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Poprawka 1
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Nagłówek 1

Projekt rezolucji Poprawka

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w 
sprawie procesu integracji Kosowa z Unią 
Europejską

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w 
sprawie procesu integracji Kosowa z Unią 
Europejską*

* „Użycie tej nazwy nie wpływa na 
stanowiska w sprawie statusu Kosowa i 
jest zgodne z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ 1244/99 oraz z 
opinią Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez 
Kosowo niepodległości”.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Nagłówek 1

Projekt rezolucji Poprawka

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w 
sprawie procesu integracji Kosowa z Unią 
Europejską

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w 
sprawie procesu integracji Kosowa z Unią 
Europejską*

* „Użycie tej nazwy nie wpływa na 
stanowiska w sprawie statusu Kosowa i 
jest zgodne z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z 
opinią Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez 
Kosowo niepodległości”.

Or. en
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Poprawka 3
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa, Sophocles Sophocleous, Ioan Mircea 
Paşcu, Boris Zala

Projekt rezolucji
Odniesienie 5

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wygaśnięcie mandatu 
międzynarodowego przedstawiciela ds. 
cywilnych we wrześniu 2012 r. oraz 
stopniową likwidację międzynarodowego 
biura ds. cywilnych do końca 2012 r.,

– uwzględniając wygaśnięcie mandatu 
międzynarodowego przedstawiciela ds. 
cywilnych we wrześniu 2012 r. oraz 
stopniową likwidację międzynarodowego 
biura ds. cywilnych do końca 2012 r.,
ogłoszoną przez władze Kosowa i 
międzynarodową grupę kierowniczą, w 
której skład wchodzą państwa uznające 
Kosowo,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Odniesienie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdania Sekretarza 
Generalnego dotyczące bieżącej 
działalności Misji Tymczasowej 
Administracji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w Kosowie i odnośnych 
wydarzeń, z których ostanie – z dnia 8 
listopada 2012 r. – obejmuje okres od 16 
lipca do 15 października 2012 r.,

Or. en

Poprawka 5
Eduard Kukan



AM\923581PL.doc 5/83 PE502.221v01-00

PL

Projekt rezolucji
Odniesienie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie misji 
OBWE w Kosowie z października 2012 r. 
dotyczące oceny oszustw wyborczych w 
wymiarze sprawiedliwości Kosowa,

Or. en

Poprawka 6
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zakończenie się 
okresu nadzorowanej niepodległości jest 
ważnym krokiem dla Kosowa,

A. mając na uwadze, że międzynarodowa 
grupa kierownicza postanowiła zakończyć 
okres nadzorowanej niepodległości 
Kosowa;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zakończenie się 
okresu nadzorowanej niepodległości jest 
ważnym krokiem dla Kosowa,

A. mając na uwadze, że zakończenie się 
okresu nadzorowanej niepodległości jest 
ważnym krokiem dla Kosowa oraz 
wzmacnia odpowiedzialność władz 
Kosowa za zaproponowanie i 
przeprowadzenie reform na rzecz 
integracji z Unią Europejską oraz za 
zapewnienie skutecznej ochrony 
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mniejszości i dziedzictwa kulturowego;

Or. en

Poprawka 8
Maria Eleni Koppa, Sophocles Sophocleous, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że 97 członków 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, w 
tym 22 z 27 państw członkowskich UE, 
uznaje niepodległość Kosowa;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że zgodnie z 
prawem międzynarodowym i 
międzynarodowymi zwyczajami uznanie 
jest dobrowolnym aktem politycznym i nie 
ma w tym względzie żadnego obowiązku;

Or. en

Poprawka 10
Maria Eleni Koppa, Sophocles Sophocleous, Ioan Mircea Paşcu, Boris Zala, María 
Muñiz De Urquiza
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Projekt rezolucji
Punkt A c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że wszystkie 
państwa członkowskie UE popierają 
europejską perspektywę Kosowa, zgodnie 
z zobowiązaniami UE względem całego 
regionu Bałkanów Zachodnich i bez 
uszczerbku dla stanowiska państw 
członkowskich w sprawie statusu;

Or. en

Poprawka 11
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że wznowienie 
dialogu Belgrad-Prisztina na wysokim 
szczeblu to ważny krok w kierunku 
normalizacji stosunków pomiędzy obiema 
stronami pod warunkiem, że skutecznie 
zaangażują się one w negocjacje mające 
zaowocować konkretnymi rezultatami;

B. mając na uwadze, że wznowienie 
dialogu Belgrad-Prisztina na wysokim 
szczeblu to ważny krok w kierunku 
normalizacji stosunków pomiędzy obiema 
stronami pod warunkiem, że skutecznie i 
konstruktywnie zaangażują się one w 
negocjacje mające zaowocować 
konkretnymi rezultatami;

Or. en

Poprawka 12
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że dobre stosunki 



PE502.221v01-00 8/83 AM\923581PL.doc

PL

sąsiedzkie mają podstawowe znaczenie dla 
bezpieczeństwa i stabilności w regionie;

Or. en

Poprawka 13
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że stosunki UE-
Kosowo znacznie rozwinęły się między 
innymi po opublikowaniu przez Komisję 
badania wykonalności, nawiązaniu dialogu 
w sprawie wiz oraz strategicznego dialogu 
w sprawie praworządności;

C. mając na uwadze, że stosunki UE-
Kosowo w pewnym stopniu rozwinęły się 
między innymi po opublikowaniu przez 
Komisję badania wykonalności, 
nawiązaniu dialogu w sprawie wiz oraz 
strategicznego dialogu w sprawie 
praworządności;

Or. en

Poprawka 14
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że stosunki UE-
Kosowo znacznie rozwinęły się między 
innymi po opublikowaniu przez Komisję 
badania wykonalności, nawiązaniu dialogu 
w sprawie wiz oraz strategicznego dialogu 
w sprawie praworządności;

C. mając na uwadze, że stosunki UE-
Kosowo znacznie rozwinęły się między 
innymi po opublikowaniu przez Komisję 
badania wykonalności, nawiązaniu dialogu 
w sprawie wiz oraz usystematyzowanego
dialogu w sprawie praworządności;

Or. en
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Poprawka 15
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że stale 
niezadowalająca sytuacja w zakresie 
praworządności opóźnia budowanie 
demokracji i szkodzi gospodarce, co 
osłabia długoterminowy rozwój;

Or. en

Poprawka 16
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że perspektywa 
członkostwa Kosowa w UE jest silnym
bodźcem do prowadzenia niezbędnych 
reform;

D. mając na uwadze, że perspektywa 
członkostwa Kosowa w UE jest bodźcem 
do prowadzenia niezbędnych reform;

Or. en

Poprawka 17
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że do 
priorytetowych zadań misji EULEX 
należą walka z korupcją i przestępczością 
zorganizowaną oraz prowadzenie 
dochodzeń w sprawie zbrodni wojennych 
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i ściganie ich;

Or. en

Poprawka 18
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wyniki 
przeprowadzonego przez Komisję 
Europejską badania wykonalności, z 
którego wynika, że UE i Kosowo mogą 
podpisać układ o stabilizacji i 
stowarzyszeniu nawet w sytuacji, gdy 
państwa członkowskie UE utrzymają 
odmienne poglądy na temat statusu 
Kosowa;

1. odnotowuje wyniki przeprowadzonego 
przez Komisję Europejską badania 
wykonalności, z którego wynika, że UE i 
Kosowo mogą podpisać układ o stabilizacji 
i stowarzyszeniu nawet w sytuacji, gdy 
państwa członkowskie UE utrzymają 
odmienne poglądy na temat statusu 
Kosowa; podkreśla, że takie układy nie 
oznaczają w żadnym wypadku uznania 
państwowości Kosowa;

Or. en

Poprawka 19
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wyniki 
przeprowadzonego przez Komisję 
Europejską badania wykonalności, z 
którego wynika, że UE i Kosowo mogą 
podpisać układ o stabilizacji i 
stowarzyszeniu nawet w sytuacji, gdy 
państwa członkowskie UE utrzymają 
odmienne poglądy na temat statusu 
Kosowa;

1. odnotowuje wyniki przeprowadzonego 
przez Komisję Europejską badania 
wykonalności, z którego wynika, że UE i 
Kosowo mogą podpisać układ o stabilizacji 
i stowarzyszeniu nawet w sytuacji, gdy 
państwa członkowskie UE utrzymają 
odmienne poglądy na temat statusu 
Kosowa, pod warunkiem że Kosowo spełni 
pewne podstawowe warunki;

Or. en
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Poprawka 20
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wyniki 
przeprowadzonego przez Komisję 
Europejską badania wykonalności, z 
którego wynika, że UE i Kosowo mogą 
podpisać układ o stabilizacji i 
stowarzyszeniu nawet w sytuacji, gdy 
państwa członkowskie UE utrzymają 
odmienne poglądy na temat statusu 
Kosowa;

1. odnotowuje wyniki przeprowadzonego 
przez Komisję Europejską badania 
wykonalności, z którego wynika, że UE i 
Kosowo mogą podpisać układ o stabilizacji 
i stowarzyszeniu nawet w sytuacji, gdy 
państwa członkowskie UE utrzymają 
odmienne poglądy na temat statusu 
Kosowa;

Or. en

Poprawka 21
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wyniki 
przeprowadzonego przez Komisję 
Europejską badania wykonalności, z 
którego wynika, że UE i Kosowo mogą 
podpisać układ o stabilizacji i 
stowarzyszeniu nawet w sytuacji, gdy 
państwa członkowskie UE utrzymają 
odmienne poglądy na temat statusu 
Kosowa;

1. odnotowuje przeprowadzone przez 
Komisję Europejską badanie
wykonalności, z którego wynika, że UE i 
Kosowo mogą podpisać układ o stabilizacji 
i stowarzyszeniu nawet w sytuacji, gdy 
państwa członkowskie UE utrzymają 
odmienne poglądy na temat statusu 
Kosowa;

Or. en

Poprawka 22
Knut Fleckenstein
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wyniki 
przeprowadzonego przez Komisję 
Europejską badania wykonalności, z 
którego wynika, że UE i Kosowo mogą 
podpisać układ o stabilizacji i 
stowarzyszeniu nawet w sytuacji, gdy
państwa członkowskie UE utrzymają 
odmienne poglądy na temat statusu 
Kosowa;

1. z zadowoleniem przyjmuje wyniki 
przeprowadzonego przez Komisję 
Europejską badania wykonalności, z 
którego wynika, że UE i Kosowo mogą 
podpisać układ o stabilizacji i 
stowarzyszeniu nawet w sytuacji, gdy 
państwa członkowskie UE utrzymają 
odmienne poglądy na temat statusu 
Kosowa; wyraża przekonanie, że układ o 
stabilizacji i stowarzyszeniu stworzy nowe 
możliwości w odniesieniu do wzmocnienia 
współpracy sąsiedzkiej, a tym samym 
regionalnej integracji Kosowa;

Or. de

Poprawka 23
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że podpisanie układu o 
stabilizacji i stowarzyszeniu jest ważnym 
krokiem na drodze do przyszłej integracji 
ze strukturami europejskimi oraz 
ostatecznie do członkostwa w Unii;

Or. en

Poprawka 24
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. niemniej jednak zachęca pozostałych 
pięć państw członkowskich do podjęcia 
kroków w kierunku uznania Kosowa;

skreślony

Or. en

Poprawka 25
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. niemniej jednak zachęca pozostałych 
pięć państw członkowskich do podjęcia 
kroków w kierunku uznania Kosowa;

skreślony

Or. en

Poprawka 26
Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. niemniej jednak zachęca pozostałych 
pięć państw członkowskich do podjęcia 
kroków w kierunku uznania Kosowa;

skreślony

Or. en

Poprawka 27
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. niemniej jednak zachęca pozostałych 
pięć państw członkowskich do podjęcia 
kroków w kierunku uznania Kosowa;

skreślony

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. niemniej jednak zachęca pozostałych 
pięć państw członkowskich do podjęcia 
kroków w kierunku uznania Kosowa;

2. zachęca Kosowo do dołożenia większych 
starań, jeżeli chodzi o realizowanie 
krótkoterminowych priorytetów 
wyznaczonych w badaniu wykonalności, 
zwłaszcza w zakresie praworządności, 
ochrony mniejszości oraz współpracy z 
EULEX-em i specjalnym zespołem 
dochodzeniowym EULEX-u;

Or. en

Poprawka 29
Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. niemniej jednak zachęca pozostałych 
pięć państw członkowskich do podjęcia 
kroków w kierunku uznania Kosowa;

2. zachęca państwa członkowskie UE do 
pełnego uwzględnienia w swoich 
działaniach rezolucji 1244/99 Rady 
Bezpieczeństwa ONZ oraz zasad prawa 
międzynarodowego jako odpowiednich 
ram utrzymywania pokoju i stabilności w 
regionie;
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Or. en

Poprawka 30
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. niemniej jednak zachęca pozostałych
pięć państw członkowskich do podjęcia 
kroków w kierunku uznania Kosowa;

2. wzywa pięć państw członkowskich, 
które jeszcze nie uznały Kosowa, bez 
uszczerbku dla ich suwerennej ostatecznej 
decyzji, aby poczyniły wszystkie możliwe 
kroki w celu ułatwienia stosunków 
gospodarczych, społecznych, politycznych 
i dyplomatycznych między swoimi 
obywatelami i obywatelami Kosowa;

Or. fr

Poprawka 31
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. niemniej jednak zachęca pozostałych 
pięć państw członkowskich do podjęcia 
kroków w kierunku uznania Kosowa;

2. wzywa pozostałych pięć państw 
członkowskich do podjęcia kroków w 
kierunku uznania Kosowa;

Or. en

Poprawka 32
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. niemniej jednak zachęca pozostałych
pięć państw członkowskich do podjęcia 
kroków w kierunku uznania Kosowa;

2. ma świadomość, że pięć państw 
członkowskich UE nie uznało jeszcze
Kosowa;

Or. en

Poprawka 33
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. niemniej jednak zachęca pozostałych
pięć państw członkowskich do podjęcia 
kroków w kierunku uznania Kosowa;

2. ma świadomość, że pięć państw 
członkowskich UE nie uznało Kosowa;

