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Τροπολογία 1
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 2
María Muñiz De Urquiza, Μαρία-Ελένη Κοππά, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Ioan Mircea 
Paşcu, Boris Zala

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου*
* «Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με 
την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το 
καθεστώς και συνάδει με το ψήφισμα 
αριθ. 1244/1999 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη 
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γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου 
σχετικά με τη διακήρυξη της 
ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.»

Or. en

Τροπολογία 3
María Muñiz De Urquiza, Μαρία-Ελένη Κοππά, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Ioan Mircea 
Paşcu, Boris Zala

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη λήξη της εντολής του 
διεθνούς μη στρατιωτικού αντιπροσώπου 
το Σεπτέμβριο 2012 και τη σταδιακή 
κατάργηση του Διεθνούς Μη Στρατιωτικού 
Γραφείου έως το τέλος του 2012,

– έχοντας υπόψη τη λήξη της εντολής του 
διεθνούς μη στρατιωτικού αντιπροσώπου 
το Σεπτέμβριο 2012 και τη σταδιακή 
κατάργηση του Διεθνούς Μη Στρατιωτικού 
Γραφείου έως το τέλος του 2012 που 
αναγγέλθηκε από τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου και τη Διεθνή 
Διευθύνουσα Επιτροπή η οποία 
απαρτίζεται από κράτη μέλη που 
αναγνωρίζουν το Κοσσυφοπέδιο,

Or. en

Τροπολογία 4
María Muñiz De Urquiza, Μαρία-Ελένη Κοππά, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Ioan Mircea 
Paşcu, Boris Zala

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Γενικής 
Γραμματείας για τις τρέχουσες 
δραστηριότητες της Προσωρινής 
Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο 
Κοσσυφοπέδιο και τις σχετικές εξελίξεις, 
με τελευταία αυτήν της 8ης Νοεμβρίου 
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2012, η οποία καλύπτει την περίοδο από 
16 Ιουλίου έως 15 Οκτωβρίου 2012,

Or. en

Τροπολογία 5
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
αποστολής του ΟΑΣΕ στο Κοσσυφοπέδιο 
σχετικά με την εκτίμηση της εκλογικής 
νοθείας στο σύστημα δικαιοσύνης του 
Κοσσυφοπεδίου του Οκτωβρίου 2012,

Or. en

Τροπολογία 6
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εποπτευόμενη ανεξαρτησία σηματοδοτεί 
ένα σημαντικό βήμα για το 
Κοσσυφοπέδιο·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής 
Διευθύνουσα Επιτροπή αποφάσισε τη 
λήξη της περιόδου εποπτευόμενης 
ανεξαρτησίας για το Κοσσυφοπέδιο·

Or. en

Τροπολογία 7
Μαρία-Ελένη Κοππά, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η
εποπτευόμενη ανεξαρτησία σηματοδοτεί 
ένα σημαντικό βήμα για το Κοσσυφοπέδιο·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήξη της 
εποπτευόμενης ανεξαρτησίας
σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για το 
Κοσσυφοπέδιο και ενισχύει την ευθύνη 
των αρχών του Κοσσυφοπεδίου να 
προωθήσουν και να εφαρμόσουν 
μεταρρυθμίσεις στην οδό της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, καθώς και να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
προστασία των μειονοτήτων και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς·

Or. en

Τροπολογία 8
Μαρία-Ελένη Κοππά, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 97 μέλη των 
Ηνωμένων Εθνών, 
συμπεριλαμβανομένων των 22 εκ των 27 
κρατών μελών της ΕΕ, αναγνωρίζουν την 
ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου·

Or. en

Τροπολογία 9
Μαρία-Ελένη Κοππά, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza

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

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
το διεθνές και το εθιμικό δίκαιο, η 
αναγνώριση αποτελεί προαιρετική 
πολιτική πράξη και δεν υπάρχει 
υποχρέωση προς τούτο·

Or. en

Τροπολογία 10
Μαρία-Ελένη Κοππά, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ στηρίζουν την ευρωπαϊκή 
προοπτική του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα 
με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο σύνολο της 
περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων και με 
την επιφύλαξη της θέσης των κρατών 
μελών όσον αφορά το καθεστώς·

Or. en

Τροπολογία 11
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανέναρξη 
του διαλόγου Βελιγραδίου - Πρίστινας σε 
υψηλό επίπεδο, αποτελεί σημαντικό βήμα 
για την ομαλοποίηση των σχέσεών τους, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανέναρξη 
του διαλόγου Βελιγραδίου - Πρίστινας σε 
υψηλό επίπεδο, αποτελεί σημαντικό βήμα 
για την ομαλοποίηση των σχέσεών τους, 
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υπό την προϋπόθεση ότι τα μέρη θα 
δεσμευθούν αποτελεσματικά σε 
διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη 
αποτελεσμάτων·

υπό την προϋπόθεση ότι τα μέρη θα 
δεσμευθούν αποτελεσματικά και 
εποικοδομητικά σε διαπραγματεύσεις με 
σκοπό την επίτευξη αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 12
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις 
καλής γειτονίας είναι απαραίτητες για την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα στην 
περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 13
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις 
Κοσσυφοπεδίου - ΕΕ σημείωσαν 
σημαντική εξέλιξη, μεταξύ άλλων, από 
την εκ μέρους της Επιτροπής δημοσίευση 
της μελέτης σκοπιμότητας, την έναρξη του 
διαλόγου για τις θεωρήσεις διαβατηρίων 
και τον στρατηγικό διάλογο για το κράτος 
δικαίου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις 
Κοσσυφοπεδίου - ΕΕ σημείωσαν κάποια 
εξέλιξη, μεταξύ άλλων, από την εκ μέρους 
της Επιτροπής δημοσίευση της μελέτης 
σκοπιμότητας, την έναρξη του διαλόγου 
για τις θεωρήσεις διαβατηρίων και τον 
στρατηγικό διάλογο για το κράτος δικαίου·

Or. en
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Τροπολογία 14
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις 
Κοσσυφοπεδίου - ΕΕ σημείωσαν 
σημαντική εξέλιξη, μεταξύ άλλων, από την 
εκ μέρους της Επιτροπής δημοσίευση της 
μελέτης σκοπιμότητας, την έναρξη του 
διαλόγου για τις θεωρήσεις διαβατηρίων 
και τον στρατηγικό διάλογο για το κράτος 
δικαίου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις 
Κοσσυφοπεδίου - ΕΕ σημείωσαν 
σημαντική εξέλιξη, μεταξύ άλλων, από την 
εκ μέρους της Επιτροπής δημοσίευση της 
μελέτης σκοπιμότητας, την έναρξη του 
διαλόγου για τις θεωρήσεις διαβατηρίων 
και τον διαρθρωμένο διάλογο για το 
κράτος δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 15
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 16
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
προοπτική του Κοσσυφοπεδίου αποτελεί 
ισχυρό κίνητρο για την εφαρμογή των 
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
προοπτική του Κοσσυφοπεδίου αποτελεί 
κίνητρο για την εφαρμογή των αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 17
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των 
βασικών προτεραιοτήτων της αποστολής 
EULEX βρίσκεται η καταπολέμηση της 
διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος και η διερεύνηση και 
εκδίκαση των υποθέσεων εγκλημάτων 
πολέμου·

Or. en

Τροπολογία 18
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει το αποτέλεσμα της μελέτης 
σκοπιμότητας που εκπόνησε η Επιτροπή, 
που καταλήγει ότι μπορεί να συναφθεί 
συμφωνία σταθεροποίησης και 
συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και 
Κοσσυφοπεδίου, σε μια κατάσταση όπου 
τα κράτη μέλη της ΕΕ διατηρούν 

1. επισημαίνει το αποτέλεσμα της μελέτης 
σκοπιμότητας που εκπόνησε η Επιτροπή, 
που καταλήγει ότι μπορεί να συναφθεί 
συμφωνία σταθεροποίησης και 
συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και 
Κοσσυφοπεδίου, σε μια κατάσταση όπου 
τα κράτη μέλη της ΕΕ διατηρούν 
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διαφορετικές απόψεις σχετικά με το 
καθεστώς·

διαφορετικές απόψεις σχετικά με το 
καθεστώς· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω 
συμφωνίες δεν αποτελούν κατά κανένα 
τρόπο αναγνώριση της κρατικής 
υπόστασης του Κοσσυφοπεδίου·

Or. en

Τροπολογία 19
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει το αποτέλεσμα της μελέτης 
σκοπιμότητας που εκπόνησε η Επιτροπή, 
που καταλήγει ότι μπορεί να συναφθεί 
συμφωνία σταθεροποίησης και 
συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και 
Κοσσυφοπεδίου, σε μια κατάσταση όπου 
τα κράτη μέλη της ΕΕ διατηρούν 
διαφορετικές απόψεις σχετικά με το 
καθεστώς·

1. λαμβάνει γνώση του αποτελέσματος
της μελέτης σκοπιμότητας που εκπόνησε η 
Επιτροπή, που καταλήγει ότι μπορεί να 
συναφθεί συμφωνία σταθεροποίησης και 
συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και 
Κοσσυφοπεδίου, σε μια κατάσταση όπου 
τα κράτη μέλη της ΕΕ διατηρούν 
διαφορετικές απόψεις σχετικά με το 
καθεστώς, και υπό τον όρο ότι το 
Κοσσυφοπέδιο πληροί ορισμένες βασικές 
προϋποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 20
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει το αποτέλεσμα της μελέτης 
σκοπιμότητας που εκπόνησε η Επιτροπή, 
που καταλήγει ότι μπορεί να συναφθεί 
συμφωνία σταθεροποίησης και 
συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και 

1. επισημαίνει το αποτέλεσμα της μελέτης 
σκοπιμότητας που εκπόνησε η Επιτροπή, 
που καταλήγει ότι μπορεί να συναφθεί 
συμφωνία σταθεροποίησης και 
συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και 
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Κοσσυφοπεδίου, σε μια κατάσταση όπου 
τα κράτη μέλη της ΕΕ διατηρούν 
διαφορετικές απόψεις σχετικά με το 
καθεστώς·

Κοσσυφοπεδίου, σε μια κατάσταση όπου 
τα κράτη μέλη της ΕΕ διατηρούν 
διαφορετικές απόψεις σχετικά με το 
καθεστώς·

Or. en

Τροπολογία 21
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει το αποτέλεσμα της μελέτης 
σκοπιμότητας που εκπόνησε η Επιτροπή, 
που καταλήγει ότι μπορεί να συναφθεί 
συμφωνία σταθεροποίησης και 
συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και 
Κοσσυφοπεδίου, σε μια κατάσταση όπου 
τα κράτη μέλη της ΕΕ διατηρούν 
διαφορετικές απόψεις σχετικά με το 
καθεστώς·

1. λαμβάνει γνώση της μελέτης 
σκοπιμότητας που εκπόνησε η Επιτροπή, 
που καταλήγει ότι μπορεί να συναφθεί 
συμφωνία σταθεροποίησης και 
συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και 
Κοσσυφοπεδίου, σε μια κατάσταση όπου 
τα κράτη μέλη της ΕΕ διατηρούν 
διαφορετικές απόψεις σχετικά με το 
καθεστώς·

Or. en

Τροπολογία 22
Knut Fleckenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει το αποτέλεσμα της μελέτης 
σκοπιμότητας που εκπόνησε η Επιτροπή, 
που καταλήγει ότι μπορεί να συναφθεί 
συμφωνία σταθεροποίησης και 
συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και 
Κοσσυφοπεδίου, σε μια κατάσταση όπου 
τα κράτη μέλη της ΕΕ διατηρούν 
διαφορετικές απόψεις σχετικά με το 

1. χαιρετίζει το αποτέλεσμα της μελέτης 
σκοπιμότητας που εκπόνησε η Επιτροπή, 
που καταλήγει ότι μπορεί να συναφθεί 
συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης
μεταξύ ΕΕ και Κοσσυφοπεδίου, σε μια 
κατάσταση όπου τα κράτη μέλη της ΕΕ 
διατηρούν διαφορετικές απόψεις σχετικά 
με το καθεστώς· είναι πεπεισμένο ότι μια 
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καθεστώς· συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης 
θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες 
ενίσχυσης της συνεργασίας στο πλαίσιο 
της γειτονίας και, επομένως, της 
περιφερειακής ολοκλήρωσης του 
Κοσσυφοπεδίου·

Or. de

Τροπολογία 23
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι η σύναψη συμφωνίας 
σταθεροποίησης και συνεργασίας είναι 
σημαντικό βήμα για τη μελλοντική 
ενσωμάτωση στις ευρωπαϊκές δομές και, 
εν τέλει, για την ένταξη στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 24
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. παροτρύνει, ωστόσο, τα υπόλοιπα 5 
κράτη μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν 
στην αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 25
Norica Nicolai
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. παροτρύνει, ωστόσο, τα υπόλοιπα 5 
κράτη μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν 
στην αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 26
Μαριέττα Γιαννάκου, Ιωάννης Κασουλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. παροτρύνει, ωστόσο, τα υπόλοιπα 5 
κράτη μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν 
στην αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 27
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. παροτρύνει, ωστόσο, τα υπόλοιπα 5 
κράτη μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν 
στην αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 28
Μαρία-Ελένη Κοππά, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. παροτρύνει, ωστόσο, τα υπόλοιπα 5 
κράτη μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν 
στην αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου·

2. παροτρύνει το Κοσσυφοπέδιο να 
καταβάλει περισσότερες προσπάθειες 
αφενός στην τήρηση των 
βραχυπρόθεσμων προτεραιοτήτων που 
προσδιορίζονται στη μελέτη 
σκοπιμότητας, ιδιαίτερα στα πεδία του 
κράτους δικαίου και της προστασίας των 
μειονοτήτων, και αφετέρου στη 
συνεργασία με την EULEX και την 
Ειδική Επιχειρησιακή Ερευνητική 
Ομάδα της EULEX·

Or. en

Τροπολογία 29
Willy Meyer, Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. παροτρύνει, ωστόσο, τα υπόλοιπα 5 
κράτη μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν 
στην αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου·

2. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν πλήρως υπόψη, κατά τη 
διάρκεια δράσης τους, την απόφαση 
1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές του 
διεθνούς δικαίου, ως το κατάλληλο 
πλαίσιο για τη διατήρηση της ειρήνης και 
της σταθερότητας στην περιοχή·

Or. en
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Τροπολογία 30
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. παροτρύνει, ωστόσο, τα υπόλοιπα 5 
κράτη μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου·

2. ζητεί από τα 5 κράτη μέλη που δεν 
έχουν ακόμα αναγνωρίσει το 
Κοσσυφοπέδιο και με την επιφύλαξη της 
τελικής κυρίαρχης απόφασής τους, να 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να 
διευκολυνθούν οι οικονομικές, 
κοινωνικές, πολιτικές και διπλωματικές 
σχέσεις των πολιτών τους με τους πολίτες
του Κοσσυφοπεδίου·

Or. fr

Τροπολογία 31
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. παροτρύνει, ωστόσο, τα υπόλοιπα 5 
κράτη μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου·

2. καλεί τα υπόλοιπα 5 κράτη μέλη της ΕΕ 
να προχωρήσουν στην αναγνώριση του 
Κοσσυφοπεδίου·

Or. en

Τροπολογία 32
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. παροτρύνει, ωστόσο, τα υπόλοιπα 5 
κράτη μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην 

2. έχει γνώση του γεγονότος ότι 5 κράτη 
μέλη της ΕΕ δεν έχουν αναγνωρίσει το 
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αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου· Κοσσυφοπέδιο μέχρι σήμερα·

Or. en

Τροπολογία 33
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. παροτρύνει, ωστόσο, τα υπόλοιπα 5 
κράτη μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου·

2. έχει γνώση του γεγονότος ότι 5 κράτη 
μέλη της ΕΕ δεν έχουν αναγνωρίσει το 
Κοσσυφοπέδιο·

