ohled na jejich obavy ohledně 
bezpečnostní a na jejich legitimní zájmy; v 
této souvislosti považuje za pozitivní 
otevření správního úřadu v severní 
Mitrovici; současně zastává názor, že by 
měla být posílena spolupráce mezi všemi 
kosovskými Srby a že by Evropská komise 
měla podpořit související projekty a 
vzájemné kontakty mezi lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Maria Eleni Koppa, Sophocles Sophocleous, Ioan Mircea Paşcu, María Muñiz De 
Urquiza, Boris Zala

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

7 a. vyzývá k integraci paralelních orgánů 
v severním Kosovu udržovaných srbským 
státem a k úplné transparentnosti při 
financování škol a nemocnic v Severním 
Kosovu v souladu s ustanoveními 
Ahtisaariho plánu a šestibodového plánu 
generálního tajemníka OSN Pan Ki-
muna;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá kosovské orgány, aby podnikly 
kroky k přípravě plánu a aby plně 
prováděly decentralizační proces také na 
severu, a to v souladu s kosovskou 
ústavou;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá kosovské orgány, aby podnikly 
kroky k přípravě plánu a aby plně 
prováděly decentralizační proces také na 
severu, a to v souladu s kosovskou 
ústavou;

8. vyzývá kosovské orgány a EULEX, aby 
podnikly kroky k přípravě plánu a aby plně 
prováděly decentralizační proces s cílem 
zlepšit fungování místních orgánů v 
souladu s kosovskou ústavou, a to také na 
severu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 54
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá kosovské orgány, aby podnikly 
kroky k přípravě plánu a aby plně 
prováděly decentralizační proces také na 
severu, a to v souladu s kosovskou 
ústavou;

8. vyzývá kosovské orgány, aby podnikly 
kroky k přípravě plánu a aby plně 
prováděly decentralizační proces také na 
severu;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá přezkum a prodloužení mandátu 
EULEX a vyjadřuje svou podporu zvláštní 
vyšetřovací pracovní skupině; domnívá se, 
že zpráva Účetního dvora o pomoci 
Evropské unie Kosovu v oblasti právního 
státu vzbuzuje velmi závažné obavy, 
včetně obtíží souvisejících s neuznáním 
Kosova pěti členskými státy; souhlasí s 
analýzou a s doporučeními uvedenými ve 
zprávě a vyzývá všechny zúčastněné 
subjekty, aby je prováděly, čímž se zvýší 
efektivnost pomoci EU;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá přezkum a prodloužení mandátu 
EULEX a vyjadřuje svou podporu zvláštní 
vyšetřovací pracovní skupině; domnívá se, 
že zpráva Účetního dvora o pomoci 
Evropské unie Kosovu v oblasti právního 
státu vzbuzuje velmi závažné obavy, 
včetně obtíží souvisejících s neuznáním 
Kosova pěti členskými státy; souhlasí s 
analýzou a s doporučeními uvedenými ve 
zprávě a vyzývá všechny zúčastněné 
subjekty, aby je prováděly, čímž se zvýší 
efektivnost pomoci EU;

9. uznává přezkum a prodloužení mandátu 
EULEX a vyjadřuje svou podporu zvláštní 
vyšetřovací pracovní skupině; poukazuje 
na to, že úlohou mise EULEX je 
napomáhat kosovským institucím, 
soudním orgánům a orgánům pro 
prosazování práva v pokroku směrem ke 
stabilitě a posílení nezávislého soudního 
systému a celní správy; vyjadřuje 
politování nad tím, že mise EULEX neplní 
své úkoly uspokojivým a účinným 
způsobem; domnívá se, že zpráva Účetního 
dvora o pomoci EU Kosovu v oblasti 
právního státu vzbuzuje velmi závažné 
obavy; souhlasí s analýzou a s 
doporučeními uvedenými ve zprávě a 
vyzývá všechny zúčastněné subjekty, aby 
je prováděly, čímž se zvýší efektivnost 
pomoci EU; zdůrazňuje, že mise EULEX 
by se měla naléhavě zabývat potřebou 
transparentnosti a odpovědnosti ve své 
práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá přezkum a prodloužení mandátu 
EULEX a vyjadřuje svou podporu zvláštní 
vyšetřovací pracovní skupině; domnívá se, 
že zpráva Účetního dvora o pomoci 
Evropské unie Kosovu v oblasti právního 

9. přezkum a prodloužení mandátu EULEX 
a vyjadřuje svou plnou podporu zvláštní 
vyšetřovací pracovní skupině v jejím 
vyšetřování tvrzení obsažených ve zprávě 
Rady Evropy z prosince 2010; domnívá se, 
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státu vzbuzuje velmi závažné obavy, 
včetně obtíží souvisejících s neuznáním 
Kosova pěti členskými státy; souhlasí s 
analýzou a s doporučeními uvedenými ve 
zprávě a vyzývá všechny zúčastněné 
subjekty, aby je prováděly, čímž se zvýší 
efektivnost pomoci EU;

že důkladné vyšetření všech tvrzení 
obsažených ve zprávě je v zájmu Kosova a 
vyzývá kosovské orgány, aby plně 
spolupracovaly a podpořily zvláštní 
vyšetřovací pracovní skupinu; domnívá se, 
že zpráva Účetního dvora o pomoci 
Evropské unie Kosovu v oblasti právního 
státu vzbuzuje velmi závažné obavy, 
zejména úhledně účelnosti pomoci EU v 
oblasti právního státu; souhlasí s analýzou 
a s doporučeními uvedenými ve zprávě a 
vyzývá všechny zúčastněné subjekty, aby 
je prováděly, čímž se zvýší efektivnost 
pomoci EU

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá přezkum a prodloužení mandátu 
EULEX a vyjadřuje svou podporu zvláštní 
vyšetřovací pracovní skupině; domnívá se, 
že zpráva Účetního dvora o pomoci 
Evropské unie Kosovu v oblasti právního 
státu vzbuzuje velmi závažné obavy, 
včetně obtíží souvisejících s neuznáním 
Kosova pěti členskými státy; souhlasí s 
analýzou a s doporučeními uvedenými ve 
zprávě a vyzývá všechny zúčastněné 
subjekty, aby je prováděly, čímž se zvýší 
efektivnost pomoci EU;

9. vítá přezkum a prodloužení mandátu 
EULEX a vyjadřuje svou podporu zvláštní 
vyšetřovací pracovní skupině; domnívá se, 
že zpráva Účetního dvora o pomoci 
Evropské unie Kosovu v oblasti právního 
státu vzbuzuje velmi závažné obavy, 
včetně obtíží souvisejících s neuznáním 
Kosova pěti členskými státy; zejména 
zaznamenává, že zpráva dospívá k 
závěrům, že mise EULEX nesplnila úplně 
své cíle zlepšit kosovský soudní systém a 
policejní služby, zejména v citlivých 
oblastech, jako je korupce na vysoké 
úrovni a organizovaný zločin a řádné 
zohlednění vnitřní bezpečnosti EU při 
stanovení svých strategií; v této souvislosti 
konstatuje, že organizovaný zločin, který 
je v současnosti v Kosovu přítomný, 
představuje pro EU značnou hrozbu a je 
usnadňován přehnanou beztrestností, 
častým politickým zasahováním do 
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orgánů soudnictví a donucovacích orgánů 
a korupcí na vysoké úrovni; souhlasí s 
analýzou a s doporučeními uvedenými ve 
zprávě a vyzývá všechny zúčastněné 
subjekty, aby je prováděly, čímž se zvýší 
efektivnost pomoci EU; a zejména vyzývá 
misi EULEX, aby obnovila a zvýšila své 
úsilí o zlepšení právního státu v Kosovu a 
aby své výkonné pravomoci soustředila na 
potírání korupce na vysoké úrovni a 
organizovaného zločinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá přezkum a prodloužení mandátu 
EULEX a vyjadřuje svou podporu zvláštní 
vyšetřovací pracovní skupině; domnívá se, 
že zpráva Účetního dvora o pomoci 
Evropské unie Kosovu v oblasti právního 
státu vzbuzuje velmi závažné obavy, 
včetně obtíží souvisejících s neuznáním 
Kosova pěti členskými státy; souhlasí s 
analýzou a s doporučeními uvedenými ve 
zprávě a vyzývá všechny zúčastněné 
subjekty, aby je prováděly, čímž se zvýší
efektivnost pomoci EU;

9. vítá přezkum a prodloužení mandátu 
EULEX a vyjadřuje svou podporu zvláštní 
vyšetřovací pracovní skupině; domnívá se, 
že zpráva Účetního dvora o pomoci 
Evropské unie Kosovu v oblasti právního 
státu vzbuzuje velmi závažné obavy, a 
vyzývá všechny zúčastněné subjekty, aby
zlepšily efektivnost pomoci EU