Or. en

Poprawka 34
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje wznowiony 
dialog Belgrad-Prisztina na wysokim 
szczeblu zainicjowany przez wysoką 
przedstawiciel Catherine Ashton i przez nią 
ułatwiany, jako że stał się on nowym 
bodźcem do prowadzenia rozmów; domaga 
się pełnej realizacji wszystkich 
osiągniętych dotąd porozumień, 
szczególnie umów w sprawie 
zintegrowanego zarządzania granicami;

4. z zadowoleniem przyjmuje wznowiony 
dialog Belgrad-Prisztina na wysokim 
szczeblu zainicjowany przez wysoką 
przedstawiciel Catherine Ashton i przez nią 
ułatwiany, jako że stał się on nowym 
bodźcem do prowadzenia rozmów; domaga 
się pełnej realizacji wszystkich 
osiągniętych dotąd porozumień, 
szczególnie umów w sprawie 
zintegrowanego zarządzania granicami, a 
także wprowadzenia przewidzianych w 
porozumieniu punktów kontrolnych na 
wspólnych granicach;
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Or. en

Poprawka 35
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje wznowiony 
dialog Belgrad-Prisztina na wysokim 
szczeblu zainicjowany przez wysoką 
przedstawiciel Catherine Ashton i przez nią 
ułatwiany, jako że stał się on nowym 
bodźcem do prowadzenia rozmów; domaga 
się pełnej realizacji wszystkich 
osiągniętych dotąd porozumień, 
szczególnie umów w sprawie 
zintegrowanego zarządzania granicami;

4. z zadowoleniem przyjmuje wznowiony 
dialog Belgrad-Prisztina na wysokim 
szczeblu zainicjowany przez wysoką 
przedstawiciel Catherine Ashton i przez nią 
ułatwiany, jako że stał się on nowym 
bodźcem do prowadzenia rozmów; domaga 
się pełnej realizacji wszystkich 
osiągniętych dotąd porozumień, 
szczególnie umów w sprawie 
zintegrowanego zarządzania granicami;
oczekuje, że w razie konieczności obie 
strony będą kontynuować omawianie 
wszelkich nierozstrzygniętych kwestii, w 
kontekście ułatwionego dzięki UE dialogu 
dotyczącego normalizacji stosunków;

Or. en

Poprawka 36
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje wznowiony 
dialog Belgrad-Prisztina na wysokim 
szczeblu zainicjowany przez wysoką 
przedstawiciel Catherine Ashton i przez nią 
ułatwiany, jako że stał się on nowym 
bodźcem do prowadzenia rozmów; domaga 
się pełnej realizacji wszystkich 
osiągniętych dotąd porozumień, 

4. z zadowoleniem przyjmuje wznowiony 
dialog Belgrad-Prisztina na wysokim 
szczeblu zainicjowany przez wysoką 
przedstawiciel Catherine Ashton i przez nią 
ułatwiany, jako że stał się on nowym 
bodźcem do prowadzenia rozmów; domaga 
się pełnej realizacji wszystkich 
osiągniętych dotąd porozumień, 
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szczególnie umów w sprawie 
zintegrowanego zarządzania granicami;

szczególnie umów w sprawie 
zintegrowanego zarządzania granicami, a 
także z zadowoleniem przyjmuje 
powołanie w Belgradzie trzech 
urzędników łącznikowych z Kosowa, co 
jest ważnym krokiem w tym kierunku;

Or. en

Poprawka 37
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. ubolewa nad tym, że nie udało się 
osiągnąć porozumienia w ostatnim 
dialogu Belgrad-Prisztina na temat 
reprezentacji Kosowa na regionalnych 
forach współpracy;

Or. en

Poprawka 38
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla potrzebę dużej przejrzystości 
w przekazywaniu wyników dialogu 
Belgrad-Prisztina oraz zapewnienia 
zaangażowania zainteresowanych 
parlamentów i społeczeństwa 
obywatelskiego;

5. podkreśla potrzebę dużej przejrzystości 
w przekazywaniu wyników dialogu 
Belgrad-Prisztina oraz zapewnienia 
zaangażowania zainteresowanych 
parlamentów i społeczeństwa 
obywatelskiego; w tym względzie zwraca 
uwagę na konieczność budowania 
zaufania społeczeństwa i konsultowania 
się z obywatelami przez negocjatorów 
Kosowa i Serbii;
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Poprawka 39
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że opcja podziału Kosowa nie 
wchodzi w grę i z zadowoleniem przyjmuje 
wsparcie dla integralności terytorialnej 
Kosowa ze strony Komisji;

6. podkreśla, że opcja podziału Kosowa nie 
wchodzi w grę;

Or. en

Poprawka 40
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że opcja podziału Kosowa 
nie wchodzi w grę i z zadowoleniem 
przyjmuje wsparcie dla integralności 
terytorialnej Kosowa ze strony Komisji;

6. z zadowoleniem przyjmuje wsparcie dla 
integralności terytorialnej Kosowa ze 
strony Komisji;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że opcja podziału Kosowa nie 6. podkreśla, że opcja podziału Kosowa
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wchodzi w grę i z zadowoleniem przyjmuje
wsparcie dla integralności terytorialnej 
Kosowa ze strony Komisji;

według kryterium etnicznego jest nie do 
przyjęcia; ponownie wyraża wsparcie dla 
integralności terytorialnej Kosowa i dla 
wspólnie uzgodnionych rozwiązań 
nierozstrzygniętych sporów; wzywa 
wszystkie zainteresowane strony do 
konstruktywnego zaangażowania się w 
ułatwiony za sprawą UE dialog oraz do 
powstrzymania się od wszelkich działań 
mogących wywołać napięcie w regionie;

Or. en

Poprawka 42
Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że władze Kosowa powinny
podjąć dalsze kroki w celu dotarcia do 
mniejszości serbskiej, szczególnie na
północy, w celu zapewnienia szerszej 
integracji społecznej tej mniejszości, a 
jednocześnie wzmocnienia współpracy 
pomiędzy wszystkimi Serbami 
kosowskimi; uważa otwarcie biura 
administracyjnego w Kosowskiej 
Mitrowicy za aspekt pozytywny; domaga 
się rozwiązania analogicznych instytucji w 
Kosowie Północnym prowadzonych przez 
państwo serbskie, szczególnie wycofania 
służb bezpieczeństwa i organów 
sądowniczych, a także pełnej 
przejrzystości finansowania szkół i szpitali 
w Kosowie Północnym zgodnie z 
założeniami planu Ahtisaariego;

7. jest zdania, że należy podjąć dalsze 
kroki, szczególnie na obszarach 
północnych, w celu zapewnienia szerszej 
integracji społecznej całej ludności 
zamieszkującej ten region, a jednocześnie 
wzmocnienia współpracy pomiędzy 
wszystkimi stronami; przypomina jednak, 
że jedynie porozumienie wynegocjowane 
w drodze dialogu przyniesie trwałe 
rozwiązania;

Or. en

Poprawka 43
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że władze Kosowa powinny 
podjąć dalsze kroki w celu dotarcia do 
mniejszości serbskiej, szczególnie na 
północy, w celu zapewnienia szerszej 
integracji społecznej tej mniejszości, a 
jednocześnie wzmocnienia współpracy 
pomiędzy wszystkimi Serbami 
kosowskimi; uważa otwarcie biura 
administracyjnego w Kosowskiej 
Mitrowicy za aspekt pozytywny; domaga 
się rozwiązania analogicznych instytucji w 
Kosowie Północnym prowadzonych przez 
państwo serbskie, szczególnie wycofania 
służb bezpieczeństwa i organów 
sądowniczych, a także pełnej 
przejrzystości finansowania szkół i szpitali 
w Kosowie Północnym zgodnie z 
założeniami planu Ahtisaariego;

7. jest zdania, że władze Kosowa powinny 
podjąć dalsze kroki w celu dotarcia do 
mniejszości serbskiej, szczególnie na 
północy, w celu zapewnienia szerszej 
integracji społecznej tej mniejszości, a 
jednocześnie wzmocnienia współpracy 
pomiędzy wszystkimi Serbami 
kosowskimi; uważa otwarcie biura 
administracyjnego w Kosowskiej 
Mitrowicy za aspekt pozytywny;

Or. en

Poprawka 44
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że władze Kosowa powinny 
podjąć dalsze kroki w celu dotarcia do 
mniejszości serbskiej, szczególnie na 
północy, w celu zapewnienia szerszej 
integracji społecznej tej mniejszości, a 
jednocześnie wzmocnienia współpracy 
pomiędzy wszystkimi Serbami 
kosowskimi; uważa otwarcie biura 
administracyjnego w Kosowskiej 
Mitrowicy za aspekt pozytywny; domaga 
się rozwiązania analogicznych instytucji w 

7. jest zdania, że władze Kosowa powinny 
podjąć dalsze kroki w celu dotarcia do 
mniejszości serbskiej, szczególnie na 
północy, w celu zapewnienia szerszej 
integracji społecznej tej mniejszości, a 
jednocześnie wzmocnienia współpracy 
pomiędzy wszystkimi Serbami 
kosowskimi; uważa otwarcie biura 
administracyjnego w Kosowskiej 
Mitrowicy za aspekt pozytywny; domaga 
się pełnej przejrzystości finansowania 
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Kosowie Północnym prowadzonych przez 
państwo serbskie, szczególnie wycofania 
służb bezpieczeństwa i organów 
sądowniczych, a także pełnej 
przejrzystości finansowania szkół i szpitali 
w Kosowie Północnym zgodnie z 
założeniami planu Ahtisaariego;

szkół i szpitali w północnym Kosowie 
zgodnie z założeniami planu Ahtisaariego;

Or. en

Poprawka 45
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że władze Kosowa powinny 
podjąć dalsze kroki w celu dotarcia do 
mniejszości serbskiej, szczególnie na 
północy, w celu zapewnienia szerszej 
integracji społecznej tej mniejszości, a 
jednocześnie wzmocnienia współpracy 
pomiędzy wszystkimi Serbami 
kosowskimi; uważa otwarcie biura 
administracyjnego w Kosowskiej 
Mitrowicy za aspekt pozytywny; domaga 
się rozwiązania analogicznych instytucji w 
Kosowie Północnym prowadzonych przez 
państwo serbskie, szczególnie wycofania 
służb bezpieczeństwa i organów 
sądowniczych, a także pełnej przejrzystości 
finansowania szkół i szpitali w Kosowie 
Północnym zgodnie z założeniami planu 
Ahtisaariego;

7. jest zdania, że władze Kosowa powinny 
podjąć dalsze kroki w celu dotarcia do 
mniejszości serbskiej, szczególnie na 
północy, w celu zapewnienia szerszej 
integracji społecznej tej mniejszości, a 
jednocześnie wzmocnienia współpracy 
pomiędzy wszystkimi Serbami 
kosowskimi; uważa otwarcie biura 
administracyjnego w Kosowskiej 
Mitrowicy za aspekt pozytywny; domaga 
się integracji z podobnymi instytucjami na 
północy prowadzonymi przez państwo 
serbskie, a także pełnej przejrzystości 
finansowania szkół i szpitali w północnym 
Kosowie zgodnie z założeniami planu 
Ahtisaariego;

Or. en

Poprawka 46
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że władze Kosowa powinny 
podjąć dalsze kroki w celu dotarcia do 
mniejszości serbskiej, szczególnie na 
północy, w celu zapewnienia szerszej 
integracji społecznej tej mniejszości, a 
jednocześnie wzmocnienia współpracy 
pomiędzy wszystkimi Serbami 
kosowskimi; uważa otwarcie biura 
administracyjnego w Kosowskiej 
Mitrowicy za aspekt pozytywny; domaga 
się rozwiązania analogicznych instytucji w 
Kosowie Północnym prowadzonych przez 
państwo serbskie, szczególnie wycofania 
służb bezpieczeństwa i organów 
sądowniczych, a także pełnej przejrzystości 
finansowania szkół i szpitali w Kosowie 
Północnym zgodnie z założeniami planu 
Ahtisaariego;

7. jest zdania, że władze Kosowa powinny 
podjąć dalsze kroki w celu dotarcia do 
mniejszości serbskiej, szczególnie na 
północy, w celu zapewnienia szerszej 
integracji społecznej tej mniejszości oraz 
umożliwienia Serbom dostępu do 
wszystkich usług urzędowych w ich 
języku, a jednocześnie wzmocnienia 
współpracy pomiędzy wszystkimi Serbami 
kosowskimi; uważa otwarcie biura 
administracyjnego w Kosowskiej 
Mitrowicy za aspekt pozytywny; domaga 
się rozwiązania analogicznych instytucji w 
północnym Kosowie prowadzonych przez 
państwo serbskie, szczególnie wycofania 
służb bezpieczeństwa i organów 
sądowniczych, a także pełnej przejrzystości 
finansowania szkół i szpitali w północnym
Kosowie zgodnie z założeniami planu 
Ahtisaariego;

Or. en

Poprawka 47
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że władze Kosowa powinny 
podjąć dalsze kroki w celu dotarcia do 
mniejszości serbskiej, szczególnie na 
północy, w celu zapewnienia szerszej 
integracji społecznej tej mniejszości, a 
jednocześnie wzmocnienia współpracy 
pomiędzy wszystkimi Serbami 
kosowskimi; uważa otwarcie biura 
administracyjnego w Kosowskiej 
Mitrowicy za aspekt pozytywny; domaga 
się rozwiązania analogicznych instytucji w 
Kosowie Północnym prowadzonych przez 

7. jest zdania, że władze Kosowa powinny 
podjąć dalsze kroki w celu dotarcia do 
mniejszości serbskiej, szczególnie na 
północy, w celu zapewnienia szerszej 
integracji społecznej tej mniejszości, a 
jednocześnie wzmocnienia współpracy 
pomiędzy wszystkimi Serbami 
kosowskimi; zachęca wszystkich Serbów 
kosowskich i ich przedstawicieli 
politycznych do wykorzystania wszystkich 
możliwości, jakie stwarza im konstytucja 
kosowska, i odgrywania konstruktywnej 
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państwo serbskie, szczególnie wycofania 
służb bezpieczeństwa i organów 
sądowniczych, a także pełnej przejrzystości 
finansowania szkół i szpitali w Kosowie 
Północnym zgodnie z założeniami planu 
Ahtisaariego;

roli w polityce i społeczeństwie; uważa 
otwarcie biura administracyjnego w 
Kosowskiej Mitrowicy za aspekt 
pozytywny; domaga się rozwiązania 
analogicznych instytucji w północnym
Kosowie prowadzonych przez państwo 
serbskie, szczególnie wycofania służb 
bezpieczeństwa i organów sądowniczych, a 
także pełnej przejrzystości finansowania 
szkół i szpitali w północnym Kosowie 
zgodnie z założeniami planu Ahtisaariego;