Or. en

Τροπολογία 34
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει τον νέο υψηλού επιπέδου 
διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας που 
ξεκίνησε και διευκολύνεται από την 
Ύπατη Εκπρόσωπο Λαίδη Ashton, καθώς 
έδωσε νέα ώθηση στον διάλογο· ζητεί να 
υπάρξει πλήρης εφαρμογή όλων των 
συμφωνιών που έχουν συναφθεί μέχρι 
σήμερα, και ιδίως της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των συνόρων·

4. χαιρετίζει τον νέο υψηλού επιπέδου 
διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας που 
ξεκίνησε και διευκολύνεται από την 
Ύπατη Εκπρόσωπο Λαίδη Ashton, καθώς 
έδωσε νέα ώθηση στον διάλογο· ζητεί να 
υπάρξει πλήρης εφαρμογή όλων των 
συμφωνιών που έχουν συναφθεί μέχρι 
σήμερα, και ιδίως της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των συνόρων και της 
εφαρμογής των σημείων ελέγχου στα 
κοινά σύνορα όπως καθορίζεται στη 
συμφωνία·

Or. en
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Τροπολογία 35
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει τον νέο υψηλού επιπέδου 
διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας που 
ξεκίνησε και διευκολύνεται από την 
Ύπατη Εκπρόσωπο Λαίδη Ashton, καθώς 
έδωσε νέα ώθηση στον διάλογο· ζητεί να 
υπάρξει πλήρης εφαρμογή όλων των 
συμφωνιών που έχουν συναφθεί μέχρι 
σήμερα, και ιδίως της ολοκληρωμένης
διαχείρισης των συνόρων·

4. χαιρετίζει τον νέο υψηλού επιπέδου 
διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας που 
ξεκίνησε και διευκολύνεται από την 
Ύπατη Εκπρόσωπο Λαίδη Ashton, καθώς 
έδωσε νέα ώθηση στον διάλογο· ζητεί να 
υπάρξει πλήρης εφαρμογή όλων των 
συμφωνιών που έχουν συναφθεί μέχρι 
σήμερα, και ιδίως της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των συνόρων· αναμένει ότι 
και οι δύο πλευρές θα εξακολουθήσουν να 
συζητούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα, 
οποτεδήποτε προκύπτουν, στο πλαίσιο 
του δρομολογημένου από την ΕΕ 
διαλόγου για την εξομάλυνση των 
σχέσεων·

Or. en

Τροπολογία 36
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει τον νέο υψηλού επιπέδου 
διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας που 
ξεκίνησε και διευκολύνεται από την 
Ύπατη Εκπρόσωπο Λαίδη Ashton, καθώς 
έδωσε νέα ώθηση στον διάλογο· ζητεί να 
υπάρξει πλήρης εφαρμογή όλων των 
συμφωνιών που έχουν συναφθεί μέχρι 
σήμερα, και ιδίως της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των συνόρων·

4. χαιρετίζει τον νέο υψηλού επιπέδου 
διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας που 
ξεκίνησε και διευκολύνεται από την 
Ύπατη Εκπρόσωπο Λαίδη Ashton, καθώς 
έδωσε νέα ώθηση στον διάλογο· ζητεί να
υπάρξει πλήρης εφαρμογή όλων ζητεί να 
υπάρξει πλήρης εφαρμογή όλων των 
συμφωνιών που έχουν συναφθεί μέχρι 
σήμερα, και ιδίως της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των συνόρων, χαιρετίζει δε 
τον διορισμό τριών αξιωματικών 
συνδέσμων από το Κοσσυφοπέδιο στο 
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Βελιγράδι ως ένα σημαντικό βήμα προς 
την κατεύθυνση αυτή·

Or. en

Τροπολογία 37
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι δεν επετεύχθη συμφωνία κατά τον 
τελευταίο διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας 
σχετικά με την εκπροσώπηση του 
Κοσσυφοπεδίου στα περιφερειακά φόρα 
συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 38
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει την ανάγκη για μεγάλη 
διαφάνεια όσον αφορά την κοινοποίηση 
των αποτελεσμάτων του διαλόγου 
Βελιγραδίου-Πρίστινας και τη διασφάλιση 
της συμμετοχής των κοινοβουλίων και των 
εμπλεκόμενων κοινωνιών των πολιτών·

5. επισημαίνει την ανάγκη για μεγάλη 
διαφάνεια όσον αφορά την κοινοποίηση 
των αποτελεσμάτων του διαλόγου 
Βελιγραδίου-Πρίστινας και τη διασφάλιση 
της συμμετοχής των κοινοβουλίων και των 
εμπλεκόμενων κοινωνιών των πολιτών·
τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη για 
οικοδόμηση της εμπιστοσύνης του κοινού 
και για διαβουλεύσεις των 
διαπραγματευτών στο Κοσσυφοπέδιο και 
τη Σερβία με τους πολίτες·
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Or. en

Τροπολογία 39
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η διχοτόμηση του 
Κοσσυφοπεδίου δεν αποτελεί επιλογή και
χαιρετίζει τη στήριξη της εδαφικής 
ακεραιότητας του Κοσσυφοπεδίου, όπως 
τη διατύπωσε η Επιτροπή·

6. τονίζει ότι η διχοτόμηση του 
Κοσσυφοπεδίου δεν αποτελεί επιλογή·

Or. en

Τροπολογία 40
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η διχοτόμηση του 
Κοσσυφοπεδίου δεν αποτελεί επιλογή και
χαιρετίζει τη στήριξη της εδαφικής 
ακεραιότητας του Κοσσυφοπεδίου, όπως 
τη διατύπωσε η Επιτροπή·

6. χαιρετίζει τη στήριξη της εδαφικής 
ακεραιότητας του Κοσσυφοπεδίου, όπως 
τη διατύπωσε η Επιτροπή·

Or. fr

Τροπολογία 41
Μαρία-Ελένη Κοππά, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η διχοτόμηση του 
Κοσσυφοπεδίου δεν αποτελεί επιλογή και 
χαιρετίζει τη στήριξη της εδαφικής 
ακεραιότητας του Κοσσυφοπεδίου, όπως 
τη διατύπωσε η Επιτροπή·

6. τονίζει ότι η διχοτόμηση του 
Κοσσυφοπεδίου βάσει εθνοτικού 
προσανατολισμού είναι απαράδεκτη· 
επαναλαμβάνει τη στήριξη της εδαφικής 
ακεραιότητας του Κοσσυφοπεδίου και των 
από κοινού συμφωνηθεισών λύσεων σε 
εκκρεμείς διαφορές· καλεί όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη να συμμετάσχουν 
εποικοδομητικά στον δρομολογημένο από 
την ΕΕ διάλογο και να απόσχουν από 
κάθε ενέργεια που ενδέχεται να 
προκαλέσει εντάσεις στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 42
Willy Meyer, Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν
περαιτέρω μέτρα υπέρ της σερβικής 
μειονότητας, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ευρεία 
ενσωμάτωση της κοινωνίας και 
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ όλων των Σέρβων του 
Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί θετικό βήμα το 
άνοιγμα διοικητικού γραφείου στη βόρεια 
Mitrovica· ζητεί να διαλυθούν τα 
παράλληλα θεσμικά όργανα στο βόρειο 
Κόσοβο που διατηρεί το σερβικό κράτος, 
ιδίως την απόσυρση των υπηρεσιών 
ασφαλείας και των δικαστικών οργάνων 
και την πλήρη διαφάνεια της 
χρηματοδότησης των σχολείων και των 
νοσοκομείων στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου 

7. πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν
περαιτέρω μέτρα, ιδίως στις βόρειες 
περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η
ευρεία κοινωνική ενσωμάτωση όλων των 
προσώπων που κατοικούν στην περιοχή
και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ όλων· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι 
μόνο ένα κατόπιν διαπραγματεύσεων 
αποτέλεσμα του διαλόγου θα επιφέρει 
βιώσιμες λύσεις·
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Ahtisaari·

Or. en

Τροπολογία 43
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα υπέρ της σερβικής 
μειονότητας, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ευρεία 
ενσωμάτωση της κοινωνίας και 
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ όλων των Σέρβων του 
Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί θετικό βήμα το 
άνοιγμα διοικητικού γραφείου στη βόρεια 
Mitrovica· ζητεί να διαλυθούν τα 
παράλληλα θεσμικά όργανα στο βόρειο 
Κόσοβο που διατηρεί το σερβικό κράτος, 
ιδίως την απόσυρση των υπηρεσιών 
ασφαλείας και των δικαστικών οργάνων 
και την πλήρη διαφάνεια της 
χρηματοδότησης των σχολείων και των 
νοσοκομείων στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου 
Ahtisaari·

7. πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα υπέρ της σερβικής 
μειονότητας, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ευρεία 
ενσωμάτωση της κοινωνίας και 
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ όλων των Σέρβων του 
Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί θετικό βήμα το 
άνοιγμα διοικητικού γραφείου στη βόρεια 
Mitrovica·

Or. en

Τροπολογία 44
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα υπέρ της σερβικής 
μειονότητας, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ευρεία 
ενσωμάτωση της κοινωνίας και 
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ όλων των Σέρβων του 
Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί θετικό βήμα το 
άνοιγμα διοικητικού γραφείου στη βόρεια 
Mitrovica· ζητεί να διαλυθούν τα 
παράλληλα θεσμικά όργανα στο βόρειο 
Κόσοβο που διατηρεί το σερβικό κράτος, 
ιδίως την απόσυρση των υπηρεσιών 
ασφαλείας και των δικαστικών οργάνων 
και την πλήρη διαφάνεια της 
χρηματοδότησης των σχολείων και των 
νοσοκομείων στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου 
Ahtisaari·

7. πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα υπέρ της σερβικής 
μειονότητας, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ευρεία 
ενσωμάτωση της κοινωνίας και 
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ όλων των Σέρβων του 
Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί θετικό βήμα το 
άνοιγμα διοικητικού γραφείου στη βόρεια 
Mitrovica· ζητεί την πλήρη διαφάνεια της 
χρηματοδότησης των σχολείων και των 
νοσοκομείων στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου 
Ahtisaari·

Or. en

Τροπολογία 45
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα υπέρ της σερβικής 
μειονότητας, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ευρεία 
ενσωμάτωση της κοινωνίας και 
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ όλων των Σέρβων του 
Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί θετικό βήμα το 
άνοιγμα διοικητικού γραφείου στη βόρεια 
Mitrovica· ζητεί να διαλυθούν τα
παράλληλα θεσμικά όργανα στο βόρειο

7. πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα υπέρ της σερβικής 
μειονότητας, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ευρεία 
ενσωμάτωση της κοινωνίας και 
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ όλων των Σέρβων του 
Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί θετικό βήμα το 
άνοιγμα διοικητικού γραφείου στη βόρεια 
Mitrovica· ζητεί την ενσωμάτωση με τα 
παρόμοια θεσμικά όργανα στον βορρά 
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Κόσοβο που διατηρεί το σερβικό κράτος, 
ιδίως την απόσυρση των υπηρεσιών 
ασφαλείας και των δικαστικών οργάνων
και την πλήρη διαφάνεια της 
χρηματοδότησης των σχολείων και των 
νοσοκομείων στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου 
Ahtisaari·

που διατηρεί το σερβικό κράτος και την 
πλήρη διαφάνεια της χρηματοδότησης των 
σχολείων και των νοσοκομείων στο βόρειο 
Κοσσυφοπέδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του σχεδίου Ahtisaari·

Or. en

Τροπολογία 46
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα υπέρ της σερβικής 
μειονότητας, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ευρεία 
ενσωμάτωση της κοινωνίας και 
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ όλων των Σέρβων του 
Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί θετικό βήμα το 
άνοιγμα διοικητικού γραφείου στη βόρεια
Mitrovica· ζητεί να διαλυθούν τα 
παράλληλα θεσμικά όργανα στο βόρειο 
Κόσοβο που διατηρεί το σερβικό κράτος, 
ιδίως την απόσυρση των υπηρεσιών 
ασφαλείας και των δικαστικών οργάνων 
και την πλήρη διαφάνεια της 
χρηματοδότησης των σχολείων και των 
νοσοκομείων στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου 
Ahtisaari·

7. πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα υπέρ της σερβικής 
μειονότητας, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ευρεία 
ενσωμάτωση της κοινωνίας και την 
πρόσβαση των Σέρβων σε όλες τις 
επίσημες υπηρεσίες στη δική τους 
γλώσσα, και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η 
συνεργασία μεταξύ όλων των Σέρβων του 
Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί θετικό βήμα το 
άνοιγμα διοικητικού γραφείου στη βόρεια 
Mitrovica· ζητεί να διαλυθούν τα 
παράλληλα θεσμικά όργανα στο βόρειο 
Κόσοβο που διατηρεί το σερβικό κράτος, 
ιδίως την απόσυρση των υπηρεσιών 
ασφαλείας και των δικαστικών οργάνων 
και την πλήρη διαφάνεια της 
χρηματοδότησης των σχολείων και των 
νοσοκομείων στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου 
Ahtisaari·

Or. en
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Τροπολογία 47
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα υπέρ της σερβικής 
μειονότητας, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ευρεία 
ενσωμάτωση της κοινωνίας και 
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ όλων των Σέρβων του 
Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί θετικό βήμα το 
άνοιγμα διοικητικού γραφείου στη βόρεια 
Mitrovica· ζητεί να διαλυθούν τα 
παράλληλα θεσμικά όργανα στο βόρειο 
Κόσοβο που διατηρεί το σερβικό κράτος, 
ιδίως την απόσυρση των υπηρεσιών 
ασφαλείας και των δικαστικών οργάνων 
και την πλήρη διαφάνεια της 
χρηματοδότησης των σχολείων και των 
νοσοκομείων στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου 
Ahtisaari·

7. πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα υπέρ της σερβικής 
μειονότητας, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ευρεία 
ενσωμάτωση της κοινωνίας και 
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ όλων των Σέρβων του 
Κοσσυφοπεδίου· ενθαρρύνει όλους τους 
Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου και τους 
πολιτικούς εκπροσώπους τους να 
χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες που 
τους παρέχει το Σύνταγμα του 
Κοσσυφοπεδίου προκειμένου να 
διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο 
στην πολιτική και στην κοινωνία· θεωρεί 
θετικό βήμα το άνοιγμα διοικητικού 
γραφείου στη βόρεια Mitrovica· ζητεί να 
διαλυθούν τα παράλληλα θεσμικά όργανα 
στο βόρειο Κόσοβο που διατηρεί το 
σερβικό κράτος, ιδίως την απόσυρση των 
υπηρεσιών ασφαλείας και των δικαστικών 
οργάνων και την πλήρη διαφάνεια της 
χρηματοδότησης των σχολείων και των 
νοσοκομείων στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου 
Ahtisaari·

Or. en

Τροπολογία 48
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα υπέρ της σερβικής 
μειονότητας, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ευρεία 
ενσωμάτωση της κοινωνίας και 
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ όλων των Σέρβων του 
Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί θετικό βήμα το 
άνοιγμα διοικητικού γραφείου στη βόρεια 
Mitrovica· ζητεί να διαλυθούν τα 
παράλληλα θεσμικά όργανα στο βόρειο 
Κόσοβο που διατηρεί το σερβικό κράτος, 
ιδίως την απόσυρση των υπηρεσιών 
ασφαλείας και των δικαστικών οργάνων 
και την πλήρη διαφάνεια της 
χρηματοδότησης των σχολείων και των 
νοσοκομείων στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου 
Ahtisaari·

7. πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα υπέρ της σερβικής 
μειονότητας, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ευρεία 
ενσωμάτωση της κοινωνίας και 
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ όλων των Σέρβων του 
Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί θετικό βήμα το 
άνοιγμα διοικητικού γραφείου στη βόρεια 
Mitrovica· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
πολλοί ακτιβιστές της κοινωνίας των 
πολιτών στη βόρεια Mitrovica έχουν 
περιορισμένη ελευθερία όσον αφορά την 
εργασία τους, ερχόμενοι αντιμέτωποι με 
μια ενίσχυση του καθιερωμένου 
εθνικιστικού συναισθήματος κατά το 
περασμένο έτος· ζητεί να διαλυθούν τα 
παράλληλα θεσμικά όργανα στο βόρειο 
Κόσοβο που διατηρεί το σερβικό κράτος, 
ιδίως την απόσυρση των υπηρεσιών 
ασφαλείας και των δικαστικών οργάνων 
και την πλήρη διαφάνεια της 
χρηματοδότησης των σχολείων και των 
νοσοκομείων στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου 
Ahtisaari·