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá přezkum a prodloužení mandátu 
EULEX a vyjadřuje svou podporu zvláštní 
vyšetřovací pracovní skupině; domnívá se, 
že zpráva Účetního dvora o pomoci 
Evropské unie Kosovu v oblasti právního 
státu vzbuzuje velmi závažné obavy, 
včetně obtíží souvisejících s neuznáním 
Kosova pěti členskými státy; souhlasí s 
analýzou a s doporučeními uvedenými ve 
zprávě a vyzývá všechny zúčastněné 
subjekty, aby je prováděly, čímž se zvýší 
efektivnost pomoci EU;

9. vítá přezkum a prodloužení mandátu 
EULEX a vyjadřuje svou podporu zvláštní 
vyšetřovací pracovní skupině; domnívá se, 
že zpráva Účetního dvora o pomoci EU 
Kosovu v oblasti právního státu vzbuzuje 
velmi závažné obavy; souhlasí s analýzou a 
s doporučeními uvedenými ve zprávě a 
vyzývá všechny zúčastněné subjekty, aby 
je prováděly, čímž se zvýší efektivnost 
pomoci EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá přezkum a prodloužení mandátu 
EULEX a vyjadřuje svou podporu zvláštní 
vyšetřovací pracovní skupině; domnívá se, 
že zpráva Účetního dvora o pomoci 
Evropské unie Kosovu v oblasti právního 
státu vzbuzuje velmi závažné obavy, 
včetně obtíží souvisejících s neuznáním 
Kosova pěti členskými státy; souhlasí s 
analýzou a s doporučeními uvedenými ve 
zprávě a vyzývá všechny zúčastněné 
subjekty, aby je prováděly, čímž se zvýší 
efektivnost pomoci EU;

9. vítá přezkum a prodloužení mandátu 
EULEX a vyjadřuje svou podporu zvláštní 
vyšetřovací pracovní skupině; domnívá se, 
že zpráva Účetního dvora o pomoci EU 
Kosovu v oblasti právního státu vzbuzuje 
velmi závažné obavy; souhlasí s analýzou a 
s doporučeními uvedenými ve zprávě a 
vyzývá všechny zúčastněné subjekty, aby 
je prováděly, čímž se zvýší efektivnost 
pomoci EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Kristian Vigenin
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá přezkum a prodloužení mandátu 
EULEX a vyjadřuje svou podporu zvláštní 
vyšetřovací pracovní skupině; domnívá se, 
že zpráva Účetního dvora o pomoci 
Evropské unie Kosovu v oblasti právního 
státu vzbuzuje velmi závažné obavy, 
včetně obtíží souvisejících s neuznáním 
Kosova pěti členskými státy; souhlasí s 
analýzou a s doporučeními uvedenými ve 
zprávě a vyzývá všechny zúčastněné 
subjekty, aby je prováděly, čímž se zvýší 
efektivnost pomoci EU;

9. vítá přezkum a prodloužení mandátu 
EULEX a vyjadřuje svou podporu zvláštní 
vyšetřovací pracovní skupině; domnívá se, 
že zpráva Účetního dvora o pomoci 
Evropské unie Kosovu v oblasti právního 
státu vzbuzuje velmi závažné obavy, 
včetně obtíží souvisejících s neuznáním 
Kosova pěti členskými státy; souhlasí s 
analýzou a s doporučeními uvedenými ve 
zprávě a vyzývá všechny zúčastněné 
subjekty, aby je prováděly, čímž se zvýší 
efektivnost pomoci EU; vyzývá členské 
státy EU, aby zejména zajistily, aby byla 
mise EULEX vhodně vybavena 
personálem, pokud jde o kvalitu i časový 
rozsah, a aby personální složení odráželo 
potřeby na místě;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9 a. zdůrazňuje, že podle zprávy 
Evropského účetního dvora byla mise 
EULEX neúčinná a trpěla zpožděními; 
konstatuje, že mezi rokem 2007 a 2011 
EU poskytla 680 milionů EUR na 
podporu právního státu v Kosovu, což 
učinilo z této země největšího příjemce 
pomoci EU na jednoho obyvatele na 
světě; zdůrazňuje, že podle této zprávy 
jsou jedním z největších problémů mise 
EULEX chybějící jasně stanovené cíle; 
vyzývá proto EULEX, aby vyjasnila své 
cíle a aby zajistila, že tyto cíle budou 
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doplněny příslušnými ukazateli pro 
měření dosaženého pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že je zapotřebí lepší 
spolupráce a koordinace pomoci mezi 
členskými státy, orgány a institucemi EU a 
jinými mezinárodními dárci; vyzývá 
členské státy EU, aby zajistily, aby byla 
mise EULEX vhodně vybavena 
personálem, pokud jde o kvalitu i časové 
období, a aby personální složení odráželo 
potřeby na místě;

10. zdůrazňuje, že je zapotřebí lepší 
spolupráce a koordinace pomoci mezi 
členskými státy, orgány a institucemi EU a 
jinými mezinárodními dárci s cílem 
vyhnout se překrývání činností a pro 
zajištění účinného využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Kristian Vigenin

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že je zapotřebí lepší 
spolupráce a koordinace pomoci mezi 
členskými státy, orgány a institucemi EU a 
jinými mezinárodními dárci; vyzývá 
členské státy EU, aby zajistily, aby byla 
mise EULEX vhodně vybavena 
personálem, pokud jde o kvalitu i časové 
období, a aby personální složení odráželo 
potřeby na místě;

10. zdůrazňuje, že je zapotřebí lepší 
spolupráce a koordinace pomoci mezi 
členskými státy, orgány a institucemi EU a 
jinými mezinárodními dárci; vítá členství 
Kosova v Evropské bance pro obnovu a 
rozvoj od prosince 2012;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá k přijetí účinného a 
transparentního systému ve strukturách 
EULEX zajišťujícího, že budou 
zohledněny stížnosti občanů a zástupců 
občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. bere na vědomí prohlášení 
německého ministra obrany Thomase de 
Maiziere, který prohlásil, že mise EULEX 
musí být ukončena a nahrazena novou 
misí s novým mandátem, strukturou a 
personálem;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že pro Kosovo je důležité 
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posílit svoji úzkou spolupráci s misí 
EULEX a zajistit podporu pro činnost 
mise EULEX ve všech oblastech, v nichž 
je tato mise vybavena mandátem;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že pro udržitelný rozvoj, 
upevnění institucí i pro stabilitu Kosova je 
důležité, aby mise EULEX uspěla;
zdůrazňuje odpovědnost mise EULEX, 
pokud jde o její výkonné pravomoci a její 
mandát pro sledování, instruování 
a poradenství; zdůrazňuje nutnost 
účinného vnitřního řízení, koordinace 
a spolupráce v rámci mise EULEX;
upozorňuje na potřebu počínat si při 
činnosti mise EULEX transparentně 
a odpovědně a prokázat citlivost 
k politickému kontextu její práce s cílem 
zvýšit její legitimitu v očích občanů;
kromě toho zdůrazňuje důležitost 
intenzivní komunikace mezi vládou, 
kosovskými občany a sdělovacími 
prostředky; vybízí misi EULEX, aby 
občany Kosova lépe informovala 
o dosažených výsledcích a aby usilovala 
také o získání větší důvěry a věnovala 
pozornost očekávání občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Kristian Vigenin
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Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vybízí kosovské orgány, aby vyvinuly 
větší úsilí v boji s vysokou 
nezaměstnaností a chudobou v této zemi 
prostřednictvím dalších hospodářských 
reforem a zlepšením klimatu pro 
investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zahájení dialogu o vízech a akční 
plán v oblasti víz z června 2012; naléhavě 
vyzývá k urychlenému provádění tohoto 
plánu;

11. vítá zahájení dialogu o vízech a 
předání pracovního plánu v oblasti víz v 
červnu 2012; naléhavě vyzývá k 
urychlenému provádění tohoto plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zahájení dialogu o vízech a akční 
plán v oblasti víz z června 2012; naléhavě 
vyzývá k urychlenému provádění tohoto 
plánu;

11. vítá zahájení dialogu o vízech a akční 
plán v oblasti víz z června 2012; naléhavě 
vyzývá k urychlenému a důslednému
provádění tohoto plánu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zahájení dialogu o vízech a akční 
plán v oblasti víz z června 2012; naléhavě 
vyzývá k urychlenému provádění tohoto 
plánu;