Or. en

Poprawka 48
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że władze Kosowa powinny 
podjąć dalsze kroki w celu dotarcia do 
mniejszości serbskiej, szczególnie na 
północy, w celu zapewnienia szerszej 
integracji społecznej tej mniejszości, a 
jednocześnie wzmocnienia współpracy 
pomiędzy wszystkimi Serbami 
kosowskimi; uważa otwarcie biura 
administracyjnego w Kosowskiej 
Mitrowicy za aspekt pozytywny; domaga 
się rozwiązania analogicznych instytucji w 
Kosowie Północnym prowadzonych przez 
państwo serbskie, szczególnie wycofania 
służb bezpieczeństwa i organów 
sądowniczych, a także pełnej przejrzystości 
finansowania szkół i szpitali w Kosowie 
Północnym zgodnie z założeniami planu 
Ahtisaariego;

7. jest zdania, że władze Kosowa powinny 
podjąć dalsze kroki w celu dotarcia do 
mniejszości serbskiej, szczególnie na 
północy, w celu zapewnienia szerszej 
integracji społecznej tej mniejszości, a 
jednocześnie wzmocnienia współpracy 
pomiędzy wszystkimi Serbami 
kosowskimi; uważa otwarcie biura 
administracyjnego w Kosowskiej 
Mitrowicy za aspekt pozytywny; 
odnotowuje jednak, że wielu działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego w 
Kosowskiej Mitrowicy cieszy się w swojej 
pracy mniejszą swobodą w związku z 
silniejszymi nastrojami 
nacjonalistycznymi odczuwalnymi w 
zeszłym roku; domaga się rozwiązania 
analogicznych instytucji w Kosowie 
Północnym prowadzonych przez państwo 
serbskie, szczególnie wycofania służb 
bezpieczeństwa i organów sądowniczych, a 
także pełnej przejrzystości finansowania 
szkół i szpitali w północnym Kosowie 
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zgodnie z założeniami planu Ahtisaariego;

Or. en

Poprawka 49
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że władze Kosowa powinny 
podjąć dalsze kroki w celu dotarcia do 
mniejszości serbskiej, szczególnie na 
północy, w celu zapewnienia szerszej 
integracji społecznej tej mniejszości, a 
jednocześnie wzmocnienia współpracy 
pomiędzy wszystkimi Serbami 
kosowskimi; uważa otwarcie biura 
administracyjnego w Kosowskiej 
Mitrowicy za aspekt pozytywny; domaga 
się rozwiązania analogicznych instytucji w 
Kosowie Północnym prowadzonych przez 
państwo serbskie, szczególnie wycofania 
służb bezpieczeństwa i organów 
sądowniczych, a także pełnej przejrzystości 
finansowania szkół i szpitali w Kosowie 
Północnym zgodnie z założeniami planu 
Ahtisaariego;

7. jest zdania, że władze Kosowa powinny 
podjąć dalsze kroki w celu dotarcia do 
mniejszości serbskiej, szczególnie na 
północy, w celu zapewnienia szerszej 
integracji społecznej tej mniejszości, a 
jednocześnie wzmocnienia współpracy 
pomiędzy wszystkimi Serbami 
kosowskimi; uważa otwarcie biura 
administracyjnego w Kosowskiej 
Mitrowicy za aspekt pozytywny; domaga 
się rozwiązania analogicznych instytucji w 
Kosowie Północnym prowadzonych przez 
państwo serbskie, szczególnie wycofania 
służb bezpieczeństwa i organów 
sądowniczych, a także pełnej przejrzystości 
finansowania szkół i szpitali w Kosowie 
Północnym zgodnie z założeniami planu 
Ahtisaariego; przypomina, że sam plan 
Ahtisaariego nie został przyjęty przez 
Radę Bezpieczeństwa ONZ;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że władze Kosowa powinny 
podjąć dalsze kroki w celu dotarcia do 
mniejszości serbskiej, szczególnie na 
północy, w celu zapewnienia szerszej 
integracji społecznej tej mniejszości, a 
jednocześnie wzmocnienia współpracy 
pomiędzy wszystkimi Serbami kosowskimi;
uważa otwarcie biura administracyjnego w 
Kosowskiej Mitrowicy za aspekt 
pozytywny; domaga się rozwiązania 
analogicznych instytucji w Kosowie 
Północnym prowadzonych przez państwo 
serbskie, szczególnie wycofania służb 
bezpieczeństwa i organów sądowniczych, 
a także pełnej przejrzystości finansowania 
szkół i szpitali w Kosowie Północnym 
zgodnie z założeniami planu Ahtisaariego;

7. podkreśla konieczność lokalnej 
odpowiedzialności za proces pojednawczy; 
jest zdania, że władze Kosowa powinny 
podjąć dalsze kroki w celu dotarcia do 
mniejszości serbskiej, szczególnie na 
północy, w celu zapewnienia szerszej 
integracji społecznej tej mniejszości oraz 
aby uwzględnić jej obawy dotyczące 
bezpieczeństwa i uzasadnione interesy; w 
tym kontekście uważa otwarcie biura 
administracyjnego w Kosowskiej 
Mitrowicy za aspekt pozytywny;
jednocześnie jest zdania, że należy 
zacieśniać współpracę między wszystkimi 
Serbami kosowskimi oraz że Komisja 
Europejska powinna wspierać odnośne 
projekty i promować kontakty 
międzyludzkie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. apeluje o integrację analogicznych 
instytucji w północnym Kosowie 
prowadzonych przez państwo serbskie, a 
także o pełną przejrzystość finansowania 
szkół i szpitali w północnym Kosowie 
zgodnie z założeniami planu Ahtisaariego 
oraz sześciopunktowego planu Sekretarza 
Generalnego ONZ Ban Ki-moona;

Or. en
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Poprawka 52
Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa władze Kosowa do podjęcia 
kroków w kierunku przygotowania planu 
działania oraz pełnego wdrożenia procesu 
decentralizacji również na północy, 
zgodnie z konstytucją Kosowa;

skreślony

Or. en

Poprawka 53
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa władze Kosowa do podjęcia 
kroków w kierunku przygotowania planu
działania oraz pełnego wdrożenia procesu 
decentralizacji również na północy, 
zgodnie z konstytucją Kosowa;

8. wzywa władze Kosowa i EULEX do 
podjęcia kroków w kierunku 
przygotowania planu działania oraz 
pełnego wdrożenia procesu decentralizacji
w celu poprawienia funkcjonowania 
organów lokalnych, zgodnie z konstytucją 
Kosowa, również na północy;

Or. en

Poprawka 54
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa władze Kosowa do podjęcia 
kroków w kierunku przygotowania planu 

8. wzywa władze Kosowa do podjęcia 
kroków w kierunku przygotowania planu 
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działania oraz pełnego wdrożenia procesu 
decentralizacji również na północy, 
zgodnie z konstytucją Kosowa;

działania oraz pełnego wdrożenia procesu 
decentralizacji również na północy;

Or. en

Poprawka 55
Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje przegląd i 
rozszerzenie mandatu EULEXu oraz 
wyraża poparcie dla specjalnego zespołu 
dochodzeniowego; uważa, że w 
sprawozdaniu Trybunału 
Obrachunkowego w sprawie pomocy UE 
dla praworządności w Kosowie zwrócono 
uwagę na bardzo ważne problemy, w tym 
trudności wynikające z nieuznania 
Kosowa przez pięć państw członkowskich; 
popiera analizę i zalecenia wysunięte w 
sprawozdaniu oraz wzywa wszystkie 
zainteresowane strony do zastosowania się 
do nich, a tym samym do poprawy 
skuteczności pomocy UE;

skreślony

Or. en

Poprawka 56
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje przegląd i 
rozszerzenie mandatu EULEXu oraz 
wyraża poparcie dla specjalnego zespołu 
dochodzeniowego; uważa, że w 

9. uznaje przegląd i rozszerzenie mandatu 
EULEX-u oraz wyraża poparcie dla 
specjalnego zespołu dochodzeniowego;
zauważa, że rola misji EULEX polega na 
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sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego 
w sprawie pomocy UE dla praworządności 
w Kosowie zwrócono uwagę na bardzo 
ważne problemy, w tym trudności 
wynikające z nieuznania Kosowa przez 
pięć państw członkowskich; popiera 
analizę i zalecenia wysunięte w 
sprawozdaniu oraz wzywa wszystkie 
zainteresowane strony do zastosowania się 
do nich, a tym samym do poprawy 
skuteczności pomocy UE;

wspieraniu kosowskich instytucji, 
organów sądowych i organów ścigania w 
postępach w kierunku stabilności i na 
wzmacnianiu niezależnego systemu 
sądownictwa i służb celnych; wyraża 
ubolewanie, że EULEX nie wykonuje 
swoich zadań w zadowalający i skuteczny 
sposób; uważa, że w sprawozdaniu 
Trybunału Obrachunkowego w sprawie 
pomocy UE dla praworządności w 
Kosowie zwrócono uwagę na bardzo 
ważne problemy; popiera analizę i 
zalecenia wysunięte w sprawozdaniu oraz 
wzywa wszystkie zainteresowane strony do 
zastosowania się do nich, a tym samym do 
poprawy skuteczności pomocy UE;
podkreśla, że EULEX powinien w trybie 
pilnym rozwiązać problem potrzebnej 
przejrzystości i odpowiedzialności w 
odniesieniu do wykonywanych zadań;

Or. en

Poprawka 57
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje przegląd i 
rozszerzenie mandatu EULEXu oraz 
wyraża poparcie dla specjalnego zespołu 
dochodzeniowego; uważa, że w 
sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego 
w sprawie pomocy UE dla praworządności 
w Kosowie zwrócono uwagę na bardzo 
ważne problemy, w tym trudności 
wynikające z nieuznania Kosowa przez 
pięć państw członkowskich; popiera 
analizę i zalecenia wysunięte w 
sprawozdaniu oraz wzywa wszystkie 
zainteresowane strony do zastosowania się 
do nich, a tym samym do poprawy 

9. z zadowoleniem przyjmuje przegląd i 
rozszerzenie mandatu EULEX-u oraz 
wyraża pełne poparcie dla specjalnego 
zespołu dochodzeniowego w prowadzonym 
przezeń dochodzeniu w sprawie zarzutów 
zawartych w sprawozdaniu Rady Europy z 
grudnia 2010 r., a także uważa, że 
dogłębne dochodzenie w sprawie 
wszystkich zarzutów zawartych w 
sprawozdaniu leży w interesie Kosowa, 
wzywa władze tego kraju do pełnej 
współpracy i do wspierania specjalnego 
zespołu dochodzeniowego; uważa, że w 
sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego 
w sprawie pomocy UE dla praworządności 
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skuteczności pomocy UE; w Kosowie zwrócono uwagę na bardzo 
ważne problemy, zwłaszcza dotyczące 
skuteczności pomocy UE w obszarze 
praworządności, popiera analizę i 
zalecenia wysunięte w sprawozdaniu oraz 
wzywa wszystkie zainteresowane strony do 
zastosowania się do nich, a tym samym do 
poprawy skuteczności pomocy UE;

Or. en

Poprawka 58
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje przegląd i 
rozszerzenie mandatu EULEXu oraz 
wyraża poparcie dla specjalnego zespołu 
dochodzeniowego; uważa, że w 
sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego 
w sprawie pomocy UE dla praworządności 
w Kosowie zwrócono uwagę na bardzo 
ważne problemy, w tym trudności 
wynikające z nieuznania Kosowa przez 
pięć państw członkowskich; popiera 
analizę i zalecenia wysunięte w 
sprawozdaniu oraz wzywa wszystkie 
zainteresowane strony do zastosowania się 
do nich, a tym samym do poprawy 
skuteczności pomocy UE;

9. z zadowoleniem przyjmuje przegląd i 
rozszerzenie mandatu EULEX-u oraz 
wyraża poparcie dla specjalnego zespołu 
dochodzeniowego; uważa, że w 
sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego 
w sprawie pomocy UE dla praworządności 
w Kosowie zwrócono uwagę na bardzo 
ważne problemy, w tym trudności 
wynikające z nieuznania Kosowa przez 
pięć państw członkowskich; odnotowuje 
zwłaszcza, że w sprawozdaniu 
stwierdzono, iż misja EULEX nie 
zrealizowała w pełni swoich celów 
poprawy funkcjonowania wymiaru 
sprawiedliwości i policji, zwłaszcza w 
problematycznych obszarach, jak 
korupcja na wysokim szczeblu i 
przestępczość zorganizowana, oraz 
odpowiedniego uwzględnienia 
wewnętrznego bezpieczeństwa UE przy 
opracowywaniu swoich strategii; w tym 
względzie zwraca uwagę na fakt, że 
przestępczość zorganizowana w Kosowie 
stanowi poważne zagrożenie dla UE i że 
sprzyja jej szerząca się bezkarność, częsta 
ingerencja polityczna w działania 
organów wymiaru sprawiedliwości i 
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organów ścigania oraz korupcja na 
wysokim szczeblu; popiera analizę i 
zalecenia wysunięte w sprawozdaniu oraz 
wzywa wszystkie zainteresowane strony do 
zastosowania się do nich, a tym samym do 
poprawy skuteczności pomocy UE; a także 
apeluje zwłaszcza do EULEX-u o 
wznowienie i zintensyfikowanie wysiłków 
na rzecz umacniania praworządności w 
Kosowie, a także o skoncentrowanie 
swoich uprawnień wykonawczych na 
zwalczaniu korupcji na wysokim szczeblu 
i przestępczości zorganizowanej;

Or. en

Poprawka 59
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje przegląd i 
rozszerzenie mandatu EULEXu oraz 
wyraża poparcie dla specjalnego zespołu 
dochodzeniowego; uważa, że w 
sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego 
w sprawie pomocy UE dla praworządności 
w Kosowie zwrócono uwagę na bardzo 
ważne problemy, w tym trudności 
wynikające z nieuznania Kosowa przez 
pięć państw członkowskich; popiera 
analizę i zalecenia wysunięte w 
sprawozdaniu oraz wzywa wszystkie 
zainteresowane strony do zastosowania się 
do nich, a tym samym do poprawy 
skuteczności pomocy UE;