Or. en

Τροπολογία 49
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα υπέρ της σερβικής 
μειονότητας, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ευρεία 

7. πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα υπέρ της σερβικής 
μειονότητας, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ευρεία 
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ενσωμάτωση της κοινωνίας και 
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ όλων των Σέρβων του 
Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί θετικό βήμα το 
άνοιγμα διοικητικού γραφείου στη βόρεια 
Mitrovica· ζητεί να διαλυθούν τα 
παράλληλα θεσμικά όργανα στο βόρειο 
Κόσοβο που διατηρεί το σερβικό κράτος, 
ιδίως την απόσυρση των υπηρεσιών 
ασφαλείας και των δικαστικών οργάνων 
και την πλήρη διαφάνεια της 
χρηματοδότησης των σχολείων και των 
νοσοκομείων στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου 
Ahtisaari·

ενσωμάτωση της κοινωνίας και 
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ όλων των Σέρβων του 
Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί θετικό βήμα το 
άνοιγμα διοικητικού γραφείου στη βόρεια 
Mitrovica· ζητεί να διαλυθούν τα 
παράλληλα θεσμικά όργανα στο βόρειο 
Κόσοβο που διατηρεί το σερβικό κράτος, 
ιδίως την απόσυρση των υπηρεσιών 
ασφαλείας και των δικαστικών οργάνων 
και την πλήρη διαφάνεια της 
χρηματοδότησης των σχολείων και των 
νοσοκομείων στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου 
Ahtisaari· τονίζει το γεγονός ότι το ίδιο το 
σχέδιο Ahtisaari δεν εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ·

Or. it

Τροπολογία 50
Μαρία-Ελένη Κοππά, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Ioan Mircea Paşcu, María Muñiz De 
Urquiza, Boris Zala

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ότι οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα υπέρ της σερβικής 
μειονότητας, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ευρεία 
ενσωμάτωση της κοινωνίας και 
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ όλων των Σέρβων του 
Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί θετικό βήμα το 
άνοιγμα διοικητικού γραφείου στη βόρεια 
Mitrovica· ζητεί να διαλυθούν τα 
παράλληλα θεσμικά όργανα στο βόρειο 
Κόσοβο που διατηρεί το σερβικό κράτος, 
ιδίως την απόσυρση των υπηρεσιών 
ασφαλείας και των δικαστικών οργάνων 
και την πλήρη διαφάνεια της 
χρηματοδότησης των σχολείων και των 

7. υπογραμμίζει την ανάγκη για τοπική 
υπευθυνότητα και κυριότητα της 
διαδικασίας συμφιλίωσης· πιστεύει ότι οι 
αρχές του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να 
λάβουν περαιτέρω μέτρα υπέρ της 
σερβικής μειονότητας, ιδίως στον Βορρά, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ευρεία 
ενσωμάτωση της κοινωνίας και να λάβουν 
δεόντως υπόψη αφενός τις ανησυχίες 
σχετικά με την ασφάλεια και αφετέρου τα 
έννομα συμφέροντά τους· στο πλαίσιο 
αυτό, θεωρεί θετικό βήμα το άνοιγμα 
διοικητικού γραφείου στη βόρεια 
Mitrovica· θεωρεί, παράλληλα, ότι θα 
πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ 
όλων των Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου 
και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να 
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νοσοκομείων στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου 
Ahtisaari·

στηρίξει τα σχετικά έργα και να 
προωθήσει τις επαφές μεταξύ των 
ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 51
Μαρία-Ελένη Κοππά, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Ioan Mircea Paşcu, María Muñiz De 
Urquiza, Boris Zala

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί την ενσωμάτωση των 
παράλληλων θεσμικών οργάνων στο 
βόρειο Κοσσυφοπέδιο που διατηρεί το 
σερβικό κράτος και την πλήρη διαφάνεια 
της χρηματοδότησης των σχολείων και 
των νοσοκομείων στο βόρειο 
Κοσσυφοπέδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του σχεδίου Ahtisaari και το σχέδιο των 
έξι σημείων του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ Ban Ki-moon·

Or. en

Τροπολογία 52
Willy Meyer, Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
λάβουν μέτρα για την εκπόνηση χάρτη 
πορείας και την πλήρη εφαρμογή της 
διαδικασίας αποκέντρωσης και στον 
βορρά, σύμφωνα με το Σύνταγμα του 
Κοσσυφοπεδίου·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 53
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
λάβουν μέτρα για την εκπόνηση χάρτη 
πορείας και την πλήρη εφαρμογή της 
διαδικασίας αποκέντρωσης και στον 
βορρά, σύμφωνα με το Σύνταγμα του 
Κοσσυφοπεδίου·

8. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου και 
την EULEX να λάβουν μέτρα για την 
εκπόνηση χάρτη πορείας και την πλήρη 
εφαρμογή της διαδικασίας αποκέντρωσης 
προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία 
των τοπικών αρχών, σύμφωνα με το 
Σύνταγμα του Κοσσυφοπεδίου, και στον 
βορρά·

Or. en

Τροπολογία 54
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
λάβουν μέτρα για την εκπόνηση χάρτη 
πορείας και την πλήρη εφαρμογή της 
διαδικασίας αποκέντρωσης και στον 
βορρά, σύμφωνα με το Σύνταγμα του 
Κοσσυφοπεδίου·

8. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να
λάβουν μέτρα για την εκπόνηση χάρτη 
πορείας και την πλήρη εφαρμογή της 
διαδικασίας αποκέντρωσης και στον 
βορρά·

Or. en

Τροπολογία 55
Willy Meyer, Τάκης Χατζηγεωργίου
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την αναθεώρηση και 
επέκταση της εντολής της EULEX και 
στηρίζει την Ειδική Επιχειρησιακή 
Ερευνητική Ομάδα· πιστεύει ότι η έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
βοήθεια της ΕΕ για το κράτος δικαίου 
στο Κοσσυφοπέδιο εγείρει πολύ 
σημαντικές ανησυχίες, όπου 
συμπεριλαμβάνονται και οι δυσκολίες 
λόγω της μη αναγνώρισης από πλευράς 
πέντε κρατών μελών· υιοθετεί την 
ανάλυση και τις συστάσεις που 
διατυπώνει η έκθεση και ζητεί από όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς να τις 
εφαρμόσουν, βελτιώνοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας της 
ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 56
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την αναθεώρηση και 
επέκταση της εντολής της EULEX και 
στηρίζει την Ειδική Επιχειρησιακή 
Ερευνητική Ομάδα· πιστεύει ότι η έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
βοήθεια της ΕΕ για το κράτος δικαίου στο 
Κοσσυφοπέδιο εγείρει πολύ σημαντικές 
ανησυχίες, όπου συμπεριλαμβάνονται και 
οι δυσκολίες λόγω της μη αναγνώρισης 
από πλευράς πέντε κρατών μελών· 
υιοθετεί την ανάλυση και τις συστάσεις 
που διατυπώνει η έκθεση και ζητεί από 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να τις 

9. αναγνωρίζει την αναθεώρηση και 
επέκταση της εντολής της EULEX και 
στηρίζει την Ειδική Επιχειρησιακή 
Ερευνητική Ομάδα· σημειώνει ότι ο ρόλος 
της αποστολής EULEX είναι η 
υποστήριξη των θεσμικών φορέων των 
Κοσσυφοπεδίου, των δικαστικών αρχών 
και των οργανισμών επιβολής της 
νομοθεσίας στην πορεία τους προς τη 
βιωσιμότητα και στην ενίσχυση ενός 
ανεξάρτητου δικαστικού συστήματος και 
της τελωνειακής υπηρεσίας· εκφράζει 
αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η 
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εφαρμόσουν, βελτιώνοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ·

EULEX δεν επιτελεί το έργο της με 
ικανοποιητικό και ουσιαστικό τρόπο·
πιστεύει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ 
για το κράτος δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο 
εγείρει πολύ σημαντικές ανησυχίες· 
υιοθετεί την ανάλυση και τις συστάσεις 
που διατυπώνει η έκθεση και ζητεί από 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να τις 
εφαρμόσουν, βελτιώνοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι η EULEX θα πρέπει να 
ανταποκριθεί επειγόντως στην ανάγκη για 
διαφάνεια και λογοδοσία στο έργο της·

Or. en

Τροπολογία 57
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την αναθεώρηση και 
επέκταση της εντολής της EULEX και 
στηρίζει την Ειδική Επιχειρησιακή 
Ερευνητική Ομάδα· πιστεύει ότι η έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
βοήθεια της ΕΕ για το κράτος δικαίου στο 
Κοσσυφοπέδιο εγείρει πολύ σημαντικές 
ανησυχίες, όπου συμπεριλαμβάνονται και 
οι δυσκολίες λόγω της μη αναγνώρισης 
από πλευράς πέντε κρατών μελών·
υιοθετεί την ανάλυση και τις συστάσεις 
που διατυπώνει η έκθεση και ζητεί από 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να τις 
εφαρμόσουν, βελτιώνοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ·

9. χαιρετίζει την αναθεώρηση και 
επέκταση της εντολής της EULEX και 
στηρίζει πλήρως την Ειδική Επιχειρησιακή 
Ερευνητική Ομάδα στην έρευνά της 
σχετικά με ισχυρισμούς που περιέχονται 
στην έκθεση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης του Δεκεμβρίου 2010, θεωρεί 
ότι η διεξοδική έρευνα για το σύνολο των 
ισχυρισμών της έκθεσης είναι προς 
όφελος του Κοσσυφοπεδίου, καλεί δε τις 
αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
συνεργαστούν και να στηρίξουν πλήρως 
την Ειδική Επιχειρησιακή Ερευνητική 
Ομάδα· πιστεύει ότι η έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
βοήθεια της ΕΕ για το κράτος δικαίου στο 
Κοσσυφοπέδιο εγείρει πολύ σημαντικές 
ανησυχίες, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας της 
ΕΕ στο πεδίο του κράτους δικαίου,
υιοθετεί την ανάλυση και τις συστάσεις 
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που διατυπώνει η έκθεση και ζητεί από 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να τις 
εφαρμόσουν, βελτιώνοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 58
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την αναθεώρηση και 
επέκταση της εντολής της EULEX και 
στηρίζει την Ειδική Επιχειρησιακή 
Ερευνητική Ομάδα· πιστεύει ότι η έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
βοήθεια της ΕΕ για το κράτος δικαίου στο 
Κοσσυφοπέδιο εγείρει πολύ σημαντικές 
ανησυχίες, όπου συμπεριλαμβάνονται και 
οι δυσκολίες λόγω της μη αναγνώρισης 
από πλευράς πέντε κρατών μελών· υιοθετεί 
την ανάλυση και τις συστάσεις που 
διατυπώνει η έκθεση και ζητεί από όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς να τις 
εφαρμόσουν, βελτιώνοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ·

9. χαιρετίζει την αναθεώρηση και 
επέκταση της εντολής της EULEX και 
στηρίζει την Ειδική Επιχειρησιακή 
Ερευνητική Ομάδα· πιστεύει ότι η έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
βοήθεια της ΕΕ για το κράτος δικαίου στο 
Κοσσυφοπέδιο εγείρει πολύ σημαντικές 
ανησυχίες, όπου συμπεριλαμβάνονται και 
οι δυσκολίες λόγω της μη αναγνώρισης 
από πλευράς πέντε κρατών μελών·
παρατηρεί, ειδικότερα, ότι η έκθεση 
διαπιστώνει πως η EULEX δεν 
εκπληρώσε πλήρως τους στόχους της 
σχετικά με τη βελτίωση της δικαστικής 
και αστυνομικής υπηρεσίας του 
Κοσσυφοπεδίου, ειδικά σε ευαίσθητους 
τομείς, όπως η υψηλού επιπέδου 
διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, 
και τους στόχους σχετικά με την ορθή 
συνεκτίμηση της εσωτερικής ασφάλειας 
της ΕΕ για τον καθορισμό των οικείων 
στρατηγικών· παρατηρεί, σχετικά, ότι το 
οργανωμένο έγκλημα που υπάρχει στο 
Κοσσυφοπέδιο αποτελεί σημαντική 
απειλή για την ΕΕ, ενώ διευκολύνεται 
από την υπερβολική ατιμωρησία, από τις 
συχνές πολιτικές παρεμβολές στις 
δικαστικές αρχές και στις αρχές επιβολής 
της νομοθεσίας, καθώς και από τη 
διαφθορά υψηλού επιπέδου· υιοθετεί την 
ανάλυση και τις συστάσεις που διατυπώνει 
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η έκθεση και ζητεί από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς να τις εφαρμόσουν, 
βελτιώνοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ· 
καλεί δε, ιδιαίτερα, την EULEX αφενός 
να ανανεώσει και να ενισχύσει τις 
προσπάθειές της για βελτίωση του 
κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο, και 
αφετέρου να εστιάσει την άσκηση των 
εκτελεστικών εξουσιών της στην 
καταστολή της διαφθοράς υψηλού 
επιπέδου και του οργανωμένου 
εγκλήματος·

Or. en

Τροπολογία 59
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την αναθεώρηση και 
επέκταση της εντολής της EULEX και 
στηρίζει την Ειδική Επιχειρησιακή 
Ερευνητική Ομάδα· πιστεύει ότι η έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
βοήθεια της ΕΕ για το κράτος δικαίου στο 
Κοσσυφοπέδιο εγείρει πολύ σημαντικές 
ανησυχίες, όπου συμπεριλαμβάνονται και 
οι δυσκολίες λόγω της μη αναγνώρισης 
από πλευράς πέντε κρατών μελών·
υιοθετεί την ανάλυση και τις συστάσεις 
που διατυπώνει η έκθεση και ζητεί από 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να τις 
εφαρμόσουν, βελτιώνοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ·

9. χαιρετίζει την αναθεώρηση και 
επέκταση της εντολής της EULEX και 
στηρίζει την Ειδική Επιχειρησιακή 
Ερευνητική Ομάδα· πιστεύει ότι η έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
βοήθεια της ΕΕ για το κράτος δικαίου στο 
Κοσσυφοπέδιο εγείρει πολύ σημαντικές 
ανησυχίες και ζητεί από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς να βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 60
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την αναθεώρηση και 
επέκταση της εντολής της EULEX και 
στηρίζει την Ειδική Επιχειρησιακή 
Ερευνητική Ομάδα· πιστεύει ότι η έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
βοήθεια της ΕΕ για το κράτος δικαίου στο 
Κοσσυφοπέδιο εγείρει πολύ σημαντικές 
ανησυχίες, όπου συμπεριλαμβάνονται και 
οι δυσκολίες λόγω της μη αναγνώρισης 
από πλευράς πέντε κρατών μελών· 
υιοθετεί την ανάλυση και τις συστάσεις 
που διατυπώνει η έκθεση και ζητεί από 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να τις 
εφαρμόσουν, βελτιώνοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ·

9. χαιρετίζει την αναθεώρηση και 
επέκταση της εντολής της EULEX και 
στηρίζει την Ειδική Επιχειρησιακή 
Ερευνητική Ομάδα· πιστεύει ότι η έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
βοήθεια της ΕΕ για το κράτος δικαίου στο 
Κοσσυφοπέδιο εγείρει πολύ σημαντικές 
ανησυχίες· υιοθετεί την ανάλυση και τις 
συστάσεις που διατυπώνει η έκθεση και 
ζητεί από όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς να τις εφαρμόσουν, βελτιώνοντας 
έτσι την αποτελεσματικότητα της βοήθειας 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 61
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την αναθεώρηση και 
επέκταση της εντολής της EULEX και 
στηρίζει την Ειδική Επιχειρησιακή 
Ερευνητική Ομάδα· πιστεύει ότι η έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
βοήθεια της ΕΕ για το κράτος δικαίου στο 
Κοσσυφοπέδιο εγείρει πολύ σημαντικές 
ανησυχίες, όπου συμπεριλαμβάνονται και 
οι δυσκολίες λόγω της μη αναγνώρισης 
από πλευράς πέντε κρατών μελών· 
υιοθετεί την ανάλυση και τις συστάσεις 
που διατυπώνει η έκθεση και ζητεί από 