11. vítá zahájení dialogu o vízech a akční 
plán v oblasti víz z června 2012; naléhavě 
vyzývá k urychlenému provádění tohoto 
plánu; vyzývá Radu a Komisi, aby 
pravidelně informovaly Evropský 
parlament o pokroku dosaženém v této 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Maria Eleni Koppa, Sophocles Sophocleous, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá kosovské orgány, aby plnily 
čtyři krátkodobé priority, kritéria pro 
zahájení jednání o dohodě o stabilizaci a 
přidružení v oblasti právního státu, 
menšin, administrativních kapacit a 
obchodu a aby posilovaly administrativní 
kapacity pro jednání, zejména pomocí 
pokračující restrukturalizace ministerstva 
obchodu;

12. vyzývá kosovské orgány, aby 
posilovaly administrativní kapacity pro 
jednání, zejména pomocí pokračující 
restrukturalizace ministerstva obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Bernd Posselt
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá kosovské orgány, aby plnily 
čtyři krátkodobé priority, kritéria pro 
zahájení jednání o dohodě o stabilizaci a 
přidružení v oblasti právního státu, menšin, 
administrativních kapacit a obchodu a aby 
posilovaly administrativní kapacity pro 
jednání, zejména pomocí pokračující 
restrukturalizace ministerstva obchodu;

12. vítá úsilí kosovských orgánů o úplné 
splnění čtyř krátkodobých priorit, jež 
představují kritéria pro úspěšná jednání o 
dohodě o stabilizaci a přidružení v oblasti 
právního státu, menšin, administrativních 
kapacit a obchodu a aby posilovaly 
administrativní kapacity pro jednání, 
zejména pomocí pokračující 
restrukturalizace ministerstva obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá kosovské orgány, aby plnily
čtyři krátkodobé priority, kritéria pro 
zahájení jednání o dohodě o stabilizaci a 
přidružení v oblasti právního státu, menšin, 
administrativních kapacit a obchodu a aby 
posilovaly administrativní kapacity pro 
jednání, zejména pomocí pokračující 
restrukturalizace ministerstva obchodu;

12. vyzývá kosovské orgány, aby dosáhly 
podstatného a měřitelného dalšího 
pokroku, pokud jde o čtyři krátkodobé 
priority, kritéria pro zahájení jednání o 
dohodě o stabilizaci a přidružení v oblasti 
právního státu, menšin, administrativních 
kapacit a obchodu a aby posilovaly 
administrativní kapacity pro jednání, 
zejména pomocí pokračující 
restrukturalizace ministerstva obchodu;  

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá kosovské orgány, aby plnily 
čtyři krátkodobé priority, kritéria pro 
zahájení jednání o dohodě o stabilizaci a 
přidružení v oblasti právního státu, menšin, 
administrativních kapacit a obchodu a aby 
posilovaly administrativní kapacity pro 
jednání, zejména pomocí pokračující 
restrukturalizace ministerstva obchodu;

12. vyzývá kosovské orgány, aby plnily 
čtyři krátkodobé priority, podmínky pro 
zahájení jednání o dohodě o stabilizaci a 
přidružení v oblasti právního státu, menšin, 
administrativních kapacit a obchodu a aby 
posilovaly administrativní kapacity pro 
jednání, zejména pomocí pokračující 
restrukturalizace ministerstva obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě vyzývá kosovské orgány, aby 
prohloubily svůj závazek a prokázaly 
politickou vůli s cílem posílit oblast 
právního státu; se zájmem bere na vědomí 
zahájení strukturovaného dialogu o 
právním státu jakožto fóra na vysoké 
úrovni za účelem monitorování pokroku v 
oblasti právního státu;

13. naléhavě vyzývá kosovské orgány, aby 
prohloubily svůj závazek a prokázaly 
politickou vůli s cílem posílit oblast 
právního státu; zejména prokázáním boje 
proti organizovanému zločinu a korupci;
se zájmem bere na vědomí zahájení 
strukturovaného dialogu o právním státu 
jakožto fóra na vysoké úrovni za účelem 
monitorování pokroku v oblasti právního 
státu; naléhavě vyzývá kosovské orgány, 
aby ukončily praxi amnestie velkého 
množství usvědčených zločinců při 
příležitosti oslav kosovského vyhlášení 
nezávislosti a aby postupovaly podle 
přísnějších kritérií, pro takové odpuštění 
trestů a vždy dodržovaly oddělení mocí;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Pier Antonio Panzeri
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13 a. naléhavě vyzývá kosovské orgány, 
aby při svých akcích i veřejných 
prohlášeních respektovaly nezávislost 
soudní moci, a to i v souvislosti s 
vyšetřováním nebo zatýkáním politických 
činitelů, a aby respektovaly mandát mise 
EULEX při výkonu jejích exekutivních 
pravomocí;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. navrhuje, vzhledem k tomu, že 
kosovskou účetní a platební měnou je 
euro, aby bylo Kosovo zváno na zasedání 
pořádaná evropskými orgány v souvislosti 
s eurozónou; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je znepokojen nedostatkem 
významného pokroku v boji proti korupci a 
organizovanému zločinu; vyzývá kosovské 
orgány, aby zvýšily politickou vůli a 
odvahu bojovat proti korupci na vysoké 
úrovni; vyjadřuje znepokojení nad 

14. je znepokojen nedostatkem 
významného pokroku v boji proti korupci a 
organizovanému zločinu; musí 
převládnout politická vůle a odvaha 
bojovat proti korupci na vysoké úrovni;
zdůrazňuje, že při neexistenci 
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nedostatečnou plnou účastí v Europolu a 
Interpolu vzhledem k nedostatečnému 
uznání státnosti; zdůrazňuje, že mise
EULEX by měla kosovské policii 
napomáhat při uklidňování kritických a 
citlivých situací při demonstracích;

komplexního a vzájemně dohodnutého 
řešení pro Kosovo v souladu s rezolucí 
OSN č. 1244/99 a při nedostatečném 
dodržování mezinárodního práva bude 
korupce nadále narůstat;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Maria Eleni Koppa, Sophocles Sophocleous, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je znepokojen nedostatkem 
významného pokroku v boji proti korupci a 
organizovanému zločinu; vyzývá kosovské 
orgány, aby zvýšily politickou vůli a 
odvahu bojovat proti korupci na vysoké 
úrovni; vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou plnou účastí v Europolu a 
Interpolu vzhledem k nedostatečnému 
uznání státnosti; zdůrazňuje, že mise 
EULEX by měla kosovské policii
napomáhat při uklidňování kritických a 
citlivých situací při demonstracích;

14. je znepokojen nedostatkem 
významného pokroku v boji proti korupci a 
organizovanému zločinu; vyzývá kosovské 
orgány, aby zvýšily politickou vůli a 
odvahu bojovat proti korupci na vysoké 
úrovni; vyjadřuje uspokojení nad tím, že 
spolupráce s Europolem a Interpolem 
probíhá i tam, kde neexistují diplomatické 
styky mezi konkrétními zeměmi, a že 
EULEX spolupracuje a udržuje 
pravidelnou komunikaci s oběma zeměmi; 
zdůrazňuje, že mise EULEX by měla
kosovským orgánům napomáhat v boji 
proti organizovanému zločinu a že by 
neměla vstupovat do kritických a citlivých 
situací, například v případě mezietnických 
demonstrací;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 14



AM\923581CS.doc 41/77 PE502.221v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je znepokojen nedostatkem 
významného pokroku v boji proti korupci a 
organizovanému zločinu; vyzývá kosovské 
orgány, aby zvýšily politickou vůli a 
odvahu bojovat proti korupci na vysoké 
úrovni; vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou plnou účastí v Europolu a 
Interpolu vzhledem k nedostatečnému 
uznání státnosti; zdůrazňuje, že mise 
EULEX by měla kosovské policii 
napomáhat při uklidňování kritických a 
citlivých situací při demonstracích;

14. je znepokojen nedostatkem pokroku 
v boji proti korupci a organizovanému 
zločinu; vyzývá kosovské orgány, aby 
zvýšily politickou vůli a odvahu bojovat 
proti korupci na vysoké úrovni, znovu 
vyjadřuje své znepokojení nad vysokou 
úrovní organizovaného zločinu na severu 
Kosova, bere na vědomí přijetí 
protikorupční strategie vládou; vyjadřuje 
znepokojení nad nedostatečnou plnou 
účastí v Europolu a Interpolu, vyzývá 
členské státy, aby umožnily lepší 
spolupráci mezi misí EULEX 
a Europolem a hledaly možnosti začlenění 
Kosova do těchto agentur;  zdůrazňuje, že 
mise EULEX by měla kosovské policii 
napomáhat při uklidňování kritických a 
citlivých situací při demonstracích; 