9. z zadowoleniem przyjmuje przegląd i 
rozszerzenie mandatu EULEX-u oraz 
wyraża poparcie dla specjalnego zespołu 
dochodzeniowego; uważa, że w 
sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego 
w sprawie pomocy UE dla praworządności 
w Kosowie zwrócono uwagę na bardzo 
ważne problemy oraz wzywa wszystkie 
zainteresowane strony do poprawy 
skuteczności pomocy UE;

Or. en

Poprawka 60
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Elena Băsescu
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje przegląd i 
rozszerzenie mandatu EULEXu oraz 
wyraża poparcie dla specjalnego zespołu 
dochodzeniowego; uważa, że w 
sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego 
w sprawie pomocy UE dla praworządności 
w Kosowie zwrócono uwagę na bardzo 
ważne problemy, w tym trudności 
wynikające z nieuznania Kosowa przez 
pięć państw członkowskich; popiera 
analizę i zalecenia wysunięte w 
sprawozdaniu oraz wzywa wszystkie 
zainteresowane strony do zastosowania się 
do nich, a tym samym do poprawy 
skuteczności pomocy UE;

9. z zadowoleniem przyjmuje przegląd i 
rozszerzenie mandatu EULEX-u oraz 
wyraża poparcie dla specjalnego zespołu 
dochodzeniowego; uważa, że w 
sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego 
w sprawie pomocy UE dla praworządności 
w Kosowie zwrócono uwagę na bardzo 
ważne problemy; popiera analizę i 
zalecenia wysunięte w sprawozdaniu oraz 
wzywa wszystkie zainteresowane strony do 
zastosowania się do nich, a tym samym do 
poprawy skuteczności pomocy UE;

Or. en

Poprawka 61
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje przegląd i 
rozszerzenie mandatu EULEXu oraz 
wyraża poparcie dla specjalnego zespołu 
dochodzeniowego; uważa, że w 
sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego 
w sprawie pomocy UE dla praworządności 
w Kosowie zwrócono uwagę na bardzo 
ważne problemy, w tym trudności 
wynikające z nieuznania Kosowa przez 
pięć państw członkowskich; popiera 
analizę i zalecenia wysunięte w 
sprawozdaniu oraz wzywa wszystkie 
zainteresowane strony do zastosowania się 
do nich, a tym samym do poprawy 

9. z zadowoleniem przyjmuje przegląd i 
rozszerzenie mandatu EULEX-u oraz 
wyraża poparcie dla specjalnego zespołu 
dochodzeniowego; uważa, że w 
sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego 
w sprawie pomocy UE dla praworządności 
w Kosowie zwrócono uwagę na bardzo 
ważne problemy; popiera analizę i 
zalecenia wysunięte w sprawozdaniu oraz 
wzywa wszystkie zainteresowane strony do 
zastosowania się do nich, a tym samym do 
poprawy skuteczności pomocy UE;
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skuteczności pomocy UE;

Or. en

Poprawka 62
Kristian Vigenin

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje przegląd i 
rozszerzenie mandatu EULEXu oraz 
wyraża poparcie dla specjalnego zespołu 
dochodzeniowego; uważa, że w 
sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego 
w sprawie pomocy UE dla praworządności 
w Kosowie zwrócono uwagę na bardzo 
ważne problemy, w tym trudności 
wynikające z nieuznania Kosowa przez 
pięć państw członkowskich; popiera 
analizę i zalecenia wysunięte w 
sprawozdaniu oraz wzywa wszystkie 
zainteresowane strony do zastosowania się 
do nich, a tym samym do poprawy 
skuteczności pomocy UE;

9. z zadowoleniem przyjmuje przegląd i 
rozszerzenie mandatu EULEX-u oraz 
wyraża poparcie dla specjalnego zespołu 
dochodzeniowego; uważa, że w 
sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego 
w sprawie pomocy UE dla praworządności 
w Kosowie zwrócono uwagę na bardzo 
ważne problemy, w tym trudności 
wynikające z nieuznania Kosowa przez 
pięć państw członkowskich; popiera 
analizę i zalecenia wysunięte w 
sprawozdaniu oraz wzywa wszystkie 
zainteresowane strony do zastosowania się 
do nich, a tym samym do poprawy 
skuteczności pomocy UE; wzywa państwa 
członkowskie UE zwłaszcza do 
zagwarantowania właściwej obsady 
personalnej EULEX-u, zarówno pod 
względem kwalifikacji, jak i długości 
umów o zatrudnienie, a także do 
odzwierciedlenia potrzeb lokalnych w 
składzie personalnym;

Or. en

Poprawka 63
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że według sprawozdania 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego EULEX był 
nieskuteczny i cechowały go opóźnienia; 
odnotowuje, że w okresie 2007-2011 UE 
przekazała 680 mln EUR na wsparcie 
praworządności w Kosowie, w związku z 
czym kraj ten stał się największym na 
świecie beneficjentem pomocy UE w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca; 
podkreśla, że zgodnie z tym 
sprawozdaniem jednym z największych 
problemów misji EULEX jest brak jasno 
określonych celów; dlatego wzywa 
EULEX do sprecyzowania swoich celów i 
określenia wskaźników umożliwiających 
mierzenie postępów;

Or. en

Poprawka 64
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla potrzebę skuteczniejszej 
współpracy i lepszej koordynacji pomocy 
pomiędzy państwami członkowskimi, 
instytucjami UE oraz innymi darczyńcami 
międzynarodowymi; wzywa państwa 
członkowskie UE do zagwarantowania 
właściwej obsady personalnej EULEXu, 
zarówno pod względem wysokości 
kwalifikacji, jak i długości umów o 
zatrudnienie, a także do odzwierciedlenia 
potrzeb lokalnych w składzie 
personalnym;

10. podkreśla potrzebę skuteczniejszej 
współpracy i lepszej koordynacji pomocy 
pomiędzy państwami członkowskimi,
instytucjami UE oraz innymi darczyńcami 
międzynarodowymi, aby unikać 
powielania działań i zapewnić skuteczne 
zarządzanie zasobami;

Or. en
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Poprawka 65
Kristian Vigenin

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla potrzebę skuteczniejszej 
współpracy i lepszej koordynacji pomocy 
pomiędzy państwami członkowskimi, 
instytucjami UE oraz innymi darczyńcami 
międzynarodowymi; wzywa państwa 
członkowskie UE do zagwarantowania 
właściwej obsady personalnej EULEXu, 
zarówno pod względem wysokości 
kwalifikacji, jak i długości umów o 
zatrudnienie, a także do odzwierciedlenia 
potrzeb lokalnych w składzie 
personalnym;

10. podkreśla potrzebę skuteczniejszej 
współpracy i lepszej koordynacji pomocy 
pomiędzy państwami członkowskimi, 
instytucjami UE oraz innymi darczyńcami 
międzynarodowymi; z zadowoleniem 
przyjmuje członkostwo Kosowa w 
Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju 
(EBOR) począwszy od grudnia 2012 r.;

Or. en

Poprawka 66
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. apeluje o skuteczny i przejrzysty 
system w strukturach EULEX-u 
zapewniający uwzględnianie skarg 
obywateli i przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 67
Pino Arlacchi
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Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. przyjmuje do wiadomości 
oświadczenie wydane przez niemieckiego 
ministra obrony Thomasa de Maizière, 
który stwierdził, że należy zakończyć misję 
EULEX i zastąpić ją nowa misją, z nowym 
mandatem, nową strukturą i nowym 
personelem;

Or. en

Poprawka 68
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, jak ważne jest dla Kosowa 
zacieśnienie współpracy z EULEX-em 
oraz zapewnienie wsparcia pracom 
EULEX-u we wszystkich obszarach 
objętych mandatem misji;

Or. en

Poprawka 69
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla znaczenie powodzenia 
misji EULEX dla trwałego rozwoju, 
konsolidacji instytucji i stabilności 
Kosowa; podkreśla odpowiedzialność 
misji EULEX w odniesieniu do jej
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uprawnień wykonawczych oraz mandatu 
w zakresie monitorowania, wspierania i 
doradztwa; zwraca uwagę na potrzebę 
skutecznego zarządzania wewnętrznego, 
koordynacji i współpracy w ramach 
EULEX-u; podkreśla potrzebę 
przejrzystości i rozliczalności w pracach 
misji EULEX, a także wyczulenia na 
kontekst polityczny podejmowanych 
działań, aby uzasadnic jej funkcjonowanie 
w oczach obywateli; ponadto podkreśla 
znaczenie podtrzymania bliskich 
kontaktów z rządem Kosowa, jego 
obywatelami i środkami masowego 
przekazu; zachęca misję EULEX do 
szerszego informowania obywateli 
Kosowa o swoich osiągnięciach, do pracy 
na rzecz podnoszenia zaufania do misji, 
a także do uwzględniania oczekiwań 
obywateli;

Or. en

Poprawka 70
Kristian Vigenin

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zachęca władze Kosowa do 
zintensyfikowania wysiłków na rzecz 
zwalczania wysokiego bezrobocia i 
ubóstwa w kraju w drodze dalszych 
reform gospodarczych i poprawy 
warunków inwestycyjnych;

Or. en

Poprawka 71
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie 
dialogu i plan działania w sprawie wiz z 
czerwca 2012 r., domaga się szybkiego 
wdrożenia planu działania;

11. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie 
dialogu w sprawie wiz i przekazanie 
odnośnego planu działania w czerwcu
2012 r., domaga się szybkiego wdrożenia 
planu działania;

Or. en

Poprawka 72
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie 
dialogu i plan działania w sprawie wiz z 
czerwca 2012 r., domaga się szybkiego 
wdrożenia planu działania;

11. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie 
dialogu i plan działania w sprawie wiz z 
czerwca 2012 r., domaga się szybkiego i 
rygorystycznego wdrożenia planu 
działania;

Or. en

Poprawka 73
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie 
dialogu i plan działania w sprawie wiz z 
czerwca 2012 r., domaga się szybkiego 
wdrożenia planu działania;

11. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie 
dialogu i plan działania w sprawie wiz z 
czerwca 2012 r., domaga się szybkiego 
wdrożenia planu działania; wzywa Radę i 
Komisję do regularnego informowania 
Parlamentu Europejskiego o osiąganych 
w tym względzie postępach;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa władze Kosowa do realizacji 
czterech priorytetów krótkoterminowych i 
kryteriów rozpoczęcia dialogu na temat 
układu o stabilizacji i stowarzyszeniu w 
dziedzinie praworządności, mniejszości, 
zdolności administracyjnych i handlu, a 
także do rozszerzenia zdolności 
administracyjnych do celów negocjacji, 
szczególnie poprzez dalszą 
restrukturyzację Ministerstwa Handlu;

12. wzywa władze Kosowa do rozszerzenia 
zdolności administracyjnych do celów 
negocjacji, szczególnie poprzez dalszą 
restrukturyzację Ministerstwa Handlu;

Or. en

Poprawka 75
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa władze Kosowa do realizacji 
czterech priorytetów krótkoterminowych i 
kryteriów rozpoczęcia dialogu na temat 
układu o stabilizacji i stowarzyszeniu w 
dziedzinie praworządności, mniejszości, 
zdolności administracyjnych i handlu, a 
także do rozszerzenia zdolności 
administracyjnych do celów negocjacji, 
szczególnie poprzez dalszą 
restrukturyzację Ministerstwa Handlu;

12. z zadowoleniem przyjmuje starania 
władz Kosowa na rzecz całkowitej
realizacji czterech priorytetów 
krótkoterminowych stanowiących 
kluczowe kryteria udanych negocjacji na 
temat układu o stabilizacji i stowarzyszeniu 
w dziedzinie praworządności, mniejszości, 
zdolności administracyjnych i handlu, a 
także na rzecz rozszerzenia zdolności 
administracyjnych do celów negocjacji, 
szczególnie poprzez dalszą 
restrukturyzację Ministerstwa Handlu;
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Or. en

Poprawka 76
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa władze Kosowa do realizacji
czterech priorytetów krótkoterminowych i 
kryteriów rozpoczęcia dialogu na temat 
układu o stabilizacji i stowarzyszeniu w 
dziedzinie praworządności, mniejszości, 
zdolności administracyjnych i handlu, a 
także do rozszerzenia zdolności 
administracyjnych do celów negocjacji, 
szczególnie poprzez dalszą 
restrukturyzację Ministerstwa Handlu;

12. wzywa władze Kosowa do poczynienia 
znacznych i wymiernych dalszych 
postępów w zakresie czterech priorytetów 
krótkoterminowych i kryteriów 
rozpoczęcia dialogu na temat układu o 
stabilizacji i stowarzyszeniu w dziedzinie 
praworządności, mniejszości, zdolności 
administracyjnych i handlu, a także do 
rozszerzenia zdolności administracyjnych 
do celów negocjacji, szczególnie poprzez 
dalszą restrukturyzację Ministerstwa 
Handlu;

Or. en

Poprawka 77
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa władze Kosowa do realizacji 
czterech priorytetów krótkoterminowych i
kryteriów rozpoczęcia dialogu na temat 
układu o stabilizacji i stowarzyszeniu w 
dziedzinie praworządności, mniejszości, 
zdolności administracyjnych i handlu, a 
także do rozszerzenia zdolności 
administracyjnych do celów negocjacji, 
szczególnie poprzez dalszą 
restrukturyzację Ministerstwa Handlu;

12. wzywa władze Kosowa do realizacji 
czterech priorytetów krótkoterminowych i
spełnienia warunków rozpoczęcia dialogu 
na temat układu o stabilizacji i 
stowarzyszeniu w dziedzinie 
praworządności, mniejszości, zdolności 
administracyjnych i handlu, a także do 
rozszerzenia zdolności administracyjnych 
do celów negocjacji, szczególnie poprzez 
dalszą restrukturyzację Ministerstwa 
Handlu;
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Or. en