9. χαιρετίζει την αναθεώρηση και 
επέκταση της εντολής της EULEX και 
στηρίζει την Ειδική Επιχειρησιακή 
Ερευνητική Ομάδα· πιστεύει ότι η έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
βοήθεια της ΕΕ για το κράτος δικαίου στο 
Κοσσυφοπέδιο εγείρει πολύ σημαντικές 
ανησυχίες· υιοθετεί την ανάλυση και τις 
συστάσεις που διατυπώνει η έκθεση και 
ζητεί από όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς να τις εφαρμόσουν, βελτιώνοντας 
έτσι την αποτελεσματικότητα της βοήθειας 
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όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να τις 
εφαρμόσουν, βελτιώνοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ·

της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 62
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την αναθεώρηση και 
επέκταση της εντολής της EULEX και 
στηρίζει την Ειδική Επιχειρησιακή 
Ερευνητική Ομάδα· πιστεύει ότι η έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη
βοήθεια της ΕΕ για το κράτος δικαίου στο 
Κοσσυφοπέδιο εγείρει πολύ σημαντικές 
ανησυχίες, όπου συμπεριλαμβάνονται και 
οι δυσκολίες λόγω της μη αναγνώρισης 
από πλευράς πέντε κρατών μελών· υιοθετεί 
την ανάλυση και τις συστάσεις που 
διατυπώνει η έκθεση και ζητεί από όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς να τις 
εφαρμόσουν, βελτιώνοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ·

9. χαιρετίζει την αναθεώρηση και 
επέκταση της εντολής της EULEX και 
στηρίζει την Ειδική Επιχειρησιακή 
Ερευνητική Ομάδα· πιστεύει ότι η έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
βοήθεια της ΕΕ για το κράτος δικαίου στο 
Κοσσυφοπέδιο εγείρει πολύ σημαντικές 
ανησυχίες, όπου συμπεριλαμβάνονται και 
οι δυσκολίες λόγω της μη αναγνώρισης 
από πλευράς πέντε κρατών μελών· υιοθετεί 
την ανάλυση και τις συστάσεις που 
διατυπώνει η έκθεση και ζητεί από όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς να τις 
εφαρμόσουν, βελτιώνοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ· 
καλεί, ειδικότερα, τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να διασφαλίσουν τη σωστή επάνδρωση 
της EULEX, όσον αφορά την ποιότητα 
και το χρονικό διάστημα, να 
διασφαλίσουν δε ότι η σύνθεση του 
προσωπικού θα ανταποκρίνεται στις επί 
τόπου ανάγκες·

Or. en

Τροπολογία 63
Pino Arlacchi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει ότι, σύμφωνα με την έκθεση 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
η EULEX υπήρξε αναποτελεσματική και 
πλήττεται από καθυστερήσεις· σημειώνει 
ότι από το 2007 έως το 2011 η ΕΕ 
παρέσχε 680 εκατομμύρια ευρώ για τη 
στήριξη του κράτους δικαίου στο 
Κοσσυφοπέδιο, καθιστώντας τη χώρα τον 
μεγαλύτερο κατά κεφαλήν αποδέκτη 
βοήθειας της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο· 
υπογραμμίζει ότι για την εν λόγω έκθεση 
ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της 
αποστολής EULEX είναι η απουσία 
σαφώς καθορισμένων στόχων· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από την EULEX να 
αποσαφηνίσει τους στόχους της και να 
διασφαλίσει ότι οι στόχοι αυτοί έχουν 
σημεία αναφοράς έτσι ώστε να είναι 
εφικτή η μέτρηση της προόδου·

Or. en

Τροπολογία 64
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει την ανάγκη για καλύτερη 
συνεργασία και συντονισμό της βοήθειας 
μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ και άλλων διεθνών 
χρηματοδοτών· καλεί τα κράτη μέλη της 
ΕΕ να διασφαλίσουν τη σωστή 
επάνδρωση της EULEX, όσον αφορά την 
ποιότητα και το χρονικό διάστημα και ότι 
η σύνθεση του προσωπικού θα 
ανταποκρίνεται στις επί τόπου ανάγκες·

10. τονίζει την ανάγκη για καλύτερη 
συνεργασία και συντονισμό της βοήθειας 
μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ και άλλων διεθνών 
χρηματοδοτών προκειμένου να 
αποφευχθεί η επικάλυψη 
δραστηριοτήτων και να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική διαχείριση των πόρων·
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Or. en

Τροπολογία 65
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει την ανάγκη για καλύτερη 
συνεργασία και συντονισμό της βοήθειας 
μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ και άλλων διεθνών 
χρηματοδοτών· καλεί τα κράτη μέλη της 
ΕΕ να διασφαλίσουν τη σωστή 
επάνδρωση της EULEX, όσον αφορά την 
ποιότητα και το χρονικό διάστημα και ότι 
η σύνθεση του προσωπικού θα 
ανταποκρίνεται στις επί τόπου ανάγκες·

10. τονίζει την ανάγκη για καλύτερη 
συνεργασία και συντονισμό της βοήθειας 
μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ και άλλων διεθνών 
χρηματοδοτών· χαιρετίζει την ένταξη του 
Κοσσυφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) από τον Δεκέμβριο 
2012·

Or. en

Τροπολογία 66
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί την ύπαρξη αποτελεσματικού 
και διαφανούς συστήματος στις δομές 
της EULEX, το οποίο θα διασφαλίζει ότι 
λαμβάνονται υπόψη οι καταγγελίες των 
πολιτών και των εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία 67
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. λαμβάνει γνώση της δήλωσης του 
Thomas de Maiziere από το Υπουργείο 
Άμυνας της Γερμανίας, η οποία κηρύσσει 
ότι η αποστολή EULEX πρέπει να 
τερματιστεί και να αντικατασταθεί με νέα 
αποστολή, η οποία θα φέρει νέα εντολή, 
δομή και νέο προσωπικό·

Or. en

Τροπολογία 68
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει την ανάγκη του 
Κοσσυφοπεδίου να ενισχύσει τη στενή του 
συνεργασία με την EULEX και να 
διασφαλίσει στήριξη για το έργο της 
EULEX σε όλους τους τομείς της 
εντολής·

Or. en

Τροπολογία 69
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
επιτυχίας της EULEX, τόσο για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και την εδραίωση των 
θεσμικών οργάνων όσο και για τη 
σταθερότητα στο Κοσσυφοπέδιο· τονίζει 
την ευθύνη της EULEX όσον αφορά τις 
εκτελεστικές εξουσίες της και την εντολή 
της για παρακολούθηση, καθοδήγηση και 
παροχή συμβουλών· υπογραμμίζει την 
ανάγκη πραγματικής εσωτερικής 
διαχείρισης, συντονισμού και 
συνεργασίας στους κόλπους της EULEX· 
τονίζει την ανάγκη διαφάνειας και 
λογοδοσίας στο έργο της EULEX καθώς 
και την ανάγκη να επιδειχθεί ευαισθησία 
στο πολιτικό πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της, έτσι ώστε να 
ενισχυθεί η νομιμότητά της στα μάτια 
των πολιτών· επιπλέον υπογραμμίζει τη 
σημασία της διατήρησης στενής 
επικοινωνίας με την κυβέρνηση, τους 
πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης του 
Κοσσυφοπεδίου· παροτρύνει την EULEX 
να ανακοινώνει καλύτερα τις επιτυχίες 
της αποστολής της στους πολίτες του 
Κοσσυφοπεδίου, να εργάζεται για να 
ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην 
αποστολή και να επιδεικνύει ιδιαίτερη 
προσοχή στις προσδοκίες των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 70
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ενθαρρύνει τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για την καταπολέμηση 
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των υψηλών ποσοστών ανεργίας και 
φτώχειας στη χώρα μέσω περαιτέρω 
οικονομικών μεταρρυθμίσεων και 
βελτιωμένου επενδυτικού κλίματος·

Or. en

Τροπολογία 71
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει την έναρξη του διαλόγου για 
τις θεωρήσεις διαβατηρίων και το σχέδιο 
δράσης για τις θεωρήσεις διαβατηρίων του 
Ιουνίου 2012· ζητεί την ταχεία εφαρμογή 
του χάρτη πορείας·

11. χαιρετίζει την έναρξη του διαλόγου για 
τις θεωρήσεις διαβατηρίων και τη 
μεταβίβαση του χάρτη πορείας για τις 
θεωρήσεις διαβατηρίων τον Ιούνιο 2012· 
ζητεί την ταχεία εφαρμογή του χάρτη 
πορείας·

Or. en

Τροπολογία 72
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει την έναρξη του διαλόγου για 
τις θεωρήσεις διαβατηρίων και το σχέδιο 
δράσης για τις θεωρήσεις διαβατηρίων του 
Ιουνίου 2012· ζητεί την ταχεία εφαρμογή 
του χάρτη πορείας·

11. χαιρετίζει την έναρξη του διαλόγου για 
τις θεωρήσεις διαβατηρίων και το σχέδιο 
δράσης για τις θεωρήσεις διαβατηρίων του 
Ιουνίου 2012· ζητεί την ταχεία και 
αυστηρή εφαρμογή του χάρτη πορείας·

Or. en
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Τροπολογία 73
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει την έναρξη του διαλόγου για 
τις θεωρήσεις διαβατηρίων και το σχέδιο 
δράσης για τις θεωρήσεις διαβατηρίων του 
Ιουνίου 2012· ζητεί την ταχεία εφαρμογή 
του χάρτη πορείας·

11. χαιρετίζει την έναρξη του διαλόγου για 
τις θεωρήσεις διαβατηρίων και το σχέδιο 
δράσης για τις θεωρήσεις διαβατηρίων του 
Ιουνίου 2012· ζητεί την ταχεία εφαρμογή 
του χάρτη πορείας· ζητεί από το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ενημερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που 
επιτυγχάνεται στο πεδίο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 74
Μαρία-Ελένη Κοππά, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
εκπληρώσουν τις τέσσερις 
βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες, τα 
κριτήρια για την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων για τη ΣΣΣ, στους 
τομείς του κράτους δικαίου, των 
μειονοτήτων, των διοικητικών 
ικανοτήτων και του εμπορίου και την 
ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων
για διαπραγματεύσεις, ιδίως με τη 
συνέχιση της αναδιάρθρωσης του 
Υπουργείου Εμπορίου·

12. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
ενισχύσουν τις διοικητικές ικανότητες για 
διαπραγματεύσεις, ιδίως με τη συνέχιση 
της αναδιάρθρωσης του Υπουργείου 
Εμπορίου·

Or. en
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Τροπολογία 75
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
εκπληρώσουν τις τέσσερις 
βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες, τα
κριτήρια για την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων για τη ΣΣΣ, στους 
τομείς του κράτους δικαίου, των 
μειονοτήτων, των διοικητικών ικανοτήτων 
και του εμπορίου και την ενίσχυση των 
διοικητικών ικανοτήτων για 
διαπραγματεύσεις, ιδίως με τη συνέχιση 
της αναδιάρθρωσης του Υπουργείου 
Εμπορίου·

12. χαιρετίζει τις προσπάθειες των αρχών
του Κοσσυφοπεδίου να εκπληρώσουν 
πλήρως τις τέσσερις βραχυπρόθεσμες 
προτεραιότητες, οι οποίες αποτελούν 
βασικά κριτήρια για τις επιτυχείς 
διαπραγματεύσεις για τη ΣΣΣ, στους 
τομείς του κράτους δικαίου, των 
μειονοτήτων, των διοικητικών ικανοτήτων 
και του εμπορίου και την ενίσχυση των 
διοικητικών ικανοτήτων για 
διαπραγματεύσεις, ιδίως με τη συνέχιση 
της αναδιάρθρωσης του Υπουργείου 
Εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 76
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
εκπληρώσουν τις τέσσερις 
βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες, τα 
κριτήρια για την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων για τη ΣΣΣ, στους 
τομείς του κράτους δικαίου, των 
μειονοτήτων, των διοικητικών ικανοτήτων 
και του εμπορίου και την ενίσχυση των 
διοικητικών ικανοτήτων για 
διαπραγματεύσεις, ιδίως με τη συνέχιση 
της αναδιάρθρωσης του Υπουργείου 
Εμπορίου·

12. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
κάνουν ουσιαστική και μετρήσιμη 
περαιτέρω πρόοδο στις τέσσερις 
βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες, τα 
κριτήρια για την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων για τη ΣΣΣ, στους 
τομείς του κράτους δικαίου, των 
μειονοτήτων, των διοικητικών ικανοτήτων 
και του εμπορίου και την ενίσχυση των 
διοικητικών ικανοτήτων για 
διαπραγματεύσεις, ιδίως με τη συνέχιση 
της αναδιάρθρωσης του Υπουργείου 
Εμπορίου·
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Or. en

Τροπολογία 77
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
εκπληρώσουν τις τέσσερις 
βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες, τα 
κριτήρια για την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων για τη ΣΣΣ, στους 
τομείς του κράτους δικαίου, των 
μειονοτήτων, των διοικητικών ικανοτήτων 
και του εμπορίου και την ενίσχυση των 
διοικητικών ικανοτήτων για 
διαπραγματεύσεις, ιδίως με τη συνέχιση 
της αναδιάρθρωσης του Υπουργείου 
Εμπορίου·

12. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
εκπληρώσουν τις τέσσερις 
βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες, τις 
προϋποθέσεις για την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων για τη ΣΣΣ, στους 
τομείς του κράτους δικαίου, των 
μειονοτήτων, των διοικητικών ικανοτήτων 
και του εμπορίου και την ενίσχυση των 
διοικητικών ικανοτήτων για 
διαπραγματεύσεις, ιδίως με τη συνέχιση 
της αναδιάρθρωσης του Υπουργείου 
Εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 78
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
τηρήσουν τη δέσμευσή τους και να 
επιδείξουν πολιτική βούληση για την 
ενίσχυση του κράτους δικαίου· σημειώνει 
με ενδιαφέρον την έναρξη του 
διαρθρωμένου διαλόγου για το κράτος 
δικαίου σε φόρουμ υψηλού επιπέδου για 
την παρακολούθηση της προόδου στον 
τομέα του κράτους δικαίου·

13. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
τηρήσουν τη δέσμευσή τους και να 
επιδείξουν πολιτική βούληση για την 
ενίσχυση του κράτους δικαίου· ειδικότερα, 
να παρέχουν στοιχεία για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος και της διαφθοράς· σημειώνει 
με ενδιαφέρον την έναρξη του 
διαρθρωμένου διαλόγου για το κράτος
δικαίου σε φόρουμ υψηλού επιπέδου για 
την παρακολούθηση της προόδου στον 
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τομέα του κράτους δικαίου· προτρέπει τις 
αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
τερματίσουν την πρακτική της 
χορήγησης χάρητος σε πολυάριθμους 
καταδικασθέντες εγκληματίες με αφορμή 
τους εορτασμούς για την επέτειο της 
διακήρυξης ανεξαρτησίας του 
Κοσσυφοπεδίου και να ακολουθούν 
αυστηρότερα κριτήρια στις εν λόγω 
χορηγήσεις χάρητος, τηρώντας πάντα το 
διαχωρισμό εξουσιών·

Or. en

Τροπολογία 79
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. προτρέπει τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου αφενός να σέβονται την 
ανεξαρτησία των δικαστικών, τόσο στις 
δράσεις τους όσο και στις δημόσιες 
δηλώσεις τους, καθώς και σε σχέση με 
την έρευνα ή σύλληψη πολιτικών 
προσωπικοτήτων, αφετέρου να σέβονται 
την εντολή της EULEX και την άσκηση 
των εκτελεστικών της εξουσιών·

Or. en

Τροπολογία 80
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. προτείνει να προσκαλείται το 
Κοσσυφοπέδιο στις συνεδριάσεις που 
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διοργανώνονται από τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα στο πλαίσιο της ζώνης 
του ευρώ, δεδομένου ότι το νόμισμα 
λογιστικής και πληρωμών στη χώρα αυτή 
είναι το ευρώ·