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je znepokojen nedostatkem 
významného pokroku v boji proti korupci a 
organizovanému zločinu; vyzývá kosovské 
orgány, aby zvýšily politickou vůli a 
odvahu bojovat proti korupci na vysoké 
úrovni; vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou plnou účastí v Europolu a 
Interpolu vzhledem k nedostatečnému 
uznání státnosti; zdůrazňuje, že mise 
EULEX by měla kosovské policii 
napomáhat při uklidňování kritických a 
citlivých situací při demonstracích;

14. je znepokojen nedostatkem 
významného pokroku v boji proti korupci a 
organizovanému zločinu; v této souvislosti 
konstatuje, že zpráva Účetního dvora 
uvádí několik instancí, v nichž se 
kosovské orgány odmítly řídit radami a 
doporučeními orgánů a institucí EU nebo 
finančních odborníků EU v této oblasti, 
konkrétně pokud jde o boj proti korupci; 
vyzývá kosovské orgány, aby projevily 
skutečnou politickou vůli bojovat proti 
korupci na vysoké úrovni; vyjadřuje 
znepokojení nad nedostatečnou plnou 
účastí v Europolu a Interpolu vzhledem k 
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nedostatečnému uznání státnosti; 
zdůrazňuje, že mise EULEX by měla 
kosovské policii napomáhat při 
uklidňování kritických a citlivých situací 
při demonstracích;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je znepokojen nedostatkem 
významného pokroku v boji proti korupci a 
organizovanému zločinu; vyzývá kosovské 
orgány, aby zvýšily politickou vůli a 
odvahu bojovat proti korupci na vysoké 
úrovni; vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou plnou účastí v Europolu a 
Interpolu vzhledem k nedostatečnému 
uznání státnosti; zdůrazňuje, že mise 
EULEX by měla kosovské policii
napomáhat při uklidňování kritických a 
citlivých situací při demonstracích;

14. je znepokojen nedostatkem 
významného pokroku v boji proti korupci a 
organizovanému zločinu; vyzývá kosovské 
orgány, aby zvýšily politickou vůli a 
odvahu bojovat proti korupci na vysoké 
úrovni; vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou plnou účastí v Europolu a 
Interpolu vzhledem k nedostatečnému 
uznání státnosti; vyzývá v této souvislosti 
členské státy EU, aby usnadnily a 
umožnily účast Kosova ve výše uvedených 
agenturách, alespoň jako pozorovatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je znepokojen nedostatkem 
významného pokroku v boji proti korupci a 
organizovanému zločinu; vyzývá kosovské 
orgány, aby zvýšily politickou vůli a 

14. je znepokojen nedostatkem 
významného pokroku v boji proti korupci a 
organizovanému zločinu; zdůrazňuje, že 
dosud nebylo provedeno téměř žádné nebo 
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odvahu bojovat proti korupci na vysoké 
úrovni; vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou plnou účastí v Europolu a 
Interpolu vzhledem k nedostatečnému 
uznání státnosti; zdůrazňuje, že mise 
EULEX by měla kosovské policii 
napomáhat při uklidňování kritických a 
citlivých situací při demonstracích;

žádné podrobné vyšetřování, pokud jde 
o organizovaný zločin a jeho propojení 
s představiteli politických institucí, 
a značné množství trestných činů tak 
možná nadále zůstává nepotrestáno;
vyzývá kosovské orgány, aby zvýšily 
politickou vůli a odvahu bojovat proti 
korupci na vysoké úrovni; vyjadřuje 
znepokojení nad nedostatečnou plnou 
účastí v Europolu a Interpolu vzhledem k 
nedostatečnému uznání státnosti; 
zdůrazňuje, že mise EULEX by měla 
kosovské policii napomáhat při 
uklidňování kritických a citlivých situací 
při demonstracích;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je znepokojen nedostatkem 
významného pokroku v boji proti korupci a 
organizovanému zločinu; vyzývá kosovské 
orgány, aby zvýšily politickou vůli a 
odvahu bojovat proti korupci na vysoké 
úrovni; vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou plnou účastí v Europolu a 
Interpolu vzhledem k nedostatečnému 
uznání státnosti; zdůrazňuje, že mise 
EULEX by měla kosovské policii 
napomáhat při uklidňování kritických a 
citlivých situací při demonstracích;

14. je znepokojen nedostatkem 
významného pokroku v boji proti korupci a 
organizovanému zločinu; domnívá se, že 
Kosovo potřebuje přijmout a seriózně 
závazně provádět novou strategii a akční 
plán pro boj proti korupci; vyzývá 
kosovské orgány, aby zvýšily politickou 
vůli a odvahu bojovat proti korupci na 
vysoké úrovni; vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou plnou účastí v Europolu a 
Interpolu vzhledem k nedostatečnému 
uznání státnosti; zdůrazňuje, že mise 
EULEX by měla kosovské policii 
napomáhat při uklidňování kritických a 
citlivých situací při demonstracích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je znepokojen nedostatkem 
významného pokroku v boji proti korupci a 
organizovanému zločinu; vyzývá kosovské 
orgány, aby zvýšily politickou vůli a 
odvahu bojovat proti korupci na vysoké 
úrovni; vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou plnou účastí v Europolu a 
Interpolu vzhledem k nedostatečnému 
uznání státnosti; zdůrazňuje, že mise 
EULEX by měla kosovské policii 
napomáhat při uklidňování kritických a 
citlivých situací při demonstracích;

14. je znepokojen nedostatkem 
významného pokroku v boji proti korupci a 
organizovanému zločinu; vyzývá kosovské 
orgány, aby zvýšily politickou vůli a 
odvahu bojovat proti korupci na vysoké 
úrovni, včetně přijetí nové strategie  a 
akčního plánu pro boj proti korupci; 
naléhavě vyzývá vládu, aby posílila právní 
předpisy týkající se financování 
politických stran; vyzývá k regionální 
strategii a posílené spolupráci mezi všemi 
zeměmi v regionu při boji proti korupci a 
organizovanému zločinu; vyjadřuje 
znepokojení nad nedostatečnou plnou 
účastí v Europolu a Interpolu vzhledem k 
nedostatečnému uznání státnosti; 
zdůrazňuje, že mise EULEX by měla 
kosovské policii napomáhat při 
uklidňování kritických a citlivých situací 
při demonstracích;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je znepokojen nedostatkem
významného pokroku v boji proti korupci a 
organizovanému zločinu; vyzývá kosovské 
orgány, aby zvýšily politickou vůli a 
odvahu bojovat proti korupci na vysoké 
úrovni; vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou plnou účastí v Europolu a 

14. je znepokojen nedostatkem 
významného pokroku v boji proti korupci a 
organizovanému zločinu; vyzývá kosovské 
orgány, aby zvýšily politickou vůli a 
odvahu bojovat proti korupci na vysoké 
úrovni a aby projevily více 
transparentnosti a lepší řízení také pomocí 
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Interpolu vzhledem k nedostatečnému 
uznání státnosti; zdůrazňuje, že mise 
EULEX by měla kosovské policii 
napomáhat při uklidňování kritických a 
citlivých situací při demonstracích;

koordinace sil kosovské policie se 
soudními orgány;  vyjadřuje znepokojení 
nad nedostatečnou plnou účastí v Europolu 
a Interpolu vzhledem k nedostatečnému 
uznání státnosti; zdůrazňuje, že mise 
EULEX by měla kosovské policii 
napomáhat při uklidňování kritických a 
citlivých situací při demonstracích;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyjadřuje znepokojení nad výsledkem 
etnického násilí s odkazem na 7000 
případů, v nichž k němu od roku 1999 
došlo zejména vůči nealbánskému 
obyvatelstvu; vyzývá k výraznějšímu 
působení kosovských orgánů s cílem 
vyřešit tuto situaci;

Or. it

Pozměňovací návrh 91
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin, a vyzývá v 
této souvislosti k regionální strategii a 
posílené spolupráci mezi všemi zeměmi s 
cílem efektivněji řešit tyto problémy;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin, a vyzývá v 
této souvislosti k regionální strategii a 
posílené spolupráci mezi všemi zeměmi s 
cílem efektivněji řešit tyto problémy;

15. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin; lituje, že 
korupce a organizovaného zločinu se mise 
EULEX téměř nedotkla a že nadále slabý 
právní stát v Kosovu podkopává jakýkoli 
dlouhodobý rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin, a vyzývá v 
této souvislosti k regionální strategii a 
posílené spolupráci mezi všemi zeměmi s 
cílem efektivněji řešit tyto problémy;

15. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin a 
představuje překážku v demokratickém, 
sociálním a hospodářském rozvoji 
Kosova; vyzývá v této souvislosti k 
regionální strategii a posílené spolupráci 
mezi všemi zeměmi s cílem efektivněji 
řešit tyto problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin, a vyzývá v 
této souvislosti k regionální strategii a 
posílené spolupráci mezi všemi zeměmi s 
cílem efektivněji řešit tyto problémy;

15. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin, a vyzývá v 
této souvislosti k regionální strategii a 
posílené spolupráci mezi všemi zeměmi s 
cílem efektivněji řešit tyto problémy, 
zejména obchod se ženami a mladistvými 
a jejich vykořisťování za účelem 
sexuálního zneužívání nebo nuceného 
žebrání;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin, a vyzývá v 
této souvislosti k regionální strategii a 
posílené spolupráci mezi všemi zeměmi s 
cílem efektivněji řešit tyto problémy;

15. konstatuje, že v regionu je rozšířena 
korupce a organizovaný zločin, a vyzývá v 
této souvislosti k regionální strategii a 
posílené spolupráci mezi všemi zeměmi s 
cílem efektivněji řešit tyto problémy; vítá 
úspěšnou činnost v této oblasti v rámci 
spolupráce z Ochridu mezi vládami 
Prištiny, Skopje, Podgorice a Tirany;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
úlohou, již hraje kosovský organizovaný 
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zločin při různé trestné činnosti zahrnující 
drogy a obchod s lidmi; vyzývá misi 
EULEX, aby pokračovala ve vyšetřování 
nelegálního obchodu s lidskými orgány, 
neboť nebylo dosaženo pokroku v této 
oblasti; vyzývá všechny dotčené strany, 
aby v této věci plně spolupracovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Kosovo, aby se zaměřilo na 
zvýšení nezávislosti, efektivity, 
odpovědnosti a nestrannosti soudnictví a 
aby zajistilo úspěšné provádění reformy 
soudnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. zdůrazňuje, že organizovaný zločin 
v Kosovu provádí násilnou kontrolu 
různých forem trestné činnosti v regionu, 
jako je pašování zbraní, krádeže vozidel, 
pašování cigaret, využívání prostituce, 
obchodování s heroinem a dalšími 
drogami, zejména je zcela zjevné, že přes 
Kosovo se pašuje do západní Evropy velké 
množství afghánského heroinu; vyzývá 
kosovské orgány a misi EULEX, aby 
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tomuto nezákonnému obchodu zabránily;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyjadřuje své znepokojení ohledně 
omezeného rámce v Kosovu, pokud jde o 
ochranu svědků, což je zvláště patrné ve 
velmi exponovaných případech; naléhavě 
vyzývá členské státy, aby přijímaly více 
případů přemisťování svědků;

16. vyjadřuje své znepokojení ohledně 
omezeného rámce v Kosovu, pokud jde o 
ochranu svědků, což je zvláště patrné ve 
velmi exponovaných případech; vyzývá 
kosovské orgány, aby posílily účinnost 
a důvěryhodnost systému ochrany svědků, 
a vyzývá misi EULEX, aby zvýšila svou 
podporu tomuto úsilí; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby přijímaly více případů 
přemisťování svědků;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyjadřuje své znepokojení ohledně 
omezeného rámce v Kosovu, pokud jde o 
ochranu svědků, což je zvláště patrné ve 
velmi exponovaných případech; naléhavě 
vyzývá členské státy, aby přijímaly více 
případů přemisťování svědků;

16. vyjadřuje své znepokojení ohledně 
omezeného rámce v Kosovu, pokud jde o 
ochranu svědků, což je zvláště patrné ve 
velmi exponovaných případech; 
zdůrazňuje význam plně funkčního 
programu na ochranu svědků; naléhavě 
vyzývá členské státy, aby přijímaly více 
případů přemisťování svědků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 101
Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyjadřuje své znepokojení ohledně 
omezeného rámce v Kosovu, pokud jde o 
ochranu svědků, což je zvláště patrné ve 
velmi exponovaných případech; naléhavě 
vyzývá členské státy, aby přijímaly více 
případů přemisťování svědků;

16. vyjadřuje své znepokojení ohledně 
omezeného rámce v Kosovu, pokud jde o 
ochranu svědků, což je zvláště patrné ve 
velmi exponovaných případech; naléhavě 
vyzývá členské státy, aby přijímaly více 
případů přemisťování svědků, a 
zdůrazňuje, že je zapotřebí nadále hledat 
způsoby, jak uznávat utrpení a ctít právo 
na pravdu a spravedlnost u všech obětí 
válečných zločinů, včetně podpory 
zavedení iniciativy RECOM; 

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyjadřuje politování nad tím, že v 
důsledku války v Kosovu z roku 1999 je 
1869 osob stále nezvěstných; konstatuje, 
že tato otázka vyžaduje urychlenou reakci, 
neboť zjistit pravdu a umožnit rodinám 
obětí, aby oplakaly své drahé, je životně 
důležitým předpokladem usmíření mezi 
společenstvími a mírové budoucnosti v 
tomto regionu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 103
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že je zapotřebí lepší 
spolupráce mezi výbory pro pohřešované 
osoby a naléhavě vyzývá státní orgány, 
aby zpřístupnily archivy tajné policie a 
vojska;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. nadále vyjadřuje znepokojení nad 
pokračujícím trendem obchodování s 
lidmi přes území Kosova a pocházejících z 
Kosova, zejména nad obchodem s dětmi za 
účelem pohlavního zneužívání; vyzývá 
Kosovo, aby zvýšilo své úsilí v boji proti 
obchodu s lidmi, včetně zvýšení kapacit 
svých donucovacích a soudních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vyzývá k návratu vnitřně vysídlených 
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osob a k restituci jejich zabaveného 
majetku a k obnovení vlastnických práv 
občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá všechny strany, aby dokončily 
volební reformu s cílem zabezpečit řádně 
fungující volební rámec; je znepokojen 
nedostatky ve vyšetřování a stíhání osob v 
souvislosti s volebními podvody spojenými 
s parlamentními volbami v prosinci 2010, 
jak je uvedeno ve zprávě OBSE týkající se 
voleb;

17. vyzývá všechny strany, aby dokončily 
volební reformu s cílem zabezpečit řádně 
fungující volební rámec v souladu s 
mezinárodními standardy, zejména se 
standardy Rady Evropy; je znepokojen 
nedostatky ve vyšetřování a stíhání osob v 
souvislosti s volebními podvody spojenými 
s parlamentními volbami v prosinci 2010, 
jak je uvedeno ve zprávě OBSE týkající se 
voleb; vyzývá odpovědné orgány, aby 
zohlednily doporučení zprávy OBSE;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá všechny strany, aby dokončily 
volební reformu s cílem zabezpečit řádně 
fungující volební rámec; je znepokojen 
nedostatky ve vyšetřování a stíhání osob v 
souvislosti s volebními podvody spojenými 
s parlamentními volbami v prosinci 2010, 
jak je uvedeno ve zprávě OBSE týkající se 
voleb;

17. vyzývá všechny strany, aby dokončily 
volební reformu s cílem zabezpečit řádně 
fungující volební rámec; aby se zvláště 
zaměřily na zmenšení prostoru pro 
volební podvody a na posílení politické 
odpovědnosti zákonodárců; je znepokojen 
nedostatky ve vyšetřování a stíhání osob v 
souvislosti s volebními podvody spojenými 
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s parlamentními volbami v prosinci 2010, 
jak je uvedeno ve zprávě OBSE týkající se 
voleb; vyzývá misi EULEX, aby zvážila 
provádění svých výkonných pravomocí 
v této oblasti, pokud zhodnotí, že kosovský 
soudní systém není schopen takové 
nedostatky napravit;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vítá významná zlepšení v kosovském 
regulačním rámci, včetně progresivních 
právních předpisů a politik týkajících se 
návratů a repatriace, práv jednotlivých 
komunit, užívání jazyků, 
antidiskriminace, rovnosti žen a mužů a 
mladých lidí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. zdůrazňuje, že bez ohledu na tato 
zlepšení přetrvávají výzvy v oblasti 
ochrany lidských práv a práv jednotlivých 
komunit, nediskriminace na základě 
sexuální orientace a podílu žen a mladých 
lidí na rozhodování; zdůrazňuje, že ženy, 
mladí lidé a společenství jsou nadále 
nedostatečně zastoupeni na ústřední a 
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místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17c. vyzývá orgány na ústřední i místní 
úrovni, aby efektivně prováděly právní 
předpisy týkající se lidských práv a 
přispívaly k dalšímu rozvoji multietnické 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje význam provedení
nezbytných reforem veřejné správy a
zvýšení počtu žen a osob patřících k 
menšinám na všech úrovních správy;