Poprawka 78
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. nalega na władze Kosowa, by w 
większym stopniu zobowiązały się do 
wzmocnienia praworządności oraz 
wykazały większą wolę polityczną w tym 
względzie; z zainteresowaniem odnotowuje 
nawiązanie zorganizowanego dialogu na 
temat praworządności, który stanowi forum 
wysokiego szczebla do celów 
nadzorowania postępów czynionych w tej 
dziedzinie;

13. nalega na władze Kosowa, by w 
większym stopniu zobowiązały się do 
wzmocnienia praworządności oraz 
wykazały większą wolę polityczną w tym 
względzie; zwłaszcza dostarczając 
dowodów na walkę z przestępczością 
zorganizowaną i korupcją; z
zainteresowaniem odnotowuje nawiązanie 
zorganizowanego dialogu na temat 
praworządności, który stanowi forum 
wysokiego szczebla do celów 
nadzorowania postępów czynionych w tej 
dziedzinie; nalega, aby władze Kosowa 
zaprzestały praktyki ułaskawiania 
licznych skazanych przestępców z okazji 
obchodzenia rocznicy ogłoszenia 
niepodległości Kosowa oraz aby stosowały 
surowsze kryteria udzielania takiego 
ułaskawienia, pamiętając zawsze o 
rozdziale władz;

Or. en

Poprawka 79
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa władze Kosowa do 
szanowania niezależności wymiaru 
sprawiedliwości, zarówno w swoich 
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działaniach jak i oświadczeniach 
publicznych, w tym w odniesieniu do 
dochodzeń w sprawie osobistości 
politycznych lub aresztowania ich, oraz do 
szanowania mandatu misji EULEX i 
wykonywanych przez nią uprawnień 
wykonawczych;

Or. en

Poprawka 80
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. ze względu na fakt, że w Kosowie 
pieniądzem bankowym i walutą płatności 
jest euro, proponuje, by przedstawiciele 
Kosowa byli zapraszani na posiedzenia 
organizowane przez instytucje europejskie 
w ramach strefy euro; 

Or. fr

Poprawka 81
Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie brakiem 
znaczących postępów w walce z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; wzywa 
władze Kosowa do wykazania większej 
woli politycznej oraz odwagi do walki z 
korupcją na wysokim szczeblu; jest 
zaniepokojony brakiem pełnego 
zaangażowania ze strony Europolu i 
Interpolu z powodu nieuznania 
państwowości Kosowa; podkreśla, że
EULEX powinien wspierać policję

14. wyraża zaniepokojenie brakiem 
znaczących postępów w walce z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną;
pierwszorzędne znaczenie musi mieć 
większa wola polityczna oraz odwaga do 
walki z korupcją na wysokim szczeblu;
wskazuje, że w obliczu braku 
kompleksowego i wspólnie uzgodnionego 
rozwiązania kwestii Kosowa, zgodnego z 
rezolucją ONZ 1244/99 i prawem 
międzynarodowym, korupcja nadal będzie 
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Kosowa w łagodzeniu krytycznych i 
szczególnie trudnych sytuacji podczas 
demonstracji;

się rozwijać;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie brakiem 
znaczących postępów w walce z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; wzywa 
władze Kosowa do wykazania większej 
woli politycznej oraz odwagi do walki z 
korupcją na wysokim szczeblu; jest 
zaniepokojony brakiem pełnego 
zaangażowania ze strony Europolu i 
Interpolu z powodu nieuznania 
państwowości Kosowa; podkreśla, że 
EULEX powinien wspierać policję
Kosowa w łagodzeniu krytycznych i 
szczególnie trudnych sytuacji podczas
demonstracji;

14. wyraża zaniepokojenie brakiem 
znaczących postępów w walce z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; wzywa 
władze Kosowa do wykazania większej 
woli politycznej oraz odwagi do walki z 
korupcją na wysokim szczeblu; wyraża 
zadowolenie, że współpraca z Europolem i 
Interpolem odbywa się nawet mimo braku 
stosunków dyplomatycznych między 
niektórymi krajami oraz że EULEX 
współpracuje z obydwoma organami i 
utrzymuje z nimi regularne kontakty;
podkreśla, że EULEX powinien wspierać
instytucje Kosowa w walce z 
przestępczością zorganizowaną i nie 
angażować się w krytyczne i szczególnie
trudne sytuacje, jak w przypadku
demonstracji międzyetnicznych;

Or. en

Poprawka 83
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie brakiem
znaczących postępów w walce z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; wzywa 
władze Kosowa do wykazania większej 
woli politycznej oraz odwagi do walki z 
korupcją na wysokim szczeblu; jest 
zaniepokojony brakiem pełnego 
zaangażowania ze strony Europolu i 
Interpolu z powodu nieuznania 
państwowości Kosowa; podkreśla, że 
EULEX powinien wspierać policję 
Kosowa w łagodzeniu krytycznych i 
szczególnie trudnych sytuacji podczas 
demonstracji;

14. wyraża zaniepokojenie brakiem 
postępów w walce z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; wzywa 
władze Kosowa do wykazania większej 
woli politycznej oraz odwagi do walki z 
korupcją na wysokim szczeblu, ponownie 
wyraża zaniepokojenie wysokim 
poziomem przestępczości zorganizowanej 
w północnym Kosowie, odnotowuje 
przyjęcie przez rząd strategii 
antykorupcyjnej; jest zaniepokojony 
brakiem pełnego zaangażowania ze strony 
Europolu i Interpolu, zwraca się do państw 
członkowskich o ułatwienie współpracy 
między EULEX-em a Europolem oraz o 
poszukiwanie możliwości włączenia
Kosowa do tych agencji; podkreśla, że 
EULEX powinien wspierać policję 
Kosowa w łagodzeniu krytycznych i 
szczególnie trudnych sytuacji podczas 
demonstracji;

Or. en

Poprawka 84
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie brakiem 
znaczących postępów w walce z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; wzywa 
władze Kosowa do wykazania większej
woli politycznej oraz odwagi do walki z 
korupcją na wysokim szczeblu; jest 
zaniepokojony brakiem pełnego 
zaangażowania ze strony Europolu i 
Interpolu z powodu nieuznania 
państwowości Kosowa; podkreśla, że 
EULEX powinien wspierać policję 

14. wyraża zaniepokojenie brakiem 
znaczących postępów w walce z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną;
odnotowuje w tym względzie, że w 
sprawozdaniu Trybunału 
Obrachunkowego wyliczono kilka 
przypadków, w których władze Kosowa nie 
zastosowały się do rad i zaleceń instytucji 
UE lub opłacanych przez UE ekspertów 
właśnie w obszarze walki z korupcją; 
wzywa władze Kosowa do wykazania
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Kosowa w łagodzeniu krytycznych i 
szczególnie trudnych sytuacji podczas 
demonstracji;

prawdziwej woli politycznej walki z 
korupcją na wysokim szczeblu; jest 
zaniepokojony brakiem pełnego 
zaangażowania ze strony Europolu i 
Interpolu z powodu nieuznania 
państwowości Kosowa; podkreśla, że 
EULEX powinien wspierać policję 
Kosowa w łagodzeniu krytycznych i 
szczególnie trudnych sytuacji podczas 
demonstracji;

Or. en

Poprawka 85
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie brakiem 
znaczących postępów w walce z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; wzywa 
władze Kosowa do wykazania większej 
woli politycznej oraz odwagi do walki z 
korupcją na wysokim szczeblu; jest 
zaniepokojony brakiem pełnego 
zaangażowania ze strony Europolu i 
Interpolu z powodu nieuznania 
państwowości Kosowa; podkreśla, że 
EULEX powinien wspierać policję
Kosowa w łagodzeniu krytycznych i 
szczególnie trudnych sytuacji podczas 
demonstracji;

14. wyraża zaniepokojenie brakiem 
znaczących postępów w walce z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; wzywa 
władze Kosowa do wykazania większej 
woli politycznej oraz odwagi do walki z 
korupcją na wysokim szczeblu; jest 
zaniepokojony brakiem pełnego 
zaangażowania ze strony Europolu i 
Interpolu z powodu nieuznania 
państwowości Kosowa; w tym względzie 
wzywa państwa członkowskie UE do 
ułatwienia i umożliwienia uczestnictwa
Kosowa w pracach wyżej wymienionych 
agencji, co najmniej w charakterze 
obserwatora;

Or. en

Poprawka 86
Pino Arlacchi



PE502.221v01-00 46/83 AM\923581PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie brakiem 
znaczących postępów w walce z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; wzywa 
władze Kosowa do wykazania większej 
woli politycznej oraz odwagi do walki z 
korupcją na wysokim szczeblu; jest 
zaniepokojony brakiem pełnego 
zaangażowania ze strony Europolu i 
Interpolu z powodu nieuznania 
państwowości Kosowa; podkreśla, że 
EULEX powinien wspierać policję 
Kosowa w łagodzeniu krytycznych i 
szczególnie trudnych sytuacji podczas 
demonstracji;

14. wyraża zaniepokojenie brakiem 
znaczących postępów w walce z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; podkreśla, 
że dotychczasowe dochodzenie dotyczące 
przestępczości zorganizowanej i jej 
powiązań z przedstawicielami instytucji 
politycznych miało niewielki zakres, a 
szczegółowego dochodzenia nie 
przeprowadzono wcale, na skutek czego 
liczne przestępstwa mogą w dalszym ciągu 
pozostać bez kary; wzywa władze Kosowa 
do wykazania większej woli politycznej 
oraz odwagi do walki z korupcją na 
wysokim szczeblu; jest zaniepokojony 
brakiem pełnego zaangażowania ze strony 
Europolu i Interpolu z powodu nieuznania 
państwowości Kosowa; podkreśla, że 
EULEX powinien wspierać policję 
Kosowa w łagodzeniu krytycznych i 
szczególnie trudnych sytuacji podczas 
demonstracji;

Or. en

Poprawka 87
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie brakiem 
znaczących postępów w walce z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; wzywa 
władze Kosowa do wykazania większej 
woli politycznej oraz odwagi do walki z 
korupcją na wysokim szczeblu; jest 
zaniepokojony brakiem pełnego 
zaangażowania ze strony Europolu i 
Interpolu z powodu nieuznania 

14. wyraża zaniepokojenie brakiem 
znaczących postępów w walce z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; jest 
zdania, że Kosowo musi przyjąć i 
sumiennie wdrożyć nową strategię i plan 
działania na rzecz walki z korupcją;
wzywa władze Kosowa do wykazania 
większej woli politycznej oraz odwagi do 
walki z korupcją na wysokim szczeblu; jest 
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państwowości Kosowa; podkreśla, że 
EULEX powinien wspierać policję 
Kosowa w łagodzeniu krytycznych i 
szczególnie trudnych sytuacji podczas 
demonstracji;

zaniepokojony brakiem pełnego 
zaangażowania ze strony Europolu i 
Interpolu z powodu nieuznania 
państwowości Kosowa; podkreśla, że 
EULEX powinien wspierać policję 
Kosowa w łagodzeniu krytycznych i 
szczególnie trudnych sytuacji podczas 
demonstracji;

Or. en

Poprawka 88
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie brakiem 
znaczących postępów w walce z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; wzywa 
władze Kosowa do wykazania większej 
woli politycznej oraz odwagi do walki z 
korupcją na wysokim szczeblu; jest 
zaniepokojony brakiem pełnego 
zaangażowania ze strony Europolu i 
Interpolu z powodu nieuznania 
państwowości Kosowa; podkreśla, że 
EULEX powinien wspierać policję 
Kosowa w łagodzeniu krytycznych i 
szczególnie trudnych sytuacji podczas 
demonstracji;

14. wyraża zaniepokojenie brakiem 
znaczących postępów w walce z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; wzywa 
władze Kosowa do wykazania większej 
woli politycznej oraz odwagi do walki z 
korupcją na wysokim szczeblu, w tym 
poprzez przyjęcie nowej strategii i planu 
działania na rzecz walki z korupcją;
nalega, aby rząd wzmocnił przepisy 
dotyczące finansowania partii 
politycznych; domaga się strategii 
regionalnej oraz aktywniejszej współpracy 
pomiędzy wszystkimi krajami w regionie w 
zakresie walki z korupcją i przestępczością 
zorganizowaną; jest zaniepokojony 
brakiem pełnego zaangażowania ze strony 
Europolu i Interpolu z powodu nieuznania 
państwowości Kosowa; podkreśla, że 
EULEX powinien wspierać policję 
Kosowa w łagodzeniu krytycznych i 
szczególnie trudnych sytuacji podczas 
demonstracji;

Or. en
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Poprawka 89
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie brakiem 
znaczących postępów w walce z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; wzywa 
władze Kosowa do wykazania większej 
woli politycznej oraz odwagi do walki z 
korupcją na wysokim szczeblu; jest 
zaniepokojony brakiem pełnego 
zaangażowania ze strony Europolu i 
Interpolu z powodu nieuznania 
państwowości Kosowa; podkreśla, że 
EULEX powinien wspierać policję 
Kosowa w łagodzeniu krytycznych i 
szczególnie trudnych sytuacji podczas 
demonstracji;

14. wyraża zaniepokojenie brakiem 
znaczących postępów w walce z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; wzywa 
władze Kosowa do wykazania większej 
woli politycznej oraz odwagi do walki z 
korupcją na wysokim szczeblu, a także do 
większej przejrzystości i lepszego 
sprawowania rządów w drodze 
koordynacji pracy sił policyjnych Kosowa 
z wymiarem sprawiedliwości; jest 
zaniepokojony brakiem pełnego 
zaangażowania ze strony Europolu i 
Interpolu z powodu nieuznania 
państwowości Kosowa; podkreśla, że 
EULEX powinien wspierać policję 
Kosowa w łagodzeniu krytycznych i 
szczególnie trudnych sytuacji podczas 
demonstracji;

Or. en

Poprawka 90
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wyraża zaniepokojenie w związku z 
kwestią przemocy na tle etnicznym, w 
odniesieniu do 7 tys. przypadków, w 
których dopuszczono się przemocy, 
głównie względem ludności niealbańskiej, 
i które miały miejsce od 1999 r.; wzywa do 
bardziej energicznych działań ze strony 
władz Kosowa w celu położenia kresu tej 
sytuacji;
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Or. it