Or. fr

Τροπολογία 81
Willy Meyer, Tάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη σημαντικής προόδου όσον αφορά 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· καλεί τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να εγκρίνουν την
πολιτική βούληση και το θάρρος για την 
καταπολέμηση της υψηλού επιπέδου 
διαφθοράς· εκφράζει ανησυχία σχετικά με 
την απουσία πλήρους συμμετοχής στη 
Europol και την Interpol λόγω μη 
αναγνώρισης της κρατικής υπόστασης· 
τονίζει ότι η EULEX πρέπει να συνδράμει 
την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου για 
την αποκλιμάκωση κρίσιμων και 
ευαίσθητων καταστάσεων κατά τη 
διάρκεια διαδηλώσεων·

14. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη σημαντικής προόδου όσον αφορά 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· πρέπει να 
επικρατήσουν η πολιτική βούληση και το 
θάρρος για την καταπολέμηση της υψηλού 
επιπέδου διαφθοράς· επισημαίνει ότι, 
ελλείψει συνολικής και αμοιβαία 
αποδεκτής λύσης για το Κοσσυφοπέδιο 
σύμφωνα με την απόφαση 1244/99 του 
ΟΗΕ και όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, η 
διαφθορά θα συνεχίσει να ανθεί·

Or. en

Τροπολογία 82
Μαρία-Ελένη Κοππά, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του για την 14. εκφράζει την ανησυχία του για την 
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έλλειψη σημαντικής προόδου όσον αφορά 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· καλεί τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να εγκρίνουν την 
πολιτική βούληση και το θάρρος για την 
καταπολέμηση της υψηλού επιπέδου 
διαφθοράς· εκφράζει ανησυχία σχετικά με 
την απουσία πλήρους συμμετοχής στη 
Europol και την Interpol λόγω μη 
αναγνώρισης της κρατικής υπόστασης· 
τονίζει ότι η EULEX πρέπει να συνδράμει 
την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου για 
την αποκλιμάκωση κρίσιμων και 
ευαίσθητων καταστάσεων κατά τη 
διάρκεια διαδηλώσεων·

έλλειψη σημαντικής προόδου όσον αφορά 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· καλεί τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να εντείνουν την 
πολιτική βούληση και το θάρρος για την 
καταπολέμηση της υψηλού επιπέδου 
διαφθοράς· εκφράζει ικανοποίηση για το 
γεγονός ότι η συνεργασία με την Europol 
και την Interpol πραγματοποιείται ακόμα 
και εν απουσία διπλωματικών σχέσεων 
μεταξύ συγκεκριμένων χωρών και ότι η 
EULEX συνεργάζεται και διατηρεί 
τακτική επικοινωνία και με τις δύο· 
τονίζει ότι η EULEX πρέπει να συνδράμει 
τα θεσμικά όργανα του Κοσσυφοπεδίου 
στην καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος και να μην εμπλέκεται σε 
κρίσιμες και ευαίσθητες καταστάσεις, 
όπως στην περίπτωση των διαδηλώσεων 
μεταξύ των εθνών·

Or. en

Τροπολογία 83
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη σημαντικής προόδου όσον αφορά 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· καλεί τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να εγκρίνουν την 
πολιτική βούληση και το θάρρος για την 
καταπολέμηση της υψηλού επιπέδου 
διαφθοράς· εκφράζει ανησυχία σχετικά με 
την απουσία πλήρους συμμετοχής στη 
Europol και την Interpol λόγω μη 
αναγνώρισης της κρατικής υπόστασης· 
τονίζει ότι η EULEX πρέπει να συνδράμει 
την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου για την 
αποκλιμάκωση κρίσιμων και ευαίσθητων 

14. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη προόδου όσον αφορά την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· καλεί τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να εντείνουν την 
πολιτική βούληση και το θάρρος για την 
καταπολέμηση της υψηλού επιπέδου 
διαφθοράς, επαναλαμβάνει την ανησυχία 
του για το υψηλό επίπεδο οργανωμένου 
εγκλήματος στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, 
και επισημαίνει τη χάραξη στρατηγικής 
από την κυβέρνηση για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς· εκφράζει 
ανησυχία σχετικά με την απουσία πλήρους 
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καταστάσεων κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων·

συμμετοχής στη Europol και την Interpol, 
καλεί δε τα κράτη μέλη να διευκολύνουν 
την καλύτερη συνεργασία μεταξύ EULEX
και Europol και να εντοπίσουν τις 
δυνατότητες να συμπεριληφθεί το 
Κοσσυφοπέδιο στις εν λόγω υπηρεσίες· 
τονίζει ότι η EULEX πρέπει να συνδράμει 
την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου για την 
αποκλιμάκωση κρίσιμων και ευαίσθητων 
καταστάσεων κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων· 

Or. en

Τροπολογία 84
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη σημαντικής προόδου όσον αφορά 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· καλεί τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να εγκρίνουν την
πολιτική βούληση και το θάρρος για την 
καταπολέμηση της υψηλού επιπέδου 
διαφθοράς· εκφράζει ανησυχία σχετικά με 
την απουσία πλήρους συμμετοχής στη 
Europol και την Interpol λόγω μη 
αναγνώρισης της κρατικής υπόστασης· 
τονίζει ότι η EULEX πρέπει να συνδράμει 
την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου για την 
αποκλιμάκωση κρίσιμων και ευαίσθητων 
καταστάσεων κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων·

14. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη σημαντικής προόδου όσον αφορά 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· επισημαίνει, 
στο το πλαίσιο αυτό, ότι η έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου παραθέτει αρκετές 
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου έχουν αρνηθεί να 
ακολουθήσουν τις συμβουλές και 
συστάσεις που παρέχονται από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ ή από τους 
εμπειρογνώμονες που χρηματοδοτούνται 
από την ΕΕ ακριβώς στον τομέα της 
καταπολέμησης της διαφθοράς· καλεί τις 
αρχές του Κοσσυφοπεδίου να επιδείξουν 
πραγματική πολιτική βούληση για την 
καταπολέμηση της υψηλού επιπέδου 
διαφθοράς· εκφράζει ανησυχία σχετικά με 
την απουσία πλήρους συμμετοχής στη 
Europol και την Interpol λόγω μη 
αναγνώρισης της κρατικής υπόστασης· 
τονίζει ότι η EULEX πρέπει να συνδράμει 
την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου για την 
αποκλιμάκωση κρίσιμων και ευαίσθητων 
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καταστάσεων κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων·

Or. en

Τροπολογία 85
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη σημαντικής προόδου όσον αφορά 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· καλεί τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να εγκρίνουν την 
πολιτική βούληση και το θάρρος για την 
καταπολέμηση της υψηλού επιπέδου 
διαφθοράς· εκφράζει ανησυχία σχετικά με 
την απουσία πλήρους συμμετοχής στη 
Europol και την Interpol λόγω μη 
αναγνώρισης της κρατικής υπόστασης· 
τονίζει ότι η EULEX πρέπει να συνδράμει 
την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου για 
την αποκλιμάκωση κρίσιμων και 
ευαίσθητων καταστάσεων κατά τη 
διάρκεια διαδηλώσεων·

14. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη σημαντικής προόδου όσον αφορά 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· καλεί τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να εντείνουν την 
πολιτική βούληση και το θάρρος για την 
καταπολέμηση της υψηλού επιπέδου 
διαφθοράς· εκφράζει ανησυχία σχετικά με 
την απουσία πλήρους συμμετοχής στη 
Europol και την Interpol λόγω μη 
αναγνώρισης της κρατικής υπόστασης· 
καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
να διευκολύνουν και να καταστήσουν 
δυνατή τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου
στις προαναφερθείσες υπηρεσίες 
τουλάχιστον από τη θέση του 
παρατηρητή·

Or. en

Τροπολογία 86
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του για την 14. εκφράζει την ανησυχία του για την 
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έλλειψη σημαντικής προόδου όσον αφορά 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· καλεί τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να εγκρίνουν την 
πολιτική βούληση και το θάρρος για την 
καταπολέμηση της υψηλού επιπέδου 
διαφθοράς· εκφράζει ανησυχία σχετικά με 
την απουσία πλήρους συμμετοχής στη 
Europol και την Interpol λόγω μη
αναγνώρισης της κρατικής υπόστασης· 
τονίζει ότι η EULEX πρέπει να συνδράμει 
την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου για την 
αποκλιμάκωση κρίσιμων και ευαίσθητων 
καταστάσεων κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων·

έλλειψη σημαντικής προόδου όσον αφορά 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι, 
μέχρι σήμερα, έχει διενεργηθεί ελάχιστη ή 
μηδενική διεξοδική έρευνα με αντικείμενο 
το οργανωμένο έγκλημα και τις 
διασυνδέσεις του με τους εκπροσώπους 
των πολιτικών θεσμών, με αποτέλεσμα 
πολλά εγκλήματα να παραμένουν κατά 
πάσα πιθανότητα ατιμώρητα· καλεί τις 
αρχές του Κοσσυφοπεδίου να εντείνουν
την πολιτική βούληση και το θάρρος για 
την καταπολέμηση της υψηλού επιπέδου 
διαφθοράς· εκφράζει ανησυχία σχετικά με 
την απουσία πλήρους συμμετοχής στη 
Europol και την Interpol λόγω μη 
αναγνώρισης της κρατικής υπόστασης· 
τονίζει ότι η EULEX πρέπει να συνδράμει 
την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου για την 
αποκλιμάκωση κρίσιμων και ευαίσθητων 
καταστάσεων κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων·

Or. en

Τροπολογία 87
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη σημαντικής προόδου όσον αφορά 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· καλεί τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να εγκρίνουν την 
πολιτική βούληση και το θάρρος για την 
καταπολέμηση της υψηλού επιπέδου 
διαφθοράς· εκφράζει ανησυχία σχετικά με 
την απουσία πλήρους συμμετοχής στη 
Europol και την Interpol λόγω μη 
αναγνώρισης της κρατικής υπόστασης· 
τονίζει ότι η EULEX πρέπει να συνδράμει 
την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου για την 

14. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη σημαντικής προόδου όσον αφορά 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· θεωρεί ότι το 
Κοσσυφοπέδιο πρέπει να χαράξει και να 
εφαρμόσει, αναλαμβάνοντας σοβαρή 
δέσμευση, νέα στρατηγική και σχέδιο 
δράσης για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς· καλεί τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου να εντείνουν την πολιτική 
βούληση και το θάρρος για την 
καταπολέμηση της υψηλού επιπέδου 
διαφθοράς· εκφράζει ανησυχία σχετικά με 
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αποκλιμάκωση κρίσιμων και ευαίσθητων 
καταστάσεων κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων·

την απουσία πλήρους συμμετοχής στη 
Europol και την Interpol λόγω μη 
αναγνώρισης της κρατικής υπόστασης· 
τονίζει ότι η EULEX πρέπει να συνδράμει 
την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου για την 
αποκλιμάκωση κρίσιμων και ευαίσθητων 
καταστάσεων κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων·

Or. en

Τροπολογία 88
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη σημαντικής προόδου όσον αφορά 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· καλεί τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να εγκρίνουν την 
πολιτική βούληση και το θάρρος για την 
καταπολέμηση της υψηλού επιπέδου 
διαφθοράς· εκφράζει ανησυχία σχετικά με 
την απουσία πλήρους συμμετοχής στη 
Europol και την Interpol λόγω μη 
αναγνώρισης της κρατικής υπόστασης· 
τονίζει ότι η EULEX πρέπει να συνδράμει 
την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου για την 
αποκλιμάκωση κρίσιμων και ευαίσθητων 
καταστάσεων κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων·

14. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη σημαντικής προόδου όσον αφορά 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· καλεί τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να εντείνουν την 
πολιτική βούληση και το θάρρος για την 
καταπολέμηση της υψηλού επιπέδου 
διαφθοράς με τη χάραξη,μεταξύ άλλων, 
νέας στρατηγικής και σχεδίου δράσης για 
την καταπολέμηση της διαφθοράς· 
προτρέπει την κυβέρνηση να ενισχύσει τη 
νομοθεσία σχετικά με τη χρηματοδότηση 
των πολιτικών κομμάτων· ζητεί την 
χάραξη περιφερειακής στρατηγικής και 
την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
όλων των χωρών της περιοχής όσον 
αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς 
και του οργανωμένου εγκλήματος· 
εκφράζει ανησυχία σχετικά με την απουσία 
πλήρους συμμετοχής στη Europol και την 
Interpol λόγω μη αναγνώρισης της 
κρατικής υπόστασης· τονίζει ότι η EULEX 
πρέπει να συνδράμει την αστυνομία του 
Κοσσυφοπεδίου για την αποκλιμάκωση 
κρίσιμων και ευαίσθητων καταστάσεων 
κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων·
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Or. en

Τροπολογία 89
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη σημαντικής προόδου όσον αφορά 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· καλεί τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να εγκρίνουν την 
πολιτική βούληση και το θάρρος για την 
καταπολέμηση της υψηλού επιπέδου 
διαφθοράς· εκφράζει ανησυχία σχετικά με 
την απουσία πλήρους συμμετοχής στη 
Europol και την Interpol λόγω μη 
αναγνώρισης της κρατικής υπόστασης· 
τονίζει ότι η EULEX πρέπει να συνδράμει 
την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου για την 
αποκλιμάκωση κρίσιμων και ευαίσθητων 
καταστάσεων κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων·

14. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη σημαντικής προόδου όσον αφορά 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· καλεί τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να εντείνουν την 
πολιτική βούληση και το θάρρος για την 
καταπολέμηση της υψηλού επιπέδου 
διαφθοράς και να επιδείξουν περισσότερη 
διαφάνεια και καλύτερη διακυβέρνηση, 
που θα περιλαμβάνει τον συντονισμό των 
αστυνομικών δυνάμεων του 
Κοσσυφοπεδίου με τις δικαστικές αρχές·
εκφράζει ανησυχία σχετικά με την απουσία 
πλήρους συμμετοχής στη Europol και την 
Interpol λόγω μη αναγνώρισης της 
κρατικής υπόστασης· τονίζει ότι η EULEX 
πρέπει να συνδράμει την αστυνομία του 
Κοσσυφοπεδίου για την αποκλιμάκωση 
κρίσιμων και ευαίσθητων καταστάσεων 
κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων·

Or. en

Τροπολογία 90
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. εκφράζει ανησυχία σχετικά με τα 
ζητήματα εθνικής βίας, υπενθυμίζοντας 
7.000 περιστατικά που σημειώθηκαν εις 
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βάρος κυρίως του μη αλβανικού 
πληθυσμού, τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί 
από το 1999 μέχρι σήμερα· παροτρύνει 
την ανάληψη περισσότερο ενεργούς 
δράσης εκ μέρους των αρχών του 
Κοσσυφοπεδίου για τη διόρθωση της 
κατάστασης·

Or. it

Τροπολογία 91
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και ζητεί, σε 
σχέση με αυτό, να χαραχθεί περιφερειακή 
στρατηγική και να υπάρξει ενισχυμένη 
συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο 
αποτελεσματικά οι πληγές αυτές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 92
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και ζητεί, σε 
σχέση με αυτό, να χαραχθεί περιφερειακή 
στρατηγική και να υπάρξει ενισχυμένη 
συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών 

15. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η EULEX δεν 
έχει ασχοληθεί σχεδόν καθόλου με τη 
διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα και 
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προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο 
αποτελεσματικά οι πληγές αυτές·

ότι η συνεχής αδυναμία του κράτους 
δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο υπονομεύει 
κάθε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 93
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και ζητεί, σε 
σχέση με αυτό, να χαραχθεί περιφερειακή 
στρατηγική και να υπάρξει ενισχυμένη 
συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο 
αποτελεσματικά οι πληγές αυτές·

15. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και αποτελούν 
εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη του 
Κοσσυφοπεδίου· ζητεί, σε σχέση με αυτό, 
να χαραχθεί περιφερειακή στρατηγική και 
να υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 
όλων των χωρών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι 
πληγές αυτές·

Or. en

Τροπολογία 94
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και ζητεί, σε 
σχέση με αυτό, να χαραχθεί περιφερειακή 
στρατηγική και να υπάρξει ενισχυμένη 
συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο 

15. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και ζητεί, σε 
σχέση με αυτό, να χαραχθεί περιφερειακή 
στρατηγική και να υπάρξει ενισχυμένη 
συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο 
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αποτελεσματικά οι πληγές αυτές· αποτελεσματικά οι πληγές αυτές, ιδίως η 
εμπορία και εκμετάλλευση των γυναικών 
και ανήλικων ατόμων με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση ή την 
αναγκαστική επαιτεία·

Or. en

Τροπολογία 95
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και ζητεί, σε 
σχέση με αυτό, να χαραχθεί περιφερειακή 
στρατηγική και να υπάρξει ενισχυμένη 
συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο 
αποτελεσματικά οι πληγές αυτές·

15. σημειώνει ότι η διαφθορά και το 
οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην περιοχή και ζητεί, σε 
σχέση με αυτό, να χαραχθεί περιφερειακή 
στρατηγική και να υπάρξει ενισχυμένη 
συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο 
αποτελεσματικά οι πληγές αυτές· 
χαιρετίζει το επιτυχές έργο στον εν λόγω 
τομέα που έχει επιτελέσει η συνεργασία 
της Οχρίδας μεταξύ των κυβερνήσεων 
της Πρίστινας, των Σκοπίων, της 
Ποντγκόριτσας και των Τιράνων·

Or. en

Τροπολογία 96
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για 
το ρόλο που διαδραματίζει το 
οργανωμένο έγκλημα του Κοσσυφοπεδίου 
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σε διάφορες εγκληματικές 
δραστηριότητες που αφορούν τα 
ναρκωτικά και την εμπορία ανθρώπων· 
καλεί τη EULEX να συνεχίσει την έρευνα 
σχετικά με την παράνομη εμπορία 
ανθρωπίνων οργάνων, δεδομένου ότι δεν 
έχει σημειωθεί καμία πρόοδος εν 
προκειμένω· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη να συνεργαστούν πλήρως σε αυτό το 
θέμα·

Or. en

Τροπολογία 97
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί το Κοσσυφοπέδιο να 
επικεντρωθεί στη βελτίωση της 
ανεξαρτησίας, της αποτελεσματικότητας, 
της υπευθυνότητας και της αμεροληψίας 
του δικαστικού σώματος και να 
διασφαλίσει την επιτυχή εφαρμογή της 
μεταρρύθμισης στον δικαστικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 98
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. υπογραμμίζει ότι το οργανωμένο 
έγκλημα στο Κοσσυφοπέδιο ασκεί βίαιο 
έλεγχο σε διάφορες μορφές εγκληματικής 
δραστηριότητας στην περιοχή όπως το 
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λαθρεμπόριο όπλων, η κλοπή 
αυτοκινήτων, το λαθρεμπόριο τσιγάρων, 
η εκμετάλλευση της πορνείας, το εμπόριο 
ηρωίνης και άλλων ναρκωτικών, 
ειδικότερα δε υπάρχουν ισχυρά 
αποδεικτικά στοιχεία ότι πολύ μεγάλη 
ποσότητα ηρωίνης από το Αφγανιστάν 
διακινείται μέσω του Κοσσυφοπεδίου στη 
Δυτική Ευρώπη· καλεί τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου και την αποστολή 
EULEX να σταματήσουν το εν λόγω 
παράνομο εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 99
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει ανησυχία σχετικά με το 
περιορισμένο πλαίσιο που επικρατεί στο 
Κόσοβο όσον αφορά την προστασία 
μαρτύρων, κυρίως σε σημαντικές 
υποθέσεις υψηλού προφίλ· καλεί τα κράτη 
μέλη να αποδεχθούν περισσότερες 
υποθέσεις μετεγκατάστασης μαρτύρων·

16. εκφράζει ανησυχία σχετικά με το 
περιορισμένο πλαίσιο που επικρατεί στο 
Κόσοβο όσον αφορά την προστασία 
μαρτύρων, κυρίως σε σημαντικές 
υποθέσεις υψηλού προφίλ· ζητεί από τις 
αρχές του Κοσσυφοπεδίου να ενισχύσουν 
την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία 
του συστήματος προστασίας μαρτύρων, 
καλεί δε την EULEX να εντείνει τη 
στήριξή της στις εν λόγω προσπάθειες·
καλεί τα κράτη μέλη να αποδεχθούν 
περισσότερες υποθέσεις μετεγκατάστασης 
μαρτύρων·

Or. en

Τροπολογία 100
Pino Arlacchi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει ανησυχία σχετικά με το 
περιορισμένο πλαίσιο που επικρατεί στο 
Κόσοβο όσον αφορά την προστασία 
μαρτύρων, κυρίως σε σημαντικές 
υποθέσεις υψηλού προφίλ· καλεί τα κράτη 
μέλη να αποδεχθούν περισσότερες 
υποθέσεις μετεγκατάστασης μαρτύρων·

16. εκφράζει ανησυχία σχετικά με το 
περιορισμένο πλαίσιο που επικρατεί στο 
Κόσοβο όσον αφορά την προστασία 
μαρτύρων, κυρίως σε σημαντικές 
υποθέσεις υψηλού προφίλ· υπογραμμίζει 
την ανάγκη για ύπαρξη πλήρως 
λειτουργικού προγράμματος προστασίας 
μαρτύρων· καλεί τα κράτη μέλη να 
αποδεχθούν περισσότερες υποθέσεις 
μετεγκατάστασης μαρτύρων·

Or. en

Τροπολογία 101
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει ανησυχία σχετικά με το 
περιορισμένο πλαίσιο που επικρατεί στο 
Κόσοβο όσον αφορά την προστασία 
μαρτύρων, κυρίως σε σημαντικές 
υποθέσεις υψηλού προφίλ· καλεί τα κράτη 
μέλη να αποδεχθούν περισσότερες 
υποθέσεις μετεγκατάστασης μαρτύρων·

16. εκφράζει ανησυχία σχετικά με το 
περιορισμένο πλαίσιο που επικρατεί στο 
Κόσοβο όσον αφορά την προστασία 
μαρτύρων, κυρίως σε σημαντικές 
υποθέσεις υψηλού προφίλ· καλεί τα κράτη 
μέλη να αποδεχθούν περισσότερες 
υποθέσεις μετεγκατάστασης μαρτύρων και 
τονίζει την ανάγκη να συνεχίσουν να 
αναζητούν τρόπους προκειμένου να 
αναγνωρίζονται τα βασανιστήρια και να 
τηρείται το δικαίωμα που έχει το σύνολο 
των θυμάτων εγκλημάτων πολέμου στην 
αλήθεια και τη δικαιοσύνη, 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για 
τη σύσταση της επιτροπής RECOM·

Or. en
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Τροπολογία 102
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, ως αποτέλεσμα του πολέμου στο 
Κοσσυφοπέδιο το 1999, αγνοούνται 
ακόμη 1869 άτομα· επισημαίνει ότι το εν 
λόγω ζήτημα απαιτεί άμεση 
αντιμετώπιση, καθώς η αποκάλυψη της 
αλήθειας και η δυνατότητα των 
οικογενειών των θυμάτων να τιμήσουν τη 
μνήμη των αγαπημένων τους προσώπων 
αποτελούν ζωτικής σημασίας 
προϋποθέσεις για τη συμφιλίωση μεταξύ 
των κοινοτήτων και για ένα ειρηνικό 
μέλλον στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 103
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει την ανάγκη για καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των επιτροπών 
αγνοουμένων ατόμων και καλεί τις αρχές 
να δημοσιοποιούν τα αρχεία της μυστικής 
αστυνομίας και του στρατού·

Or. en

Τροπολογία 104
Nadezhda Neynsky
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εξακολουθεί να ανησυχεί για τη 
συνεχιζόμενη τάση της εμπορίας 
ανθρώπων από το Κοσσυφοπέδιο και 
μέσω αυτού, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
εμπορία παιδιών για σεξουαλική 
εκμετάλλευση· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να 
εντείνει τις προσπάθειές του για την 
καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας 
ανθρώπων αυξάνοντας, μεταξύ άλλων, 
τις ικανότητες των οικείων αρχών 
επιβολής νόμου και των δικαστικών 
αρχών·

Or. en

Τροπολογία 105
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. ζητεί την επιστροφή των 
εκτοπισθέντων εσωτερικού, την 
επιστροφή της αφαιρεθείσας περιουσίας 
τους και την αποκατάσταση των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 106
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί όλα τα μέρη να ολοκληρώσουν 
την εκλογική μεταρρύθμιση ώστε να 
διασφαλιστεί η ασφαλής εύρυθμη 
λειτουργία του εκλογικού πλαισίου· 
εκφράζει ανησυχία σχετικά με τις 
αδυναμίες όσον αφορά τη διερεύνηση και 
άσκηση δίωξης για τις περιπτώσεις 
εκλογικής νοθείας που συνδέονται με τις 
βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 
2010, όπως επισημαίνεται και στη σχετική 
έκθεση του ΟΑΣΕ·

17. καλεί όλα τα μέρη να ολοκληρώσουν 
την εκλογική μεταρρύθμιση ώστε να 
διασφαλιστεί η ασφαλής εύρυθμη 
λειτουργία του εκλογικού πλαισίου 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ιδίως με 
εκείνα του Συμβουλίου της Ευρώπης· 
εκφράζει ανησυχία σχετικά με τις 
αδυναμίες όσον αφορά τη διερεύνηση και 
άσκηση δίωξης για τις περιπτώσεις 
εκλογικής νοθείας που συνδέονται με τις 
βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 
2010, όπως επισημαίνεται και στη σχετική 
έκθεση του ΟΑΣΕ· καλεί τις αρμόδιες 
αρχές να λαμβάνουν υπόψη τους τη 
σύσταση της έκθεσης του ΟΑΣΕ·

Or. en

Τροπολογία 107
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί όλα τα μέρη να ολοκληρώσουν 
την εκλογική μεταρρύθμιση ώστε να 
διασφαλιστεί η ασφαλής εύρυθμη 
λειτουργία του εκλογικού πλαισίου·
εκφράζει ανησυχία σχετικά με τις 
αδυναμίες όσον αφορά τη διερεύνηση και 
άσκηση δίωξης για τις περιπτώσεις 
εκλογικής νοθείας που συνδέονται με τις 
βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 
2010, όπως επισημαίνεται και στη σχετική 
έκθεση του ΟΑΣΕ·

17. καλεί όλα τα μέρη να ολοκληρώσουν 
την εκλογική μεταρρύθμιση ώστε να 
διασφαλιστεί η ασφαλής εύρυθμη 
λειτουργία του εκλογικού πλαισίου, με 
κύριο στόχο τη μείωση των περιθωρίων 
για εκλογική νοθεία και την ενίσχυση της 
πολιτικής ευθύνης της νομοθετικής 
εξουσίας· εκφράζει ανησυχία σχετικά με 
τις αδυναμίες όσον αφορά τη διερεύνηση 
και άσκηση δίωξης για τις περιπτώσεις 
εκλογικής νοθείας που συνδέονται με τις 
βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 
2010, όπως επισημαίνεται και στη σχετική 
έκθεση του ΟΑΣΕ· καλεί την EULEX να 
εξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης των 
εκτελεστικών της εξουσιών στον τομέα 
αυτόν, εφόσον εκτιμήσει ότι το δικαστικό 
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σύστημα του Κοσσυφοπεδίου δεν είναι σε 
θέση να καλύψει τις εν λόγω αδυναμίες·

Or. en

Τροπολογία 108
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. χαιρετίζει τις σημαντικές βελτιώσεις 
που έχουν συντελεστεί στο κανονιστικό 
πλαίσιο του Κοσσυφοπεδίου, 
συμπεριλαμβανομένης της προοδευτικής 
νομοθεσίας και των πολιτικών που 
αφορούν την επιστροφή και τον 
επαναπατρισμό, τα κοινοτικά 
δικαιώματα, τη χρήση γλωσσών, την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, την 
ισότητα των φύλων και τη νεολαία·

Or. en

Τροπολογία 109
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. υπογραμμίζει ότι, παρά τις 
βελτιώσεις αυτές, παραμένουν οι 
προκλήσεις σχετικά με την προστασία 
των ανθρωπίνων και κοινοτικών 
δικαιωμάτων, την εξάλειψη των 
διακρίσεων βάσει γενετήσιου 
προσανατολισμού καθώς και τη 
συμμετοχή των γυναικών και των νέων 
στη λήψη αποφάσεων· τονίζει ότι οι 
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γυναίκες, η νεολαία και οι κοινότητες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται 
τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 110
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. ζητεί από τα θεσμικά όργανα, τόσο 
σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, 
την αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας που σχετίζεται με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη συμβολή 
τους στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας 
πολυεθνοτικής κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 111
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει τη σημασία εφαρμογής
της αναγκαίας μεταρρύθμισης στη δημόσια 
διοίκηση και την αύξηση του αριθμού των 
γυναικών καθώς και των ατόμων που 
ανήκουν σε μειονότητες, σε όλα τα 
επίπεδα της διοίκησης·

18. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
σημαντικές προσπάθειες για την 
εφαρμογή της αναγκαίας μεταρρύθμισης 
στη δημόσια διοίκηση με στόχο τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 
της διαφάνειάς της, αλλά και την αύξηση 
του αριθμού των γυναικών καθώς και των 
ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, σε 
όλα τα επίπεδα της διοίκησης·



PE502.221v01-00 64/90 AM\923581EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 112
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στους τομείς των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων· ανησυχεί, ωστόσο, 
για τα μεγάλα ποσοστά κοριτσιών που 
εγκαταλείπουν το σχολείο και για την 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στην 
αγορά εργασίας, ακόμη και σε καίριους 
τομείς της κοινωνίας· ζητεί από τις αρχές 
του Κοσσυφοπεδίου να ενθαρρύνουν πιο 
ενεργά τη συμμετοχή των γυναικών σε 
πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, να 
προαγάγουν τη συμμετοχή και την 
ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην 
αγορά εργασίας και να ενσωματώσουν 
την ισότητα των φύλων, να βελτιώσουν 
δε την εφαρμογή της νομοθεσίας περί 
προστασίας από την ενδοοικογενειακή
βία·

Or. en

Τροπολογία 113
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει την ανάγκη για προώθηση 
της ενεργού συμμετοχής στα κοινά μέσω, 
μεταξύ άλλων, της ενίσχυσης της 
κοινωνίας των πολιτών και της 
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πραγματικής διασφάλισης της ελευθερίας 
του λόγου·

Or. en

Τροπολογία 114
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. αναγνωρίζει ότι, μολονότι η 
ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι 
κατοχυρώνεται από το νόμο, 
εξακολουθούν να είναι αναγκαίες 
βελτιώσεις όσον αφορά τα βασικά 
εργατικά και συνδικαλιστικά 
δικαιώματα· ενθαρρύνει το 
Κοσσυφοπέδιο να ενισχύσει τον 
κοινωνικό διάλογο στα πλαίσια της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, της 
διαμόρφωσης πολιτικής και της 
οικοδόμησης ικανοτήτων των 
κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 115
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. τονίζει τον κεντρικό ρόλο των 
ενεργών και ανεξάρτητων οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών για την 
ενίσχυση και την εδραίωση των 
δημοκρατικών πολιτικών διαδικασιών 
στη χώρα· αναγνωρίζει το σημαντικό 
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έργο που επιτελούν οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και οι γυναικείες 
οργανώσεις· τονίζει τη σπουδαιότητα του 
διαλόγου με τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και τονίζει την 
κρίσιμη συμβολή των παραγόντων της 
κοινωνίας των πολιτών στη βελτίωση της 
περιφερειακής συνεργασίας σε κοινωνικά 
και πολιτικά θέματα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη βελτίωση της 
συνεργασίας της κυβέρνησης με τις 
ΜΚΟ, ζητεί ωστόσο την ευρύτερη 
διαβούλευσή τους κατά τη χάραξη 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της 
διαμόρφωσης πολιτικών και νομοθεσίας, 
καθώς και κατά την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων των αρχών·

Or. en

Τροπολογία 116
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει το έργο του Διαμεσολαβητή 
και πιστεύει ότι η διασφάλιση της 
δημοσιονομικής του ανεξαρτησίας
αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας·