18. zdůrazňuje, že je zapotřebí značného 
úsilí k provádění nezbytných reforem 
veřejné správy s cílem zlepšit její účinnost 
a transparentnost a zvýšit počet žen a osob 
patřících k menšinám na všech úrovních 
správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vítá pokrok dosažený v oblasti práv 
žen a rovnosti mezi ženami a muži; je však 
znepokojen vysokým procentem dívek, 
které předčasně ukončují školní 
docházku, a nedostatečným zastoupením 
žen na pracovním trhu, včetně klíčových 
odvětví společnosti; vyzývá orgány 
Kosova, aby aktivněji podněcovaly 
politickou a společenskou účast žen, 
podporovaly účast žen na trhu práce a 
posilovaly jejich postavení na tomto trhu a 
také rovné příležitosti žen a mužů a aby 
zlepšovaly provádění právních předpisů 
týkajících se ochrany před domácím 
násilím;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
podněcovat k aktivnímu občanství, mimo 
jiné posílením občanské společnosti a 
zajištěním skutečné svobody projevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. uznává, že ačkoli je svoboda 
vstupovat do odborových organizací 
zaručena zákonem, je stále třeba 
dosáhnout zlepšení v oblasti základních 
pracovních a odborových práv; vybízí 
Kosovo, aby posílilo sociální dialog 
v rámci rozhodovacího procesu a v oblasti 
utváření politik a budování kapacit 
sociálních partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. zdůrazňuje ústřední úlohu aktivních 
a nezávislých organizací občanské 
společnosti při posilování a upevňování 
demokratických politických procesů v 
zemi; uznává významnou činnost, již 
provádějí organizace občanské společnosti 
a organizace žen; zdůrazňuje význam 
dialogu s organizacemi občanské 
společnosti a zásadní úlohu subjektů 
občanské společnosti při podpoře 
prohloubené regionální spolupráce 
v sociálních a politických aspektech; vítá 
zlepšení spolupráce vlády s nevládními 
organizacemi, ale požaduje, aby byly ve 
větší míře konzultovány během procesu 
utváření politik, včetně formulování 
jednotlivých politik a právních předpisů, a 
při monitorování činnosti orgánů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá činnost veřejného ochránce práv a 
považuje zajištění jeho rozpočtové 
nezávislosti za naléhavou záležitost;

19. vítá činnost veřejného ochránce práv a 
považuje rozpočtovou nezávislost jeho 
úřadu za naléhavou záležitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby 
Kosovské shromáždění posílilo svou 
nezávislost a svůj dohled v oblasti 
rozpočtu, výkonné moci a bezpečnosti, a 
to zlepšením kontroly právních předpisů a 
monitorováním provádění politiky a 
zákonů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby 
Kosovské shromáždění posílilo svou 
nezávislost a svůj dohled v oblasti 

20. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby 
Kosovské shromáždění posílilo svou 
nezávislost, své odborné znalosti a svůj 
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rozpočtu, výkonné moci a bezpečnosti, a to 
zlepšením kontroly právních předpisů a 
monitorováním provádění politiky a 
zákonů;

dohled v oblasti rozpočtu, výkonné moci a 
bezpečnosti, a to zlepšením kontroly 
právních předpisů a monitorováním 
provádění politiky a zákonů;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby 
Kosovské shromáždění posílilo svou 
nezávislost a svůj dohled v oblasti 
rozpočtu, výkonné moci a bezpečnosti, a to 
zlepšením kontroly právních předpisů a 
monitorováním provádění politiky a 
zákonů;

20. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby 
Kosovské shromáždění posílilo svou 
nezávislost a své kapacity pro dohled v 
oblasti rozpočtu, výkonné moci a 
bezpečnosti, a to zlepšením kontroly 
právních předpisů a monitorováním 
provádění a dopadu politiky a zákonů;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vítá skutečnost, že kosovský právní 
rámec stanoví práva žen a že rovnost žen 
a mužů je v právním systému dobře 
zakotvena; naléhavě však žádá vládu a 
parlament, aby byly proaktivnější a 
efektivnější při provádění těchto právních 
předpisů, včetně předpisů proti domácímu 
násilí a proti obchodování s lidmi, aby tak 
dosáhly viditelného pokroku, pokud jde o 
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práva žen a rovnost pohlaví v Kosovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. zdůrazňuje, že mise EULEX by měla 
kosovské policii výrazněji napomáhat při 
školení za účelem uklidňování kritických 
a citlivých situací před demonstracemi a v 
jejich průběhu; zdůrazňuje, že je také 
zapotřebí, aby orgány vyvíjely s pomocí 
mise EULEX větší úsilí s cílem získat 
spravedlnost pro osoby, které prožily 
sexuální násilí související s konfliktem v 
Kosovu i v jiných částech západního 
Balkánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje potřebu komplexní 
antidiskriminační strategie pro všechny 
druhy diskriminace a plného provádění 
antidiskriminačních právních předpisů;

21. je znepokojen tím, že diskriminace je v 
této zemi stále vážným problémem; 
zdůrazňuje význam zaručení rovnosti 
všech lidí bez ohledu na jejich etnický 
původ, pohlaví, věk, náboženství, sexuální 
orientaci či zdravotní postižení;
zdůrazňuje potřebu komplexní 
antidiskriminační strategie pro všechny 
druhy diskriminace a plného provádění 
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antidiskriminačních právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje potřebu komplexní 
antidiskriminační strategie pro všechny 
druhy diskriminace a plného provádění 
antidiskriminačních právních předpisů;

21. zdůrazňuje potřebu komplexní 
antidiskriminační strategie pro všechny 
druhy diskriminace a plného provádění 
antidiskriminačních právních předpisů; 
v této souvislosti vyjadřuje politování nad 
násilným útokem skupiny lidí včetně 
radikálních islamistů, k němuž došlo dne 
14. prosince v Prištině a jehož cílem byly 
prostory, kde mělo vydavatelství Kosovo 
2.0 vydat svůj poslední magazín na téma 
„Sex“ včetně otázek týkajících se 
homosexuálů a lesbiček, vyzývá 
kosovskou policii a ministerstvo vnitra, 
aby vyšetřily násilné činy a výhrůžky 
zúčastněným lidem a předaly pachatele 
spravedlnosti; naléhavě vyzývá státní 
orgány, aby vyvinuly veškeré úsilí s cílem 
zajistit plné dodržování práv homosexuálů 
a lesbiček včetně svobody myšlení, projevu 
a shromažďování;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje potřebu komplexní 
antidiskriminační strategie pro všechny 
druhy diskriminace a plného provádění 
antidiskriminačních právních předpisů;

21. zdůrazňuje potřebu komplexní 
antidiskriminační strategie pro všechny 
druhy diskriminace a plného provádění 
antidiskriminačních právních předpisů; 
zdůrazňuje význam zvýšení povědomí 
o tom, co představuje diskriminaci a jaké 
jsou právní prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá státní orgány, aby účinně 
uplatňovaly ústavní zásadu 
nediskriminace na základě sexuální 
orientace, aby zlepšily znalosti 
donucovacích orgánů o právech 
homosexuálů a lesbiček a aby bojovaly 
proti homofobii a transfobii;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Knut Fleckenstein

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje ústřední úlohu organizací 
občanské společnosti při vytváření 
integrované společnosti v Kosovu a při 
prosazování dialogu a vztahů dobrého 
sousedství v regionu; vyzývá proto k tomu, 
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aby byla posílena jejich úloha ve 
stabilizačním a asociačním procesu;

Or. de

Pozměňovací návrh 127
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. vyzývá státní orgány, aby věnovaly 
odpovídající pozornost zlepšení životních 
podmínek Romů, včetně jejich přístupu ke 
vzdělání;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam nezávislých 
sdělovacích prostředků; vyzývá ke změně
trestního zákona, pokud jde o trestněprávní 
odpovědnost sdělovacích prostředků a 
přijetí nového právního předpisu o 
ochraně novinářských zdrojů;

22. zdůrazňuje význam nezávislých 
sdělovacích prostředků; vítá v této 
souvislosti změny trestního zákona, pokud 
jde o trestněprávní odpovědnost 
šéfredaktorů, vydavatelů, tiskáren nebo 
výrobců a o ochranu novinářských zdrojů, 
které vstoupily v platnost od 1. ledna 
2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Eduard Kukan
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Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam nezávislých 
sdělovacích prostředků; vyzývá ke změně
trestního zákona, pokud jde o trestněprávní 
odpovědnost sdělovacích prostředků a 
přijetí nového právního předpisu o ochraně 
novinářských zdrojů;

22. zdůrazňuje význam nezávislých a 
svobodných sdělovacích prostředků; vítá 
změny trestního zákona, pokud jde o 
trestněprávní odpovědnost sdělovacích 
prostředků a přijetí nového právního 
předpisu o ochraně novinářských zdrojů; 
odsuzuje násilné útoky extrémistických 
skupin vůči redaktorům magazínu Kosovo 
2.0, zdůrazňuje, že svoboda sdělovacích 
prostředků a dodržování lidských práv
jsou klíčové pro demokratický rozvoj 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam nezávislých 
sdělovacích prostředků; vyzývá ke změně
trestního zákona, pokud jde o trestněprávní 
odpovědnost sdělovacích prostředků a 
přijetí nového právního předpisu o ochraně 
novinářských zdrojů;