Poprawka 91
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca uwagę na szerzącą się 
korupcję i przestępczość zorganizowaną w 
regionie i w związku z tym domaga się 
strategii regionalnej oraz wzmożonej 
współpracy pomiędzy wszystkimi krajami 
w celu skuteczniejszej walki z tymi 
problemami;

skreślony

Or. en

Poprawka 92
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca uwagę na szerzącą się korupcję 
i przestępczość zorganizowaną w regionie i 
w związku z tym domaga się strategii 
regionalnej oraz wzmożonej współpracy 
pomiędzy wszystkimi krajami w celu 
skuteczniejszej walki z tymi problemami;

15. zwraca uwagę na szerzącą się korupcję 
i przestępczość zorganizowaną w regionie;
ubolewa, że EULEX prawie w ogóle nie 
zajął się korupcją i przestępczością 
zorganizowaną oraz że utrzymujące się 
słabe rządy prawa w Kosowie podkopują 
jakikolwiek długoterminowy rozwój;

Or. en

Poprawka 93
Pier Antonio Panzeri
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca uwagę na szerzącą się korupcję 
i przestępczość zorganizowaną w regionie i 
w związku z tym domaga się strategii 
regionalnej oraz wzmożonej współpracy 
pomiędzy wszystkimi krajami w celu 
skuteczniejszej walki z tymi problemami;

15. zwraca uwagę na szerzącą się korupcję 
i przestępczość zorganizowaną w regionie 
stanowiącą przeszkodę dla 
demokratycznego, społecznego i 
gospodarczego rozwoju Kosowa; w 
związku z tym domaga się strategii 
regionalnej oraz wzmożonej współpracy 
pomiędzy wszystkimi krajami w celu 
skuteczniejszej walki z tymi problemami;

Or. en

Poprawka 94
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca uwagę na szerzącą się korupcję 
i przestępczość zorganizowaną w regionie i 
w związku z tym domaga się strategii 
regionalnej oraz wzmożonej współpracy 
pomiędzy wszystkimi krajami w celu 
skuteczniejszej walki z tymi problemami;

15. zwraca uwagę na szerzącą się korupcję 
i przestępczość zorganizowaną w regionie i 
w związku z tym domaga się strategii 
regionalnej oraz wzmożonej współpracy 
pomiędzy wszystkimi krajami w celu 
skuteczniejszej walki z tymi problemami, 
w szczególności z handlem kobietami i 
osobami niepełnoletnimi i 
wykorzystywaniem ich do celów 
wykorzystywania seksualnego lub 
zmuszania do żebrania;

Or. en

Poprawka 95
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca uwagę na szerzącą się korupcję 
i przestępczość zorganizowaną w regionie i 
w związku z tym domaga się strategii 
regionalnej oraz wzmożonej współpracy 
pomiędzy wszystkimi krajami w celu 
skuteczniejszej walki z tymi problemami;

15. zwraca uwagę na szerzącą się korupcję 
i przestępczość zorganizowaną w regionie i 
w związku z tym domaga się strategii 
regionalnej oraz wzmożonej współpracy 
pomiędzy wszystkimi krajami w celu 
skuteczniejszej walki z tymi problemami; z 
zadowoleniem przyjmuje pomyślne 
działania w tej dziedzinie podjęte w 
ramach współpracy ochrydzkiej rządów w 
Prisztinie, Skopje, Podgoricy i Tiranie;

Or. en

Poprawka 96
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wyraża głębokie zaniepokojenie rolą, 
jaką zorganizowana przestępczość w 
Kosowie odgrywa w różnych działaniach 
przestępczych związanych z narkotykami i 
handlem ludźmi; domaga się, by EULEX 
w dalszym ciągu prowadził dochodzenie w 
sprawie nielegalnego handlu organami 
ludzkimi, gdyż w kwestii tej nie 
poczyniono żadnych postępów; wzywa 
wszystkie zainteresowane strony do pełnej 
współpracy w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 97
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Kosowo do położenia 
szczególnego nacisku na działania 
zmierzające do poprawy niezawisłości, 
skuteczności, odpowiedzialności i 
bezstronności wymiaru sprawiedliwości 
oraz do zapewnienia pomyślnej realizacji 
jego reformy;

Or. en

Poprawka 98
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. podkreśla, że przedstępczość 
zorganizowana w Kosowie wywiera 
ogromny wpływ na różne formy 
działalności przestępczej w tym regionie, 
zwłaszcza takie jak przemyt broni, 
kradzionych samochodów, papierosów, 
prostytucja, handel heroiną i innymi 
narkotykami; istnieją niezbite dowody na 
to, że Kosowo jest krajem tranzytowym, 
przez który przewozi się do Europy 
Zachodniej ogromne ilości produkowanej 
w Afganistanie heroiny; wzywa władze 
Kosowa oraz misję EULEX, by położyły 
kres nielegalnemu handlowi;

Or. en

Poprawka 99
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża zaniepokojenie ograniczonymi 
ramami prawnymi ochrony świadków w 
Kosowie, co ma szczególne znaczenie w 
przypadku poważnych procesów 
sądowych; nalega na państwa 
członkowskie, aby zgadzały się na 
relokację świadków w większej liczbie 
przypadków;

16. wyraża zaniepokojenie ograniczonymi 
ramami prawnymi ochrony świadków w 
Kosowie, co ma szczególne znaczenie w 
przypadku poważnych procesów 
sądowych; wzywa władze Kosowa do 
poprawy skuteczności i wiarygodności 
systemu ochrony świadków oraz domaga 
się, by EULEX silniej wspierał wysiłki w 
tym kierunku; nalega na państwa 
członkowskie, aby zgadzały się na 
relokację świadków w większej liczbie 
przypadków;

Or. en

Poprawka 100
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża zaniepokojenie ograniczonymi 
ramami prawnymi ochrony świadków w 
Kosowie, co ma szczególne znaczenie w 
przypadku poważnych procesów 
sądowych; nalega na państwa 
członkowskie, aby zgadzały się na 
relokację świadków w większej liczbie 
przypadków;

16. wyraża zaniepokojenie ograniczonymi 
ramami prawnymi ochrony świadków w 
Kosowie, co ma szczególne znaczenie w 
przypadku poważnych procesów 
sądowych; podkreśla znaczenie w pełni 
funkcjonalnego programu ochrony 
świadków; nalega na państwa 
członkowskie, aby zgadzały się na 
relokację świadków w większej liczbie 
przypadków;

Or. en

Poprawka 101
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 16



PE502.221v01-00 54/83 AM\923581PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża zaniepokojenie ograniczonymi 
ramami prawnymi ochrony świadków w 
Kosowie, co ma szczególne znaczenie w 
przypadku poważnych procesów 
sądowych; nalega na państwa 
członkowskie, aby zgadzały się na 
relokację świadków w większej liczbie 
przypadków;

16. wyraża zaniepokojenie ograniczonymi 
ramami prawnymi ochrony świadków w 
Kosowie, co ma szczególne znaczenie w 
przypadku poważnych procesów 
sądowych; nalega na państwa 
członkowskie, aby zgadzały się na 
relokację świadków w większej liczbie 
przypadków, podkreśla również potrzebę 
dalszego poszukiwania sposobów uznania 
cierpienia i poszanowania prawa do 
prawdy i sprawiedliwości wszystkich ofiar 
zbrodni wojennych, w tym wsparcia 
utworzenia RECOM;

Or. en

Poprawka 102
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. ubolewa, że w wyniku wojny w 
Kosowie w 1999 r. nadal zaginionych jest 
1869 osób; zwraca uwagę, że kwestia ta 
wymaga natychmiastowej reakcji, jako że 
odkrycie prawdy i umożliwienie rodzinom 
ofiar żałoby po stracie bliskich są 
zasadniczymi warunkami pojednania 
społeczności oraz pokojowej przyszłości w 
regionie;

Or. en

Poprawka 103
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla potrzebę sprawniejszej 
współpracy pomiędzy komisjami ds. osób 
zaginionych oraz nalega, by władze 
udostępniły archiwa tajnej policji i 
wojska;

Or. en

Poprawka 104
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. jest zaniepokojony odbywającym się 
nadal handlem ludźmi przebiegającym 
przez terytorium Kosowa lub inicjowanym 
w tym kraju, szczególnie handlem dziećmi 
do celów wykorzystywania seksualnego; 
wzywa Kosowo do nasilenia działań na 
rzecz walki z handlem ludźmi, między 
innymi poprzez rozszerzenie uprawnień 
organów ścigania oraz wymiaru 
sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 105
Pino Arlacchi

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. domaga się powrotu osób 
wewnętrznie przesiedlonych oraz 
zwrócenia im skonfiskowanego im 
majątku, a także przywrócenia 
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obywatelom praw własności;

Or. en

Poprawka 106
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa wszystkie strony do 
zakończenia reformy prawa wyborczego w 
celu zapewnienia prawidłowo 
funkcjonujących ram wyborczych; jest 
zaniepokojony niedociągnięciami w 
dochodzeniach i procesach sądowych 
dotyczących oszustw wyborczych podczas 
wyborów parlamentarnych w grudniu 2010 
r., co podkreślono w sprawozdaniu OBWE 
z tych wyborów;

17. wzywa wszystkie strony do 
zakończenia reformy ordynacji wyborczej
w celu zapewnienia prawidłowo 
funkcjonujących ram wyborczych zgodnie 
z międzynarodowymi normami, w 
szczególności z normami Rady Europy;
jest zaniepokojony niedociągnięciami w 
dochodzeniach i procesach sądowych 
dotyczących oszustw wyborczych podczas 
wyborów parlamentarnych w grudniu 2010 
r., co podkreślono w sprawozdaniu OBWE 
z tych wyborów; wzywa właściwe organy 
do wzięcia pod uwagę zalecenia zawartego 
w sprawozdaniu OBWE;

Or. en

Poprawka 107
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa wszystkie strony do 
zakończenia reformy prawa wyborczego w 
celu zapewnienia prawidłowo 
funkcjonujących ram wyborczych; jest 
zaniepokojony niedociągnięciami w 
dochodzeniach i procesach sądowych 
dotyczących oszustw wyborczych podczas 

17. wzywa wszystkie strony do 
zakończenia reformy ordynacji wyborczej
w celu zapewnienia prawidłowo 
funkcjonujących ram wyborczych; mając 
w szczególności na celu ograniczenie 
możliwości fałszowania wyników wyborów 
oraz wzmocnienie odpowiedzialności 
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wyborów parlamentarnych w grudniu 2010 
r., co podkreślono w sprawozdaniu OBWE 
z tych wyborów;

politycznej prawodawcy; jest 
zaniepokojony niedociągnięciami w 
dochodzeniach i procesach sądowych 
dotyczących oszustw wyborczych podczas 
wyborów parlamentarnych w grudniu 2010 
r., co podkreślono w sprawozdaniu OBWE 
z tych wyborów; wzywa EULEX, by 
rozważył skorzystanie ze swych uprawnień 
wykonawczych w tej dziedzinie, jeżeli 
oceni, że wymiar sprawiedliwości Kosowa 
nie jest w stanie poradzić sobie z takimi 
niedociągnięciami;

Or. en

Poprawka 108
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. z zadowoleniem przyjmuje znaczne 
ulepszenie ram regulacyjnych Kosowa, w 
tym progresywne ustawodawstwo oraz 
politykę dotyczącą powrotów i repatriacji, 
praw wspólnot, stosowania języków, 
niedyskryminacji, równouprawnienia płci 
oraz ludzi młodych;

Or. en

Poprawka 109
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. podkreśla, że pomimo 
wprowadzonych ulepszeń, takie dziedziny 
jak ochrona praw człowieka i praw 
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wspólnotowych, niedopuszczanie się 
dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną, a także uczestnictwo kobiet i 
ludzi młodych w procesach decyzyjnych 
nadal pozostają wyzwaniem; podkreśla, że 
kobiety, młodzież i wspólnoty nadal są w 
zbyt niskim stopniu reprezentowane 
zarówno na szczeblu centralnym, jak i 
lokalnym;

Or. en

Poprawka 110
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. wzywa instytucje zarówno szczebla 
centralnego jak i lokalnego, aby 
skutecznie wdrażały ustawodawstwo 
dotyczące praw człowieka, a także 
przyczyniały się do dalszego rozwoju 
społeczeństwa wieloetnicznego;

Or. en

Poprawka 111
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla znaczenie realizacji
niezbędnych reform administracji 
publicznej oraz zatrudniania większej 
liczby kobiet i osób należących do grup 
mniejszościowych na różnych szczeblach 
administracji;

18. podkreśla, że konieczne są znaczne 
wysiłki w zakresie realizacji niezbędnych 
reform administracji publicznej mających 
na celu poprawę ich skuteczności i 
przejrzystości oraz podwyższenie liczby 
kobiet i osób należących do grup 
mniejszościowych na różnych szczeblach 
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administracji;

Or. en

Poprawka 112
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. z zadowoleniem przyjmuje postępy 
poczynione w dziedzinie praw kobiet 
i równouprawnienia płci; jest jednak 
zaniepokojony faktem, że wysoki odsetek 
dziewcząt przerywa naukę szkolną oraz że 
kobiety są w niedostatecznym stopniu 
obecne na rynku pracy, w tym 
w kluczowych sektorach życia 
społecznego; wzywa władze Kosowa do 
aktywniejszego zachęcania kobiet do 
udziału w życiu politycznym i społecznym, 
do wspierania ich uczestnictwa w rynku 
pracy i do wzmacniania ich pozycji na tym 
rynku, a także do uwzględniania kwestii 
równouprawnienia w przepisach 
dotyczących ochrony przed przemocą 
domową i do poprawy wdrażania tych 
przepisów;

Or. en

Poprawka 113
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla potrzebę zachęcania do 
aktywnej postawy obywatelskiej między 
innymi poprzez wzmocnienie 
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społeczeństwa obywatelskiego oraz 
zapewnienie rzeczywistej wolności słowa;

Or. en

Poprawka 114
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. uznaje, że o ile swoboda 
przystępowania do związków zawodowych 
jest zagwarantowana prawnie, o tyle wciąż 
istnieje potrzeba poprawy sytuacji w 
zakresie podstawowych praw 
pracowniczych i związkowych; zachęca 
Kosowo do wspierania dialogu 
społecznego w ramach procesu 
podejmowania decyzji, kształtowania 
polityki i budowania potencjału partnerów 
społecznych;