19. χαιρετίζει το έργο του Διαμεσολαβητή 
και πιστεύει ότι η δημοσιονομική 
ανεξαρτησία του γραφείου του αποτελεί 
ζήτημα προτεραιότητας·

Or. en

Τροπολογία 117
Willy Meyer, Tάκης Χατζηγεωργίου 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο η 
Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου να 
ενισχύσει την ανεξαρτησία της και την 
εποπτεία της στον προϋπολογισμό, τον 
εκτελεστικό τομέα και τον τομέα 
ασφάλειας, βελτιώνοντας τον έλεγχο της 
νομοθεσίας και παρακολουθώντας την 
εφαρμογή των πολιτικών και των νόμων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 118
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο η 
Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου να 
ενισχύσει την ανεξαρτησία της και την 
εποπτεία της στον προϋπολογισμό, τον 
εκτελεστικό τομέα και τον τομέα 
ασφάλειας, βελτιώνοντας τον έλεγχο της 
νομοθεσίας και παρακολουθώντας την 
εφαρμογή των πολιτικών και των νόμων·

20. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο η 
Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου να 
ενισχύσει την ανεξαρτησία της, την 
εμπειρογνωμοσύνη της και την εποπτεία 
της στον προϋπολογισμό, τον εκτελεστικό 
τομέα και τον τομέα ασφάλειας, 
βελτιώνοντας τον έλεγχο της νομοθεσίας 
και παρακολουθώντας την εφαρμογή των 
πολιτικών και των νόμων·

Or. en

Τροπολογία 119
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο η 
Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου να 
ενισχύσει την ανεξαρτησία της και την 
εποπτεία της στον προϋπολογισμό, τον 
εκτελεστικό τομέα και τον τομέα 
ασφάλειας, βελτιώνοντας τον έλεγχο της 
νομοθεσίας και παρακολουθώντας την 
εφαρμογή των πολιτικών και των νόμων·

20. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο η 
Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου να 
ενισχύσει την ανεξαρτησία της και τις 
ικανότητες εποπτείας της στον 
προϋπολογισμό, τον εκτελεστικό τομέα και 
τον τομέα ασφάλειας, βελτιώνοντας τον 
έλεγχο της νομοθεσίας και 
παρακολουθώντας την εφαρμογή και τον 
αντίκτυπο των πολιτικών και των νόμων·

Or. en

Τροπολογία 120
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. χαιρετίζει το γεγονός ότι το νομικό 
πλαίσιο του Κοσσυφοπεδίου προβλέπει τα 
δικαιώματα των γυναικών και ότι η 
ισότητα των φύλων είναι κατοχυρωμένη 
στο νομικό σύστημα· ωστόσο, καλεί την 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να 
προβαίνουν σε περισσότερο προδραστική 
και αποτελεσματική εφαρμογή των εν 
λόγω νόμων, συμπεριλαμβανομένων των 
νόμων κατά της ενδοοικογενειακής βίας 
και κατά της εμπορίας ανθρώπων, 
προκειμένου να προάγουν εμφανώς τα 
δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων στο Κοσσυφοπέδιο·

Or. en

Τροπολογία 121
Ulrike Lunacek
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. τονίζει ότι η EULEX πρέπει να 
εντείνει τη συνδρομή της προς την 
αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου για την 
εκπαίδευση σχετικά με την 
αποκλιμάκωση κρίσιμων και ευαίσθητων 
καταστάσεων πριν και κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων· επισημαίνει ότι οι αρχές 
πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες 
προσπάθειες, με τη συνδρομή της 
EULEX, προκειμένου να αποδοθεί 
δικαιοσύνη στους επιζώντες των 
συγκρούσεων που σχετίζονται με τη 
σεξουαλική βία στο Κοσσυφοπέδιο και σε 
άλλα σημεία των Δυτικών Βαλκανίων·

Or. en

Τροπολογία 122
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει την ανάγκη για συνολική 
και χωρίς διακρίσεις στρατηγική για την 
κατάργηση όλων των μορφών διακρίσεων 
και την πλήρη εφαρμογή του νόμου για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων·

21. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι διακρίσεις εξακολουθούν 
να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στη 
χώρα· υπογραμμίζει την ανάγκη 
διασφάλισης της ισότητας όλων των 
ανθρώπων ανεξάρτητα από την εθνοτική 
τους καταγωγή, το φύλο, την ηλικία, τη 
θρησκεία, τον γενετήσιο προσανατολισµό 
ή την αναπηρία τους· επισημαίνει την 
ανάγκη για συνολική και χωρίς διακρίσεις 
στρατηγική για την κατάργηση όλων των 
μορφών διακρίσεων και την πλήρη 
εφαρμογή του νόμου για την 
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καταπολέμηση των διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 123
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει την ανάγκη για συνολική 
και χωρίς διακρίσεις στρατηγική για την 
κατάργηση όλων των μορφών διακρίσεων 
και την πλήρη εφαρμογή του νόμου για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων·

21. επισημαίνει την ανάγκη για συνολική 
και χωρίς διακρίσεις στρατηγική για την 
κατάργηση όλων των μορφών διακρίσεων 
και την πλήρη εφαρμογή του νόμου για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων· εκφράζει 
τη λύπη του, στο πλαίσιο αυτό, για τη 
βίαιη επίθεση που έλαβε χώρα στην 
Πρίστινα στις 14 Δεκεμβρίου από ομάδα 
ανθρώπων, περιλαμβανομένων 
ριζοσπαστών ισλαμιστών, στις 
εγκαταστάσεις όπου το μέσο ενημέρωσης 
Kosovo 2.0 επρόκειτο να εγκαινιάσει το 
νέο του περιοδικό «Sex» το οποίο 
περιλαμβάνει θέματα ΛΟΑΔ, καλεί δε την 
αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου και το 
Υπουργείο Εσωτερικών να διεξαγάγουν 
έρευνα για τις πράξεις βίας και τις 
απειλές κατά των εμπλεκόμενων ατόμων 
και να φέρουν τους παραβάτες ενώπιον 
της δικαιοσύνης· καλεί τις αρχές να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 
τηρούνται πλήρως τα δικαιώματα των 
ΛΟΑΔ, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας της σκέψης, του λόγου και του 
συνέρχεσθαι·

Or. en
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Τροπολογία 124
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει την ανάγκη για συνολική 
και χωρίς διακρίσεις στρατηγική για την 
κατάργηση όλων των μορφών διακρίσεων 
και την πλήρη εφαρμογή του νόμου για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων·

21. επισημαίνει την ανάγκη για συνολική 
και χωρίς διακρίσεις στρατηγική για την 
κατάργηση όλων των μορφών διακρίσεων 
και την πλήρη εφαρμογή του νόμου για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη 
ευαισθητοποίησης σχετικά με το τι 
συνιστά δυσμενή διάκριση και ποια είναι 
τα ένδικα μέσα·

Or. en

Τροπολογία 125
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί τις αρχές να θέσουν σε ισχύ τη 
συνταγματική αρχή της απαγόρευσης 
διακρίσεων λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού, να βελτιώσουν τη 
γνώση των αξιωματούχων επιβολής του 
νόμου σχετικά με δικαιώματα των ΛΟΑΔ 
και να καταπολεμήσουν την ομοφοβία και 
την τρανσφοβία·

Or. en

Τροπολογία 126
Knut Fleckenstein
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
κατά την οικοδόμηση μιας κοινωνίας 
χωρίς αποκλεισμούς στο Κοσσυφοπέδιο, 
καθώς και κατά την προώθηση του 
διαλόγου και των σχέσεων καλής 
γειτονίας στην περιοχή· ζητεί, ως εκ 
τούτου, την ενίσχυση του ρόλου τους 
κατά τη διαδικασία σταθεροποίησης και 
σύνδεσης·

Or. de

Τροπολογία 127
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. καλεί τις αρχές να δώσουν την 
κατάλληλη προσοχή στη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των Ρομά, καθώς 
και στην πρόσβασή τους στην 
εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 128
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει τη σημασία των 
ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης· ζητεί να 

22. επισημαίνει τη σημασία των 
ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης·
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τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας όσον 
αφορά την ποινική ευθύνη των μέσων 
ενημέρωσης και τη θέσπιση νέων νόμων 
για την προστασία των δημοσιογραφικών 
πηγών·

χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 
τροποποιήσεις στον ποινικό κώδικα όσον 
αφορά την ποινική ευθύνη διευθυντών, 
εκδοτών, εκτυπωτικών επιχειρήσεων και 
κατασκευαστών και την προστασία των 
δημοσιογραφικών πηγών, οι οποίες 
τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 
2013·

Or. en

Τροπολογία 129
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει τη σημασία των 
ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης· ζητεί να
τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας όσον 
αφορά την ποινική ευθύνη των μέσων 
ενημέρωσης και τη θέσπιση νέων νόμων 
για την προστασία των δημοσιογραφικών 
πηγών·

22. επισημαίνει τη σημασία των 
ανεξάρτητων και ελεύθερων μέσων 
ενημέρωσης· χαιρετίζει τις τροποποιήσεις 
στον ποινικό κώδικα όσον αφορά την 
ποινική ευθύνη των μέσων ενημέρωσης 
και τη θέσπιση νέων νόμων για την 
προστασία των δημοσιογραφικών πηγών· 
καταδικάζει τις βίαιες επιθέσεις 
εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον του 
συντακτικού επιτελείου του περιοδικού 
Kosovo 2.0, ενώ υπογραμμίζει ότι η 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και ο 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
είναι ζωτικής σημασίας για τη 
δημοκρατική ανάπτυξη της κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 130
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει τη σημασία των 
ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης· ζητεί να 
τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας όσον 
αφορά την ποινική ευθύνη των μέσων 
ενημέρωσης και τη θέσπιση νέων νόμων 
για την προστασία των δημοσιογραφικών 
πηγών·

22. επισημαίνει τη σημασία των 
ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης· ζητεί τη 
διερεύνηση και δίωξη κάθε φυσικής 
επίθεσης εναντίον δημοσιογράφων για 
την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής 
διαδικασίας αλλαγής του ποινικού 
κώδικα όσον αφορά την ποινική ευθύνη 
των μέσων ενημέρωσης και τη θέσπιση 
νέων νόμων για την προστασία των 
δημοσιογραφικών πηγών·

Or. en

Τροπολογία 131
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει τη σημασία των 
ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης· ζητεί να 
τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας όσον 
αφορά την ποινική ευθύνη των μέσων 
ενημέρωσης και τη θέσπιση νέων νόμων 
για την προστασία των δημοσιογραφικών 
πηγών·

22. επισημαίνει τη σημασία των 
ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, τα 
οποία θα είναι απελευθερωμένα από 
οιαδήποτε οικονομική ή πολιτική πίεση· 
ζητεί από την κυβέρνηση να προάγει την 
ελευθερία της ενημέρωσης και τον 
πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης, 
καθώς και να διασφαλίζει το κατάλληλο 
περιβάλλον εργασίας για τους 
δημοσιογράφους, ζητεί δε να 
τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας όσον 
αφορά την ποινική ευθύνη των μέσων 
ενημέρωσης και τη θέσπιση νέων νόμων 
για την προστασία των δημοσιογραφικών 
πηγών·

Or. en
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Τροπολογία 132
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει τη σημασία των 
ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης· ζητεί να 
τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας όσον 
αφορά την ποινική ευθύνη των μέσων 
ενημέρωσης και τη θέσπιση νέων νόμων 
για την προστασία των δημοσιογραφικών 
πηγών·

22. επισημαίνει τη σημασία των 
ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και 
προειδοποιεί για την αυτολογοκρισία στα 
μέσα ενημέρωσης· ζητεί να τροποποιηθεί 
ο ποινικός κώδικας όσον αφορά την 
ποινική ευθύνη των μέσων ενημέρωσης 
και τη θέσπιση νέων νόμων για την 
προστασία των δημοσιογραφικών πηγών·

Or. en

Τροπολογία 133
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει τη σημασία της κοινωνίας 
των πολιτών και ζητεί τη συμμετοχή τους 
σε διάφορες διαπραγματεύσεις σε εθνικό, 
περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 134
Μαρία-Ελένη Κοππά, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. λαμβάνει γνώση της 3ης έκθεσης 
αξιολόγησης του ΟΑΣΕ για τα κοινοτικά 
δικαιώματα του Ιουλίου 2012, η οποία 
επισημαίνει ότι, παρότι έχει τεθεί σε ισχύ 
ένα περιεκτικό και σύγχρονο νομοθετικό 
πλαίσιο, πρέπει να επιτευχθούν ακόμη 
πολλά για την πραγματική και ουσιαστική 
προστασία των δικαιωμάτων των 
κοινοτήτων του Κοσσυφοπεδίου· 

Or. en

Τροπολογία 135
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την έγκριση της σχετικής 
νομοθεσίας για την προστασία και 
προώθηση των κοινοτήτων και της 
θρησκευτικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς και την επιτυχή ανάληψη από 
το Κοσσυφοπέδιο της ευθύνης όσον αφορά 
την ασφάλεια των περισσότερων 
πολιτιστικών και θρησκευτικών χώρων της 
Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας· ζητεί να 
υπάρξει περαιτέρω εφαρμογή της σχετικής 
νομοθεσίας, ιδίως του νόμου περί 
κοινοτήτων·

23. χαιρετίζει την έγκριση της σχετικής 
νομοθεσίας για την προστασία και 
προώθηση των κοινοτήτων και της 
θρησκευτικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς και την επιτυχή ανάληψη από 
το Κοσσυφοπέδιο της ευθύνης όσον αφορά 
την ασφάλεια των περισσότερων 
πολιτιστικών και θρησκευτικών χώρων της 
Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας·
χαιρετίζει, ιδιαίτερα στο πλαίσιο αυτό, τη 
δημιουργία ειδικής μονάδας εντός της 
αστυνομίας του Κοσσυφοπεδίου, η οποία 
θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη σε 
αυτό το καθήκον· ζητεί να υπάρξει 
περαιτέρω εφαρμογή της σχετικής 
νομοθεσίας, ιδίως του νόμου περί 
κοινοτήτων· εκφράζει τη λύπη του για την 
άρνηση των αρχών του Κοσσυφοπεδίου 
να επιτρέψουν στον σέρβο Πρόεδρο 
Tomislav Nikolic να επισκεφθεί το 
Κοσσυφοπέδιο και να παρακολουθήσει 
τον εορτασμό των Ορθόδοξων 
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Χριστουγέννων στην Gracanica· καλεί, 
ωστόσο, τον σέρβο Πρόεδρο Nikolic να 
επανεξετάσει την άρνησή του να 
συναντηθεί με τον Πρόεδρο του 
Κοσσυφοπεδίου Jahjaga, όπως 
προβλέπεται ήδη από τα τέλη του 
περασμένου έτους·

Or. en

Τροπολογία 136
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την έγκριση της σχετικής 
νομοθεσίας για την προστασία και 
προώθηση των κοινοτήτων και της 
θρησκευτικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς και την επιτυχή ανάληψη από 
το Κοσσυφοπέδιο της ευθύνης όσον αφορά 
την ασφάλεια των περισσότερων 
πολιτιστικών και θρησκευτικών χώρων της 
Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας· ζητεί να 
υπάρξει περαιτέρω εφαρμογή της σχετικής 
νομοθεσίας, ιδίως του νόμου περί 
κοινοτήτων·

23. χαιρετίζει την έγκριση της σχετικής 
νομοθεσίας για την προστασία και 
προώθηση των κοινοτήτων και της 
θρησκευτικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς και την επιτυχή ανάληψη από 
το Κοσσυφοπέδιο της ευθύνης όσον αφορά 
την ασφάλεια των περισσότερων 
πολιτιστικών και θρησκευτικών χώρων της 
Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας· ζητεί να 
υπάρξει περαιτέρω εφαρμογή της σχετικής 
νομοθεσίας, ιδίως του νόμου περί 
κοινοτήτων· επισημαίνει τη σπουδαιότητα 
της μεγαλύτερης προστασίας της 
σερβικής πολιτιστικής και θρησκευτικής 
κληρονομιάς στο Κοσσυφοπέδιο και τα 
Μετόχια·