22. zdůrazňuje význam nezávislých 
sdělovacích prostředků; vyzývá k 
vyšetřování a postihování jakýchkoli 
fyzických útoků na novináře, k dokončení 
parlamentního postupu za účelem změny 
trestního zákona, pokud jde o trestněprávní 
odpovědnost sdělovacích prostředků a 
přijetí nového právního předpisu o ochraně 
novinářských zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Tanja Fajon
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Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam nezávislých 
sdělovacích prostředků; vyzývá ke změně 
trestního zákona, pokud jde o trestněprávní 
odpovědnost sdělovacích prostředků a 
přijetí nového právního předpisu o ochraně 
novinářských zdrojů;

22. zdůrazňuje význam nezávislých 
sdělovacích prostředků, které nejsou 
vystaveny žádnému hospodářskému či 
politickému nátlaku; vyzývá vládu k 
podpoře svobody informací, plurality 
sdělovacích prostředků zajišťující vhodné 
pracovní prostředí pro novináře a ke 
změně trestního zákona, pokud jde o 
trestněprávní odpovědnost sdělovacích 
prostředků a přijetí nového právního 
předpisu o ochraně novinářských zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam nezávislých 
sdělovacích prostředků; vyzývá ke změně 
trestního zákona, pokud jde o trestněprávní 
odpovědnost sdělovacích prostředků a 
přijetí nového právního předpisu o ochraně 
novinářských zdrojů;

22. zdůrazňuje význam nezávislých 
sdělovacích prostředků a varuje proti 
autocenzuře ve sdělovacích prostředcích; 
vyzývá ke změně trestního zákona, pokud 
jde o trestněprávní odpovědnost 
sdělovacích prostředků a přijetí nového 
právního předpisu o ochraně novinářských 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland

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

22a. zdůrazňuje význam občanské 
společnosti a vyzývá k její účasti na 
různých jednáních na vnitrostátní, 
regionální a evropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Maria Eleni Koppa, Sophocles Sophocleous, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. bere na vědomí 3. hodnotící zprávu 
OBSE o právech společností z července 
2012, která zdůrazňuje, že ačkoli existuje 
komplexní a propracovaný právní rámec, 
mnohé zbývá ještě dosáhnout s cílem 
zajistit skutečnou a smysluplnou ochranu 
práv jednotlivých komunit v Kosovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá přijetí příslušných právních 
předpisů za účelem ochrany a podpory 
jednotlivých komunit a náboženského a 
kulturního dědictví a úspěšné převzetí 
odpovědnosti za bezpečnost na většině 
kulturních a náboženských míst srbské 

23. vítá přijetí příslušných právních 
předpisů za účelem ochrany a podpory 
jednotlivých komunit a náboženského a 
kulturního dědictví a úspěšné převzetí 
odpovědnosti ze strany Kosova za 
bezpečnost na většině kulturních a 
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pravoslavné církve ze strany Kosova; 
vyzývá k dalšímu provádění příslušných 
právních předpisů, zejména zákona o 
menšinách;

náboženských míst srbské pravoslavné 
církve ze strany Kosova; v této souvislosti 
zejména vítá vytvoření zvláštní jednotky v 
rámci kosovské policie, která se bude 
věnovat výhradně této činnosti; vyzývá k 
dalšímu provádění příslušných právních 
předpisů, zejména zákona o menšinách; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
kosovské orgány odmítly umožnit 
srbskému prezidentovi Tomislavu 
Nikolićovi návštěvu Kosova a účast na 
oslavě pravoslavných vánoc v Gracanici; 
naléhavě však srbského prezidenta 
Nikoliće žádá, aby přehodnotil své 
odmítnutí setkání s kosovským 
prezidentem Jahjagou, které bylo 
plánováno již na konec loňského roku;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá přijetí příslušných právních 
předpisů za účelem ochrany a podpory 
jednotlivých komunit a náboženského a 
kulturního dědictví a úspěšné převzetí 
odpovědnosti za bezpečnost na většině 
kulturních a náboženských míst srbské 
pravoslavné církve ze strany Kosova; 
vyzývá k dalšímu provádění příslušných 
právních předpisů, zejména zákona o 
menšinách;

23. vítá přijetí příslušných právních 
předpisů za účelem ochrany a podpory 
jednotlivých komunit a náboženského a 
kulturního dědictví a úspěšné převzetí 
odpovědnosti za bezpečnost na většině 
kulturních a náboženských míst srbské 
pravoslavné církve ze strany Kosova; 
vyzývá k dalšímu provádění příslušných 
právních předpisů, zejména zákona o 
menšinách; upozorňuje na význam lepší 
ochrany srbského kulturního a 
náboženského dědictví v Kosovu a 
Metohiji;

Or. it
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Pozměňovací návrh 137
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje význam zlepšení 
kosovských vztahů a zastoupení Kosova v 
rámci mezinárodních kulturních institucí 
a institucí pro kulturní dědictví s cílem 
zlepšit ochranu náboženských a 
kulturních míst a památek a také význam 
zlepšení zastoupení Kosova v evropských a 
mezinárodních sportovních organizacích s 
cílem umožnit kosovským atletům účast 
na mezinárodních sportovních 
událostech, včetně mistrovství Evropy a 
světa a olympijských her;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje potřebu plně provádět 
„čtyřicet opatření“ s cílem prosazovat 
sociální začleňování romských, 
aškalských a egyptských komunit na 
ústřední i městské úrovni v souladu s cíli 
Rámce EU pro vnitrostátní strategie 
integrace Romů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Ulrike Lunacek
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. vyjadřuje politování nad tím, že 
srbské orgány neumožnily kosovskému 
poslanci Mimozovi Kusarimu-Lilovi 
překročit hranice a navštívit údolí 
Preševo; vyjadřuje politování nad tím, že 
kosovští občané musí čekat dlouhé 
hodiny, než mohou přejít hranici do 
Srbska;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá zřízení obecních úřadů pro 
jednotlivé komunity a návraty ve většině 
obcí, vyjadřuje však politování, že bez 
ohledu na pokrok jsou návraty uprchlíků a 
vnitřně vysídlených osob nadále výzvou, 
zejména z důvodu bezpečnostních 
incidentů, a vybízí kosovské orgány, aby 
pokračovaly v úsilí v této oblasti na 
centrální a místní úrovni, se zvláštním 
zřetelem k srbským, ale také romským, 
aškalským a egyptským navrátilcům;

24. vítá zřízení obecních úřadů pro 
jednotlivé komunity a návraty ve většině 
obcí, vyjadřuje však politování, že bez 
ohledu na pokrok jsou návraty uprchlíků a 
vnitřně vysídlených osob nadále výzvou, 
zejména z důvodu obavy z bezpečnostních 
incidentů, a vybízí kosovské orgány, aby 
pokračovaly v úsilí v této oblasti na 
centrální a místní úrovni, se zvláštním 
zřetelem k srbským, ale také romským, 
aškalským a egyptským navrátilcům; 
vyzývá prištinské orgány, aby tento 
problém odhodlaně řešily a snížily fyzický 
a ekonomický tlak na exulanty;

Or. it
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Pozměňovací návrh 141 – netýká se českého znění
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá zřízení obecních úřadů pro 
jednotlivé komunity a návraty ve většině 
obcí, vyjadřuje však politování, že bez 
ohledu na pokrok jsou návraty uprchlíků a 
vnitřně vysídlených osob nadále výzvou, 
zejména z důvodu bezpečnostních 
incidentů, a vybízí kosovské orgány, aby 
pokračovaly v úsilí v této oblasti na
centrální a místní úrovni, se zvláštním 
zřetelem k srbským, ale také romským, 
aškalským a egyptským navrátilcům;

24. vítá zřízení obecních úřadů pro 
jednotlivé komunity a návraty ve většině 
obcí, vyjadřuje však politování, že bez 
ohledu na pokrok jsou návraty uprchlíků a 
vnitřně vysídlených osob nadále výzvou, 
zejména z důvodu bezpečnostních 
incidentů, a vybízí kosovské orgány, aby 
pokračovaly v úsilí v této oblasti na 
centrální a místní úrovni, se zvláštním 
zřetelem k srbským, ale také romským, 
aškalským a egyptským navrátilcům;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá kosovské orgány, aby hledisko 
rovnosti žen a mužů začlenily do 
integrační strategie a akčního plánu pro 
romskou, aškalskou a egyptskou 
komunitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)