Or. en

Poprawka 115
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. podkreśla centralną rolę aktywnych i 
niezależnych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego w dziedzinie wzmocnienia 
i konsolidacji demokratycznych procesów 
politycznych w kraju; uznaje znaczenie 
pracy prowadzonej przez te organizacje, a 
także organizacje kobiece; podkreśla 
znaczenie prowadzenia dialogu z 
organizacjami społeczeństwa 
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obywatelskiego oraz podstawową rolę 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
w przyczynianiu się do pogłębiania 
współpracy regionalnej w zakresie spraw 
społecznych i politycznych; z 
zadowoleniem przyjmuje aktywniejszą 
współpracę rządu z organizacjami 
pozarządowymi, domaga się jednak 
szerszych konsultacji z nimi w zakresie 
kształtowania polityki, w tym 
formułowania strategii politycznych i 
ustawodawstwa, a także monitorowania 
działalności władz;

Or. en

Poprawka 116
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje prace 
rzecznika praw obywatelskich, uważa 
również za wysoce pilne zapewnienie 
niezależności budżetowej tego urzędu;

19. z zadowoleniem przyjmuje prace 
rzecznika praw obywatelskich, uważa 
również za wysoce pilną niezależność 
budżetową jego urzędu;

Or. en

Poprawka 117
Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla potrzebę wzmocnienia 
niezależności zgromadzenia Kosowa i 
nadzorowania przezeń budżetu, sektora 
wykonawczego i sektora bezpieczeństwa 

skreślony
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poprzez poprawę kontroli ustawodawstwa 
oraz wdrażania strategii politycznych i 
przepisów prawnych;

Or. en

Poprawka 118
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla potrzebę wzmocnienia 
niezależności zgromadzenia Kosowa i 
nadzorowania przezeń budżetu, sektora 
wykonawczego i sektora bezpieczeństwa 
poprzez poprawę kontroli ustawodawstwa 
oraz wdrażania strategii politycznych i 
przepisów prawnych;

20. podkreśla potrzebę wzmocnienia 
niezależności zgromadzenia Kosowa, jego 
kompetencji i nadzorowania przezeń 
budżetu, sektora wykonawczego i sektora 
bezpieczeństwa poprzez poprawę kontroli 
ustawodawstwa oraz wdrażania strategii 
politycznych i przepisów prawnych;

Or. en

Poprawka 119
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla potrzebę wzmocnienia 
niezależności zgromadzenia Kosowa i 
nadzorowania przezeń budżetu, sektora 
wykonawczego i sektora bezpieczeństwa 
poprzez poprawę kontroli ustawodawstwa 
oraz wdrażania strategii politycznych i 
przepisów prawnych;

20. podkreśla potrzebę wzmocnienia 
niezależności zgromadzenia Kosowa i jego 
zdolności do nadzorowania budżetu, 
sektora wykonawczego i sektora 
bezpieczeństwa poprzez poprawę kontroli 
ustawodawstwa oraz wdrażania, a także 
wpływu strategii politycznych i przepisów 
prawnych;

Or. en
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Poprawka 120
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
ramy prawne Kosowa gwarantują prawa 
kobiet, a także to, że równouprawnienie 
płci jest stałym elementem systemu 
prawnego; nalega jednak, aby rząd i 
parlament przyjmowały bardziej aktywne i 
efektywne podejście do wdrażania tych 
przepisów, w tym przepisów przeciwko 
przemocy domowej i handlu ludźmi, aby w 
widoczny sposób poprawić sytuację w 
zakresie praw kobiet i równouprawnienia 
w Kosowie;

Or. en

Poprawka 121
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. podkreśla, że EULEX powinien 
poprawić wsparcie dla policji Kosowa w 
zakresie szkolenia na temat łagodzenia 
krytycznych i szczególnie trudnych 
sytuacji przed demonstracjami oraz w ich 
trakcie; podkreśla, że władze przy 
wsparciu ze strony EULEX-u powinny 
podejmować aktywniejsze wysiłki na rzecz 
uzyskania sprawiedliwości dla ofiar 
przemocy seksualnej będącej następstwem 
konfliktu w Kosowie oraz w innych 
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rejonach Bałkanów Zachodnich;

Or. en

Poprawka 122
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę na potrzebę 
kompleksowej strategii 
antydyskryminacyjnej obejmującej 
wszelkie powody dyskryminacji, a także 
pełnego wdrożenia prawa 
antydyskryminacyjnego;

21. jest zaniepokojony faktem, że 
dyskryminacja jest nadal poważnym 
problemem w tym kraju; podkreśla 
znaczenie zagwarantowania równości 
wszystkim ludziom, niezależnie od ich 
pochodzenia etnicznego, płci, wieku, 
religii, orientacji seksualnej lub 
niepełnosprawności; zwraca uwagę na 
potrzebę kompleksowej strategii 
antydyskryminacyjnej obejmującej 
wszelkie powody dyskryminacji, a także 
pełnego wdrożenia prawa 
antydyskryminacyjnego;

Or. en

Poprawka 123
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę na potrzebę 
kompleksowej strategii 
antydyskryminacyjnej obejmującej 
wszelkie powody dyskryminacji, a także 
pełnego wdrożenia prawa 
antydyskryminacyjnego;

21. zwraca uwagę na potrzebę 
kompleksowej strategii 
antydyskryminacyjnej obejmującej 
wszelkie powody dyskryminacji, a także 
pełnego wdrożenia prawa 
antydyskryminacyjnego; ubolewa w 
związku z tym nad brutalnym atakiem ze 
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strony grupy ludzi, w której skład weszli 
radykalni islamiści, na lokal wydawcy 
magazynu Kosovo 2.0, w którym miał on 
wylansować najnowszy numer pt. „Seks” 
obejmujący kwestie związane z 
mniejszościami seksualnymi, który to atak 
miał miejsce w Prisztinie w dniu 
14 grudnia; wzywa policję Kosowa i 
ministerstwo spraw wewnętrznych do 
zbadania brutalnych ataków i gróźb w 
stosunku do zainteresowanych osób, a 
także postawienia winnych przed sądem;
domaga się, aby władze podejmowały 
wysiłki w celu zagwarantowania pełnego 
poszanowania praw mniejszości 
seksualnych, w tym prawa do wolności 
myśli, słowa i zgromadzeń;

Or. en

Poprawka 124
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę na potrzebę 
kompleksowej strategii 
antydyskryminacyjnej obejmującej 
wszelkie powody dyskryminacji, a także 
pełnego wdrożenia prawa 
antydyskryminacyjnego;

21. zwraca uwagę na potrzebę 
kompleksowej strategii 
antydyskryminacyjnej obejmującej 
wszelkie powody dyskryminacji, a także 
pełnego wdrożenia prawa 
antydyskryminacyjnego; podkreśla 
znaczenie podnoszenia poziomu wiedzy na 
temat tego, co jest przejawem 
dyskryminacji, oraz przysługujących 
środków prawnych;

Or. en

Poprawka 125
Emine Bozkurt
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Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa władze, aby wprowadziły w 
życie konstytucyjną zasadę 
niedyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną, przyczyniły się do poprawienia 
wiedzy urzędników organów ścigania na 
temat praw mniejszości seksualnych oraz 
do walki z homofobia i transfobią;

Or. en

Poprawka 126
Knut Fleckenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla centralną rolę organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu 
społeczeństwa integracyjnego w Kosowie 
oraz we wspieraniu dialogu i 
dobrosąsiedzkich stosunków w regionie; 
wzywa zatem do wzmocnienia ich roli w 
procesie stabilizacji i stowarzyszenia;

Or. de

Poprawka 127
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. wzywa władze, aby poświęcały 
odpowiednią uwagę poprawie warunków 
życia Romów, a także ich dostępu do 
edukacji;
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Or. en

Poprawka 128
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie niezależnych 
mediów; wzywa do zmiany kodeksu 
karnego w zakresie odpowiedzialności 
karnej mediów oraz do przyjęcia nowej 
ustawy w sprawie ochrony źródeł 
dziennikarskich;

22. podkreśla znaczenie niezależnych 
mediów; w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje poprawki do kodeksu karnego w 
zakresie odpowiedzialności karnej 
redaktorów naczelnych, wydawców, 
drukarzy lub producentów oraz ochrony 
źródeł dziennikarskich, które weszły w 
życie z dniem 1 stycznia 2013 r.;

Or. en

Poprawka 129
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie niezależnych 
mediów; wzywa do zmiany kodeksu 
karnego w zakresie odpowiedzialności 
karnej mediów oraz do przyjęcia nowej 
ustawy w sprawie ochrony źródeł 
dziennikarskich;

22. podkreśla znaczenie niezależnych i 
wolnych mediów; z zadowoleniem 
przyjmuje zmiany kodeksu karnego w 
zakresie odpowiedzialności karnej mediów 
oraz do przyjęcia nowej ustawy w sprawie 
ochrony źródeł dziennikarskich; potępia 
brutalne ataki ze strony grup 
ekstremistycznych na zespół redakcyjny 
magazynu Kosovo 2.0, podkreśla, że 
wolność środków masowego przekazu 
oraz poszanowanie praw człowieka mają 
kluczowe znaczenie dla demokratycznego 
rozwoju społeczeństwa;
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Or. en

Poprawka 130
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie niezależnych 
mediów; wzywa do zmiany kodeksu 
karnego w zakresie odpowiedzialności 
karnej mediów oraz do przyjęcia nowej 
ustawy w sprawie ochrony źródeł 
dziennikarskich;

22. podkreśla znaczenie niezależnych 
mediów; wzywa do zbadania wszelkich 
fizycznych ataków na dziennikarzy oraz 
postawienia sprawców przed sądem, do 
zakończenia parlamentarnej procedury 
zmiany kodeksu karnego w zakresie 
odpowiedzialności karnej mediów oraz do 
przyjęcia nowej ustawy w sprawie ochrony 
źródeł dziennikarskich;

Or. en

Poprawka 131
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie niezależnych 
mediów; wzywa do zmiany kodeksu 
karnego w zakresie odpowiedzialności 
karnej mediów oraz do przyjęcia nowej 
ustawy w sprawie ochrony źródeł 
dziennikarskich;

22. podkreśla znaczenie niezależnych 
mediów wolnych od jakichkolwiek 
nacisków natury ekonomicznej lub 
politycznej; wzywa rząd do propagowania 
wolności informacji, pluralizmu mediów 
oraz zagwarantowania właściwego 
środowiska pracy dziennikarzom, a także 
do zmiany kodeksu karnego w zakresie 
odpowiedzialności karnej mediów oraz do 
przyjęcia nowej ustawy w sprawie ochrony 
źródeł dziennikarskich;

Or. en
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Poprawka 132
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie niezależnych 
mediów; wzywa do zmiany kodeksu 
karnego w zakresie odpowiedzialności 
karnej mediów oraz do przyjęcia nowej 
ustawy w sprawie ochrony źródeł 
dziennikarskich;

22. podkreśla znaczenie niezależnych 
mediów oraz ostrzega przeciw 
autocenzurą w mediach; wzywa do 
zmiany kodeksu karnego w zakresie 
odpowiedzialności karnej mediów oraz do 
przyjęcia nowej ustawy w sprawie ochrony 
źródeł dziennikarskich;

Or. en

Poprawka 133
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla znaczenie społeczeństwa 
obywatelskiego oraz wzywa je do udziału 
w różnych negocjacjach na szczeblu 
krajowym, regionalnym oraz europejskim;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

22a. przyjmuje do wiadomości 3. 
sprawozdanie OBWE z oceny praw 
wspólnot z lipca 2012 r., w którym zwraca 
się uwagę, że choć istnieją kompleksowe i 
zaawansowane ramy prawne, wiele jeszcze 
pozostaje do zrobienia, aby zapewnić 
rzeczywistą i istotną ochronę praw 
wspólnot w Kosowie;

Or. en

Poprawka 135
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia 
ustawodawstwa dotyczącego ochrony i 
wspierania wspólnot oraz dziedzictwa 
religijnego i kulturowego, a także do 
pomyślnego przejęcia odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo większości obiektów 
kulturowych i religijnych serbskiego 
kościoła prawosławnego przez Kosowo; 
domaga się dalszego wdrażania odnośnego 
ustawodawstwa, w szczególności prawa 
dotyczącego wspólnot;

23. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia 
ustawodawstwa dotyczącego ochrony i 
wspierania wspólnot oraz dziedzictwa 
religijnego i kulturowego, a także do 
pomyślnego przejęcia przez Kosowo 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
większości obiektów kulturowych i 
religijnych serbskiego kościoła 
prawosławnego; w tym kontekście ze 
szczególnym zadowoleniem odnosi się do 
utworzenia w ramach kosowskiej policji 
specjalnej jednostki wyłącznie do celów 
realizacji tego zadania; domaga się 
dalszego wdrażania odnośnego 
ustawodawstwa, w szczególności prawa 
dotyczącego wspólnot; ubolewa nad 
odmową przez władze Kosowa zgody na 
wizytę prezydenta Serbii Tomisława 
Nikolicia w tym państwie i na jego udział 
w obchodach Bożego Narodzenia w 
kościele prawosławnym w Gracanicy;
niemniej jednak nalega, by prezydent 
Serbii T. Nikolić ponownie rozważył 
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odmowę spotkania z prezydent Kosowa 
Atifete Jahjagą, które planowano już na 
koniec ubiegłego roku;

Or. en

Poprawka 136
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia 
ustawodawstwa dotyczącego ochrony i 
wspierania wspólnot oraz dziedzictwa 
religijnego i kulturowego, a także do 
pomyślnego przejęcia odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo większości obiektów 
kulturowych i religijnych serbskiego 
kościoła prawosławnego przez Kosowo; 
domaga się dalszego wdrażania odnośnego 
ustawodawstwa, w szczególności prawa 
dotyczącego wspólnot;

23. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia 
ustawodawstwa dotyczącego ochrony i 
wspierania wspólnot oraz dziedzictwa 
religijnego i kulturowego, a także do 
pomyślnego przejęcia odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo większości obiektów 
kulturowych i religijnych serbskiego 
kościoła prawosławnego przez Kosowo; 
domaga się dalszego wdrażania odnośnego 
ustawodawstwa, w szczególności prawa 
dotyczącego wspólnot; podkreśla 
znaczenie lepszej ochrony serbskiego 
dziedzictwa kulturowego i religijnego w 
Kosowie i w Metochii;