Or. it

Τροπολογία 137
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει την ανάγκη αναβάθμισης των 
σχέσεων και της εκπροσώπησης του 
Κοσσυφοπεδίου στο πλαίσιο των διεθνών 
οργανισμών πολιτισμού και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, με σκοπό την καλύτερη 
προστασία των θρησκευτικών και 
πολιτιστικών χώρων και μνημείων, 
τονίζει δε την ανάγκη αναβάθμισης της 
εκπροσώπησης του Κοσσυφοπεδίου στις 
ευρωπαϊκές και διεθνείς αθλητικές 
διοργανώσεις, προκειμένου να έχουν οι 
αθλητές του Κοσσυφοπεδίου τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν σε όλες τις 
διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών 
και παγκόσμιων πρωταθλημάτων και των 
Ολυμπιακών Αγώνων·

Or. en

Τροπολογία 138
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν 
πλήρως οι «Σαράντα Δράσεις» για την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης των 
κοινοτήτων των Ρομά, των Ασκάλι και 
των Γύφτων τόσο σε κεντρικό όσο και σε 
δημοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τους 
στόχους του ευρωπαϊκού πλαισίου για τις
εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά·

Or. en



AM\923581EL.doc 79/90 PE502.221v01-00

EL

Τροπολογία 139
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. εκφράζει τη λύπη του για την 
άρνηση των σερβικών αρχών να 
επιτρέψουν στην αναπληρωτή 
πρωθυπουργό του Κοσσυφοπεδίου 
Mimoza Kusari-Lila να διασχίσει τα 
σύνορα και να επισκεφθεί την κοιλάδα 
του Presevo· εκφράζει τη λύπη του για τη 
μεγάλη διάρκεια αναμονής των πολιτών 
του Κοσσυφοπεδίου προκειμένου να 
διασχίσουν τη Σερβία·

Or. en

Τροπολογία 140
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. χαιρετίζει τη καθιέρωση δημοτικών 
αξιωμάτων για τις κοινότητες και τον 
επαναπατρισμό στις περισσότερες 
κοινότητες, αλλά εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι, παρά την πρόοδο, ο 
επαναπατρισμός των προσφύγων και των 
εσωτερικώς εκτοπισθέντων εξακολουθεί 
να αποτελεί πρόκληση, ιδίως λόγω των 
περιστατικών ασφαλείας και ενθαρρύνει 
τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες στον 
τομέα αυτό, σε κεντρικό και τοπικό 
επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στους 
Σέρβους επαναπατριζόμενους, καθώς και 
τους Ρομά, τους Ασκάλι και τους Γύφτους·

24. χαιρετίζει τη καθιέρωση δημοτικών 
αξιωμάτων για τις κοινότητες και τον 
επαναπατρισμό στις περισσότερες 
κοινότητες, αλλά εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι, παρά την πρόοδο, ο 
επαναπατρισμός των προσφύγων και των 
εσωτερικώς εκτοπισθέντων εξακολουθεί 
να αποτελεί πρόκληση, ιδίως λόγω των 
ανησυχητικών περιστατικών ασφαλείας 
και ενθαρρύνει τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου να καταβάλουν περαιτέρω 
προσπάθειες στον τομέα αυτό, σε κεντρικό 
και τοπικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση 
στους Σέρβους επαναπατριζόμενους, 
καθώς και τους Ρομά, τους Ασκάλι και 
τους Γύφτους· ζητεί από τις αρχές της 
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Πρίστινα να ασχοληθούν με 
αποφασιστικότητα με το πρόβλημα, 
ανακουφίζοντας τους εξόριστους από τις 
οικονομικές και άλλου είδους πιέσεις που 
υφίστανται·

Or. it

Τροπολογία 141
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. χαιρετίζει τη καθιέρωση δημοτικών 
αξιωμάτων για τις κοινότητες και τον 
επαναπατρισμό στις περισσότερες 
κοινότητες, αλλά εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι, παρά την πρόοδο, ο 
επαναπατρισμός των προσφύγων και των 
εσωτερικώς εκτοπισθέντων εξακολουθεί 
να αποτελεί πρόκληση, ιδίως λόγω των 
περιστατικών ασφαλείας και ενθαρρύνει 
τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες στον 
τομέα αυτό, σε κεντρικό και τοπικό 
επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στους 
Σέρβους επαναπατριζόμενους, καθώς και 
τους Ρομά, τους Ασκάλι και τους Γύφτους·

24. χαιρετίζει τη καθιέρωση δημοτικών 
αξιωμάτων για τις κοινότητες και τον 
επαναπατρισμό στις περισσότερες 
κοινότητες, αλλά εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι, παρά την πρόοδο, ο 
επαναπατρισμός των προσφύγων και των 
εσωτερικώς εκτοπισθέντων εξακολουθεί 
να αποτελεί πρόκληση, ιδίως λόγω των 
περιστατικών ασφαλείας και ενθαρρύνει 
τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να 
καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες στον 
τομέα αυτό, σε κεντρικό και τοπικό 
επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στους 
Σέρβους επαναπατριζόμενους, καθώς και 
τους Ρομά, τους Ασκάλι και τους Γύφτους·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 142
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
να συμπεριλάβουν την προοπτική του 
φύλου στη στρατηγική ένταξης και στο 
σχέδιο δράσης των κοινοτήτων των 
Ρομά, των Ασκάλι και των Γύφτων·

Or. en

Τροπολογία 143
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
έναρξη της ενδιάμεσης αναθεώρησης της 
στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για 
τους Ρόμα, τους Ασκάλι και τους 
Γύφτους· εκφράζει την ανησυχία του για 
το γεγονός ότι τα παιδιά των Ρομά, των 
Ασκάλι και των Γύφτων παραμένουν 
ευάλωτα και περιθωριοποιημένα, ζητεί δε 
την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και 
παρακολούθηση της στρατηγικής 
ένταξης των Ρομά, των Ασκάλι και των 
Γύφτων μέσω περαιτέρω ανάπτυξης της 
ικανότητας και αποτελεσματικότερου 
συντονισμού μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 144
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί το Κοσσυφοπέδιο να βελτιώσει 
το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου και των 
συναφών δαπανών, τη μεγαλύτερη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, και την 
παροχή συγκεκριμένης στήριξης για την 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 145
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. χαιρετίζει το τελικό κλείσιμο του 
στρατοπέδου Osterode στη Βόρεια 
Mitrovica, το οποίο έχει υποστεί μόλυνση 
από μόλυβδο, και την επανεγκατάσταση 
των υπόλοιπων οικογενειών, στις οποίες 
περιλαμβάνονται πολλές οικογένειες 
Ρομά, Ασκάλι και Γύφτων, σε νεόκτιστες 
κατοικίες και σε ένα κοινωνικό 
συγκρότημα διαμερισμάτων, τα οποία 
αποτελούν μέρος σχεδίου που 
χρηματοδοτείται από την ΕΕ· θεωρεί την 
εν λόγω ενέργεια ως σημαντικό βήμα 
προς την πλήρη επανένταξη και ένταξη 
των προσφύγων και των μειονοτήτων 
στην κοινωνία του Κοσσυφοπεδίου· 
προτρέπει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
να ξεκινήσουν άμεσα τις εργασίες 
εκκαθάρισης της μολυσμένης περιοχής, 
καλεί δε την Επιτροπή να παράσχει την 
αναγκαία τεχνική και χρηματοδοτική 
ενίσχυση· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να 
παράσχει περισσότερους πόρους για την 
έγκριση και εφαρμογή των 
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περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 146
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24γ. υπογραμμίζει την ανάγκη εκχώρησης 
ενός διεθνούς τηλεφωνικού κωδικού 
περιοχής στο Κοσσυφοπέδιο τόσο για 
οικονομικούς όσο και για πολιτικούς 
λόγους· θεωρεί ότι η σημερινή 
κατάσταση είναι ανυπόφορη και 
προκαλεί σύγχυση, και καλεί τις αρμόδιες 
διεθνείς οργανώσεις να επιλύσουν το 
ζήτημα όσο το δυνατόν ταχύτερα, ζητεί 
δε από τη Σερβία να παραιτηθεί από το 
δικαίωμα αρνησικυρίας στο εν λόγω 
θέμα·

Or. en

Τροπολογία 147
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εργαστεί 
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
διαφοροποίηση των πόρων, με σκοπό το 
κλείσιμο των εξαιρετικά ρυπογόνων 
εγκαταστάσεων καύσης άνθρακα, 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει 

διαγράφεται
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αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο της 
Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα·

Or. nl

Τροπολογία 148
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εργαστεί 
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
διαφοροποίηση των πόρων, με σκοπό το 
κλείσιμο των εξαιρετικά ρυπογόνων 
εγκαταστάσεων καύσης άνθρακα, 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει 
αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο της 
Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα·

25. καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εργαστεί 
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
διαφοροποίηση των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 149
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εργαστεί 
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
διαφοροποίηση των πόρων, με σκοπό το 
κλείσιμο των εξαιρετικά ρυπογόνων 
εγκαταστάσεων καύσης άνθρακα, 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει 
αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο της 
Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα·

25. καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εργαστεί 
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
διαφοροποίηση των πόρων, με σκοπό το 
άνευ καθυστέρησης κλείσιμο των 
εξαιρετικά ρυπογόνων εγκαταστάσεων 
καύσης άνθρακα, σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα 
στο πλαίσιο της Συνθήκης για την 
Ενεργειακή Κοινότητα·

Or. en
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Τροπολογία 150
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εργαστεί 
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
διαφοροποίηση των πόρων, με σκοπό το 
κλείσιμο των εξαιρετικά ρυπογόνων 
εγκαταστάσεων καύσης άνθρακα, 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει 
αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο της 
Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα·

25. καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εργαστεί 
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
διαφοροποίηση των πόρων, με σκοπό το 
κλείσιμο των εξαιρετικά ρυπογόνων 
εγκαταστάσεων καύσης άνθρακα, 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει 
αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο της 
Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για 
συγκέντρωση περισσότερης 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την ΕΕ 
σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 151
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. λαμβάνει γνώση των σχεδίων όσον 
αφορά τις νέες οδικές υποδομές για τη 
βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ 
Πρίστινας και των γειτονικών χωρών· 
τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
δημόσιων μεταφορών, ιδίως με την 
αναβάθμιση ή τη δημιουργία νέων 
σιδηροδρομικών συνδέσεων, στο πλαίσιο 
ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών·

26. λαμβάνει γνώση των σχεδίων όσον 
αφορά τις νέες οδικές υποδομές για τη 
βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ 
Πρίστινας και των γειτονικών εδαφών· 
τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
δημόσιων μεταφορών, ιδίως με την 
αναβάθμιση ή τη δημιουργία νέων 
σιδηροδρομικών συνδέσεων, στο πλαίσιο 
ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών·

Or. en
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Τροπολογία 152
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. λαμβάνει γνώση των σχεδίων όσον 
αφορά τις νέες οδικές υποδομές για τη 
βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ 
Πρίστινας και των γειτονικών χωρών· 
τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
δημόσιων μεταφορών, ιδίως με την 
αναβάθμιση ή τη δημιουργία νέων 
σιδηροδρομικών συνδέσεων, στο πλαίσιο 
ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών·

26. λαμβάνει γνώση των σχεδίων όσον 
αφορά τις νέες οδικές υποδομές για τη 
βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ 
Πρίστινας και των γειτονικών χωρών· 
επισημαίνει ότι οι πρακτικές δημοσίων 
συμβάσεων στο Κοσσυφοπέδιο 
παραμένουν ανεπαρκείς, ενώ 
υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ότι οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
για τόσο μεγάλα έργα είναι πραγματικά 
ανοικτές, διαφανείς και ανταγωνιστικές· 
επισημαίνει ακόμη ότι τέτοια έργα 
υποδομής θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα 
κριτήρια που ορίζονται στο τρέχον 
πρόγραμμα του ΔΝΤ· τονίζει τη σημασία 
της ανάπτυξης δημόσιων μεταφορών, ιδίως 
με την αναβάθμιση ή τη δημιουργία νέων 
σιδηροδρομικών συνδέσεων, στο πλαίσιο 
ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 153
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. λαμβάνει γνώση των σχεδίων όσον 
αφορά τις νέες οδικές υποδομές για τη 
βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ 
Πρίστινας και των γειτονικών χωρών· 
τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης 

26. λαμβάνει γνώση των σχεδίων όσον 
αφορά τις νέες οδικές υποδομές για τη 
βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ 
Πρίστινας και των γειτονικών χωρών· 
τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
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δημόσιων μεταφορών, ιδίως με την 
αναβάθμιση ή τη δημιουργία νέων 
σιδηροδρομικών συνδέσεων, στο πλαίσιο 
ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών·

δημόσιων μεταφορών, ιδίως με την 
αναβάθμιση ή τη δημιουργία νέων 
σιδηροδρομικών συνδέσεων, στο πλαίσιο 
ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών· 
προτείνει την ανάπτυξη ενός 
διασυνοριακού συστήματος 
σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας μεταξύ 
όλων των χωρών των Δυτικών 
Βαλκανίων που θα συνδέονται με το 
διευρωπαϊκό δίκτυο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 154
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. εκφράζει ανησυχία για την 
οικονομική κατάσταση στο 
Κοσσυφοπέδιο, με τα υψηλά ποσοστά 
ανεργίας, ιδιαίτερα ανάμεσα στη νεολαία, 
και τις πολυάριθμες σημαντικές 
προκλήσεις για την οικονομική ανάπτυξη· 
επισημαίνει θετικά τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί από τις αρχές για τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 155
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. εκφράζει την ανησυχία του για τα 
υψηλά ποσοστά παιδικής φτώχειας και 
θνησιμότητας, τη χαμηλή κάλυψη του 
συστήματος κοινωνικής προστασίας του 
Κοσσυφοπεδίου και τις υψηλές τρέχουσες 
δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη, 
που εκθέτουν τις ευάλωτες οικογένειες σε 
χρόνια φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 156
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26γ. τονίζει ότι τα παιδιά με αναπηρία 
εξακολουθούν να στερούνται τη βασική 
εκπαίδευση, ενώ μόνο το 10 τοις εκατό 
εγγράφεται στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση· καλεί την κυβέρνηση να 
μεριμνά ώστε τα άτομα με αναπηρία και 
άλλες ευπαθείς ομάδες να έχουν 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, 
την εκπαίδευση και τις κοινωνικές 
υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις· χαιρετίζει 
την υιοθέτηση από τη Συνέλευση του 
Κοσσυφοπεδίου των συστάσεων σχετικά 
με την ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής 
ηλικίας·

Or. en

Τροπολογία 157
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26δ. χαιρετίζει την έναρξη συνολικής 
χαρτογράφησης της προστασίας των 
παιδιών στο Κοσσυφοπέδιο και την 
πρόοδο που σημειώθηκε σχετικά με τη 
θέσπιση κώδικα δικαιοσύνης ανηλίκων 
και την προσαρμογή του Κοσσυφοπεδίου 
στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα· 
εντούτοις, εξακολουθεί να ανησυχεί για 
την έλλειψη εξειδικευμένης θεσμικής 
υποδομής για τα παιδιά που έρχονται σε 
σύγκρουση με τον νόμο (θύματα και 
μάρτυρες)·

Or. en

Τροπολογία 158
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26ε. χαιρετίζει τα τελικά αποτελέσματα 
της απογραφής του 2011 στο 
Κοσσυφοπέδιο ως πρώτο βήμα για την 
έγκαιρη και ακριβή ενημέρωση των 
υπεύθυνων λήψης αποφάσεων για τη 
χάραξη πολιτικής· αναγνωρίζει, ωστόσο, 
τις προκλήσεις που εξακολουθούν να 
υπάρχουν όσον αφορά τη διαθεσιμότητα 
στατιστικά αποδείξιμων και διεθνώς 
συγκρίσιμων στοιχείων, τα οποία είναι 
ουσιώδη για τις πολιτικές που βασίζονται 
σε αποδεικτικά στοιχεία και για την 
παρακολούθηση της προόδου του 
Κοσσυφοπεδίου·
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Or. en