PE502.221v01-00 70/77 AM\923581CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vítá v této souvislosti zahájení 
přezkumu strategického a akčního plánu 
pro Romy, Aškaly a Egypťany v polovině 
období; vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
romské, aškalské a egyptské děti jsou 
nadále zranitelné a marginalizované, 
vyzývá k účinnějšímu provádění a 
monitorování integrační strategie pro 
Romy, Aškaly a Egypťany pomocí dalšího 
budování kapacit a zlepšování 
interinstitucionální koordinace; 

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Kosovo, aby zlepšilo 
podnikatelské prostředí pro malé a střední 
podniky, a to snížením administrativní 
zátěže a souvisejících nákladů, zvýšením 
dostupnosti finančních prostředků a 
poskytnutím zvláštní podpory začínajícím 
podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)



AM\923581CS.doc 71/77 PE502.221v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. vítá konečné uzavření olovem 
zamořeného tábora Osterode v severní 
Mitrovici a znovuusídlení zbývajících 
rodin, mezi nimiž je mnoho romských, 
aškalských a egyptských rodin, do nově 
postavených domů a do bloku sociálních 
bytů, které jsou součástí projektu 
financovaného ze strany EU; považuje to 
za významný krok směrem k plné 
reintegraci a začlenění uprchlíků a 
menšin do kosovské společnosti; naléhavě 
vyzývá kosovské orgány, aby v zasažené 
oblasti ihned zahájily očišťovací operace, 
a Komisi, aby poskytla nezbytnou 
technickou a finanční pomoc; vyzývá 
Kosovo, aby poskytlo větší prostředky na 
přijetí a provádění standardů EU v oblasti 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24c. zdůrazňuje význam přidělení 
vlastního mezinárodního telefonního 
kódu Kosovu jak z hospodářských, tak 
z politických důvodů; považuje stávající 
situaci za neudržitelnou a matoucí 
a vyzývá příslušné mezinárodní 
organizace, aby tuto otázku vyřešily v co 
nejkratší době, a Srbsko, aby v této 
souvislosti ukončilo své veto;

Or. en
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Pozměňovací návrh 147
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Kosovo, aby pracovalo na 
vývoji obnovitelné energie a diversifikaci 
zdrojů s cílem uzavřít obě vysoce 
znečišťující uhelné elektrárny v souladu 
se závazky v rámci Smlouvy o 
energetickém společenství;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 148
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Kosovo, aby pracovalo na 
vývoji obnovitelné energie a diversifikaci 
zdrojů s cílem uzavřít obě vysoce 
znečišťující uhelné elektrárny v souladu 
se závazky v rámci Smlouvy o 
energetickém společenství;

25. vyzývá Kosovo, aby pracovalo na 
vývoji obnovitelné energie a diversifikaci 
zdrojů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Kosovo, aby pracovalo na 
vývoji obnovitelné energie a diversifikaci 

25. vyzývá Kosovo, aby pracovalo na 
vývoji obnovitelné energie a diversifikaci 
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zdrojů s cílem uzavřít obě vysoce 
znečišťující uhelné elektrárny v souladu se 
závazky v rámci Smlouvy o energetickém 
společenství;

zdrojů s cílem neprodleně uzavřít obě 
vysoce znečišťující uhelné elektrárny v 
souladu se závazky v rámci Smlouvy o 
energetickém společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Kosovo, aby pracovalo na 
vývoji obnovitelné energie a diversifikaci 
zdrojů s cílem uzavřít obě vysoce 
znečišťující uhelné elektrárny v souladu se 
závazky v rámci Smlouvy o energetickém 
společenství;

25. vyzývá Kosovo, aby pracovalo na 
vývoji obnovitelné energie a diversifikaci 
zdrojů s cílem uzavřít obě vysoce 
znečišťující uhelné elektrárny v souladu se 
závazky v rámci Smlouvy o energetickém 
společenství; zdůrazňuje, že je nezbytné 
zaměřit více finanční pomoci EU na 
projekty zaměřené na obnovitelné zdroje 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. bere na vědomí plány na novou silniční 
infrastrukturu s cílem zlepšit spojení mezí
Prištinou a sousedními zeměmi; zdůrazňuje 
význam rozvoje veřejné dopravy, zejména 
s ohledem na zlepšení železničních spojů a 
vytváření nových v rámci udržitelného 
dopravního systému;

26. bere na vědomí plány na novou silniční 
infrastrukturu s cílem zlepšit spojení mezí 
Prištinou a sousedními územími; 
zdůrazňuje význam rozvoje veřejné 
dopravy, zejména s ohledem na zlepšení 
železničních spojů a vytváření nových v 
rámci udržitelného dopravního systému;

Or. en
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Pozměňovací návrh 152
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. bere na vědomí plány na novou silniční 
infrastrukturu s cílem zlepšit spojení mezí 
Prištinou a sousedními zeměmi; zdůrazňuje 
význam rozvoje veřejné dopravy, zejména 
s ohledem na zlepšení železničních spojů a 
vytváření nových v rámci udržitelného 
dopravního systému;

26. bere na vědomí plány na novou silniční 
infrastrukturu s cílem zlepšit spojení mezí 
Prištinou a sousedními zeměmi; 
konstatuje, že postupy zadávání veřejných 
zakázek jsou v Kosovu nadále 
neodpovídající, a zdůrazňuje potřebu 
zajistit, aby zadávání veřejných zakázek u 
těchto velkých projektů bylo skutečně 
otevřené, konkurenční a transparentní; 
dále konstatuje, že tyto projekty v oblasti 
infrastruktury by měly být prováděny v 
souladu s kritérii stanovenými ve 
stávajícím programu MMF; zdůrazňuje 
význam rozvoje veřejné dopravy, zejména 
s ohledem na zlepšení železničních spojů a 
vytváření nových v rámci udržitelného 
dopravního systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. bere na vědomí plány na novou silniční 
infrastrukturu s cílem zlepšit spojení mezí 
Prištinou a sousedními zeměmi; zdůrazňuje 
význam rozvoje veřejné dopravy, zejména 
s ohledem na zlepšení železničních spojů a 
vytváření nových v rámci udržitelného 
dopravního systému;

26. bere na vědomí plány na novou silniční 
infrastrukturu s cílem zlepšit spojení mezí 
Prištinou a sousedními zeměmi; zdůrazňuje 
význam rozvoje veřejné dopravy, zejména 
s ohledem na zlepšení železničních spojů a 
vytváření nových v rámci udržitelného 
dopravního systému; navrhuje vybudování 
přeshraničního systému 
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vysokorychlostních železnic mezi všemi 
zeměmi západního Balkánu, který bude 
propojen s transevropskou sítí v Evropské 
unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyjadřuje znepokojení nad 
hospodářskou situací v Kosovu s vysokou 
nezaměstnaností, zejména mezi mladými 
lidmi, a nad mnoha významnými výzvami 
k hospodářskému rozvoji; pozitivně vnímá 
kroky státních orgánů směrem ke zlepšení 
podnikatelského prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. je znepokojen vysokou mírou dětské 
chudoby a úmrtnosti, malým dosahem 
kosovského systému sociální ochrany a 
vysokými náklady jednotlivců na 
zdravotní péči, které vystavují zranitelné 
rodiny chronické chudobě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26c. zdůrazňuje, že děti se zdravotním 
postižením jsou nadále připravovány o 
základní vzdělání, neboť do základní 
školy je zapsáno pouze 10 % těchto dětí;
vyzývá vládu, aby zajistila, aby osoby se 
zdravotním postižením a další zranitelné 
skupiny měly přístup ke zdravotní péči, 
vzdělání a sociálním službám bez 
diskriminace; vítá skutečnost, že kosovské 
shromáždění přijalo doporučení týkající 
se vývoje v raném dětství;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26d. vítá zahájení komplexního mapování 
ochrany dětí v Kosovu a pokrok, jehož 
bylo dosaženo přijetím důsledného 
zákoníku o soudním systému pro 
mladistvé, čímž se Kosovo přizpůsobilo 
mezinárodním a evropským standardům;
je však nadále znepokojen nedostatkem 
specializované institucionální 
infrastruktury pro děti v konfliktu se 
zákonem (oběti a svědkové);

Or. en
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Pozměňovací návrh 158
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26e. vítá konečné výsledky sčítání lidu 
v Kosovu v roce 2011 jako první krok 
v poskytování včasných a přesných 
informací politickým činitelům pro 
vytváření politiky; uznává však 
přetrvávající výzvy, pokud jde 
o dostupnost statisticky průkazných 
a mezinárodně porovnatelných údajů, 
které jsou nezbytné pro tvorbu politiky na 
průkazném základě a pro sledování 
pokroku Kosova;

Or. en