Or. it

Poprawka 137
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla znaczenie rozszerzenia 
reprezentacji Kosowa w 
międzynarodowych instytucjach ds. 
kultury i dziedzictwa oraz poprawy 
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stosunków Kosowa z tymi instytucjami w 
celu poprawy ochrony obiektów kultu 
religijnego i zabytków oraz pomników 
kultury, podkreśla również znaczenie 
rozszerzenia reprezentacji Kosowa w 
europejskich i międzynarodowych 
organizacjach sportowych z myślą o 
umożliwieniu sportowcom kosowskim 
uczestniczenia we wszystkich 
międzynarodowych wydarzeniach 
sportowych, w tym w europejskich i 
światowych rozgrywkach pucharowych i 
olimpiadach;

Or. en

Poprawka 138
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla potrzebę pełnego 
wdrożenia „Forty Actions” w celu 
wspierania integracji społecznej wspólnot 
romskich, aszkalskich i egipskich zarówno 
na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, 
zgodnie z celami europejskich ram dla 
strategii krajowych dotyczących integracji 
Romów;

Or. en

Poprawka 139
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23b. ubolewa, że władze serbskie 
odmówiły wicepremier Kosowa Mimozie 
Kusari-Lili wjazdu do kraju i odbycia 
wizyty w Dolinie Presewskiej; ubolewa 
również nad tym, że obywatele Kosowa 
zmuszeni są czekać wiele godzin na 
możliwość przekroczenia granicy z Serbią;

Or. en

Poprawka 140
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje stworzenie 
w większości gmin urzędów ds. wspólnot i 
powrotów, ubolewa jednak, że pomimo 
poczynionych postępów, powrót 
uchodźców i przesiedleńców nadal 
pozostaje wyzwaniem, zwłaszcza w 
związku z przypadkami powstawania 
zagrożenia dla bezpieczeństwa, i zachęca 
władze Kosowa do podejmowania 
dalszych wysiłków w tej dziedzinie na 
szczeblu centralnym i lokalnym, przy 
zwróceniu szczególnej uwagi na 
powracających Serbów, Romów, Aszkali i 
Egipcjan;

24. z zadowoleniem przyjmuje stworzenie 
w większości gmin urzędów ds. wspólnot i 
powrotów, ubolewa jednak, że pomimo 
poczynionych postępów, powrót 
uchodźców i przesiedleńców nadal 
pozostaje wyzwaniem, zwłaszcza w 
związku z niepokojącymi przypadkami 
powstawania zagrożenia dla 
bezpieczeństwa, i zachęca władze Kosowa 
do podejmowania dalszych wysiłków w tej 
dziedzinie na szczeblu centralnym i 
lokalnym, przy zwróceniu szczególnej 
uwagi na powracających Serbów, Romów, 
Aszkali i Egipcjan; zwraca się do władz w 
Prisztinie o zdecydowane zajęcie się tą 
kwestią poprzez zmniejszenie presji 
fizycznej i gospodarczej wywieranej na 
wygnańców;

Or. it

Poprawka 141
Eduard Kukan
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Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje stworzenie 
w większości gmin urzędów ds. wspólnot i 
powrotów, ubolewa jednak, że pomimo 
poczynionych postępów, powrót 
uchodźców i przesiedleńców nadal 
pozostaje wyzwaniem, zwłaszcza w 
związku z przypadkami powstawania 
zagrożenia dla bezpieczeństwa, i zachęca 
władze Kosowa do podejmowania 
dalszych wysiłków w tej dziedzinie na 
szczeblu centralnym i lokalnym, przy 
zwróceniu szczególnej uwagi na 
powracających Serbów, Romów, Aszkali i 
Egipcjan;

24. z zadowoleniem przyjmuje stworzenie 
w większości gmin urzędów ds. wspólnot i 
powrotów, ubolewa jednak, że pomimo 
poczynionych postępów, powrót 
uchodźców i osób wewnętrznie 
przesiedlonych nadal pozostaje 
wyzwaniem, zwłaszcza w związku z 
przypadkami powstawania zagrożenia dla 
bezpieczeństwa, i zachęca władze Kosowa 
do podejmowania dalszych wysiłków w tej 
dziedzinie na szczeblu centralnym i 
lokalnym, przy zwróceniu szczególnej 
uwagi na powracających Serbów, Romów, 
Aszkali i Egipcjan;

Or. en

Poprawka 142
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa władze Kosowa do włączenia 
perspektywy płci do strategii integracji i 
planu działania odnoszących się do 
wspólnot Romów, Aszkali i Egipcjan;

Or. en

Poprawka 143
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24a. z zadowoleniem przyjmuje zatem 
zainicjowanie przeglądu śródokresowego 
strategii i planu działania dotyczących 
Romów, Aszkali i Egipcjan; wyraża 
zaniepokojenie, że dzieci romskie, 
aszkalskie i egipskie nadal znajdują się w 
trudnej sytuacji i są spychane na 
margines, domaga się skuteczniejszego 
wdrażania i monitoringu strategii 
integracji Romów, Aszkali i Egipcjan w 
drodze dalszego budowania potencjału 
oraz lepszej koordynacji 
międzyinstytucjonalnej;

Or. en

Poprawka 144
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Kosowo do poprawy otoczenia 
biznesowego dla małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez ograniczanie 
obciążeń administracyjnych i obniżanie 
powiązanych z nimi kosztów, ułatwianie 
dostępu do środków finansowych oraz 
udzielanie szczególnego wsparcia nowo 
powstającym przedsiębiorstwom;

Or. en

Poprawka 145
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24b. z zadowoleniem przyjmuje ostateczne 
zamknięcie skażonego ołowiem obozu 
Osterode w północnej Mitrowicy oraz 
przesiedlenie pozostałych rodzin, w tym 
wielu rodzin romskich, aszkalskich i 
egipskich, do nowo zbudowanych domów 
oraz bloku mieszkalnego z lokalami 
socjalnymi, które stanowią część 
przedsięwzięcia finansowanego z funduszy 
unijnych; jest zdania, iż jest to ważny krok 
w kierunku pełnej integracji i włączenia 
uchodźców i mniejszości w Kosowie do 
nurtu społeczeństwa; nalega, by władze 
Kosowa natychmiast rozpoczęły 
oczyszczanie skażonych obszarów oraz 
zwraca się do Komisji o udzielenie im 
odpowiedniej pomocy technicznej i 
finansowej; zwraca się do Kosowa o 
przekazanie znaczniejszych zasobów na 
przyjęcie i wdrożenie unijnych norm 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 146
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24c. podkreśla, jak ważne zarówno z 
przyczyn gospodarczych, jak i 
politycznych będzie przyznanie Kosowu 
międzynarodowego kierunkowego 
numeru telefonicznego; jest zdania, że 
aktualna sytuacja jest zagmatwana i nie 
może się dłużej utrzymywać, domaga się 
zatem się od właściwych organizacji 
międzynarodowych rozwiązania tej kwestii 
w możliwie najkrótszym czasie, a także 
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apeluje do Serbii o niezgłaszanie weta w 
tej sprawie;

Or. en

Poprawka 147
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Kosowo do prac nad rozwojem 
energii odnawialnej oraz zróżnicowaniem 
jej źródeł z myślą o zamknięciu dwóch 
elektrowni węglowych emitujących do 
atmosfery ogromne ilości zanieczyszczeń, 
zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi 
z Traktatu o Wspólnocie Energetycznej;

skreślony

Or. nl

Poprawka 148
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Kosowo do prac nad rozwojem 
energii odnawialnej oraz zróżnicowaniem 
jej źródeł z myślą o zamknięciu dwóch 
elektrowni węglowych emitujących do 
atmosfery ogromne ilości zanieczyszczeń, 
zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi 
z Traktatu o Wspólnocie Energetycznej;

25. wzywa Kosowo do prac nad rozwojem 
energii odnawialnej oraz zróżnicowaniem 
jej źródeł;

Or. en

Poprawka 149
Pier Antonio Panzeri
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Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Kosowo do prac nad rozwojem
energii odnawialnej oraz zróżnicowaniem 
jej źródeł z myślą o zamknięciu dwóch 
elektrowni węglowych emitujących do 
atmosfery ogromne ilości zanieczyszczeń, 
zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi 
z Traktatu o Wspólnocie Energetycznej;

25. wzywa Kosowo do prac nad rozwojem 
energii odnawialnej oraz zróżnicowaniem 
jej źródeł z myślą o niezwłocznym 
zamknięciu dwóch elektrowni węglowych 
emitujących do atmosfery ogromne ilości 
zanieczyszczeń, zgodnie ze 
zobowiązaniami wynikającymi z Traktatu 
o Wspólnocie Energetycznej;

Or. en

Poprawka 150
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Kosowo do prac nad rozwojem 
energii odnawialnej oraz zróżnicowaniem 
jej źródeł z myślą o zamknięciu dwóch 
elektrowni węglowych emitujących do 
atmosfery ogromne ilości zanieczyszczeń, 
zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi 
z Traktatu o Wspólnocie Energetycznej;

25. wzywa Kosowo do prac nad rozwojem 
energii odnawialnej oraz zróżnicowaniem 
jej źródeł z myślą o zamknięciu dwóch 
elektrowni węglowych emitujących do 
atmosfery ogromne ilości zanieczyszczeń, 
zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi 
z Traktatu o Wspólnocie Energetycznej; 
podkreśla konieczność większego 
skupienia pomocy finansowej UE na 
realizacji projektów w zakresie energii 
odnawialnej;

Or. en

Poprawka 151
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 26
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Projekt rezolucji Poprawka

26. przyjmuje do wiadomości plany 
budowy nowej infrastruktury drogowej w 
celu poprawy połączeń pomiędzy Prisztiną 
a krajami sąsiadującymi; podkreśla 
znaczenie rozwoju transportu publicznego, 
szczególnie z myślą o unowocześnieniu 
transportu kolejowego lub utworzeniu 
nowych połączeń kolejowych w ramach 
zrównoważonego systemu transportu;

26. przyjmuje do wiadomości plany 
budowy nowej infrastruktury drogowej w 
celu poprawy połączeń pomiędzy Prisztiną 
a sąsiadującymi terytoriami; podkreśla 
znaczenie rozwoju transportu publicznego, 
szczególnie z myślą o unowocześnieniu 
transportu kolejowego lub utworzeniu 
nowych połączeń kolejowych w ramach 
zrównoważonego systemu transportu;

Or. en

Poprawka 152
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. przyjmuje do wiadomości plany 
budowy nowej infrastruktury drogowej w 
celu poprawy połączeń pomiędzy Prisztiną 
a krajami sąsiadującymi; podkreśla 
znaczenie rozwoju transportu publicznego, 
szczególnie z myślą o unowocześnieniu 
transportu kolejowego lub utworzeniu 
nowych połączeń kolejowych w ramach 
zrównoważonego systemu transportu;

26. przyjmuje do wiadomości plany 
budowy nowej infrastruktury drogowej w 
celu poprawy połączeń pomiędzy Prisztiną 
a krajami sąsiadującymi; zwraca uwagę, że 
stosowane w Kosowie praktyki w zakresie 
zamówień publicznych są nadal 
niewłaściwe i podkreśla konieczność 
zapewnienia prawdziwej otwartości, 
konkurencyjności i przejrzystości 
procedur przetargowych dotyczących tak 
ogromnych przedsięwzięć; zauważa 
ponadto, że takie projekty 
infrastrukturalne powinny być 
realizowane zgodnie z kryteriami 
określonymi w aktualnym programie 
MFW; podkreśla znaczenie rozwoju 
transportu publicznego, szczególnie z 
myślą o unowocześnieniu transportu 
kolejowego lub utworzeniu nowych 
połączeń kolejowych w ramach 
zrównoważonego systemu transportu;

Or. en
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Poprawka 153
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. przyjmuje do wiadomości plany 
budowy nowej infrastruktury drogowej w 
celu poprawy połączeń pomiędzy Prisztiną 
a krajami sąsiadującymi; podkreśla 
znaczenie rozwoju transportu publicznego, 
szczególnie z myślą o unowocześnieniu 
transportu kolejowego lub utworzeniu 
nowych połączeń kolejowych w ramach 
zrównoważonego systemu transportu;

26. przyjmuje do wiadomości plany 
budowy nowej infrastruktury drogowej w 
celu poprawy połączeń pomiędzy Prisztiną 
a krajami sąsiadującymi; podkreśla 
znaczenie rozwoju transportu publicznego, 
szczególnie z myślą o unowocześnieniu 
transportu kolejowego lub utworzeniu 
nowych połączeń kolejowych w ramach 
zrównoważonego systemu transportu; 
sugeruje stworzenie transgranicznego 
systemu kolei szybkobieżnych pomiędzy 
wszystkimi krajami na Bałkanach 
Zachodnich powiązanego z siecią 
transeuropejską w Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 154
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wyraża zaniepokojenie sytuacją 
gospodarczą w Kosowie, wysokim 
poziomem bezrobocia, zwłaszcza wśród 
ludzi młodych, a także wieloma 
wyzwaniami, jakie stoją na drodze do 
rozwoju gospodarczego tego kraju; 
pozytywnie odnosi się do działań 
podjętych przez władze w celu poprawy 
otoczenia biznesowego;•
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Or. en

Poprawka 155
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26b. jest zaniepokojony wysokim 
poziomem ubóstwa i śmiertelności dzieci 
oraz niskim poziomem ochrony 
zapewnianym przez kosowski system 
opieki społecznej, a także wysokimi 
kosztami opieki zdrowotnej ponoszonymi 
przez obywateli, które narażają rodziny 
znajdujące się w trudnej sytuacji na 
chroniczne ubóstwo;

Or. en

Poprawka 156
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26c. podkreśla, że dzieci niepełnosprawne 
są nadal pozbawiane kształcenia w 
stopniu podstawowym, biorąc pod uwagę, 
że tylko 10 procent tych dzieci uczęszcza 
do szkół podstawowych; wzywa rząd do 
zagwarantowania osobom 
niepełnosprawnym oraz innym grupom 
ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji 
pozbawionego dyskryminacji dostępu do 
opieki zdrowotnej, edukacji oraz usług 
socjalnych; z zadowoleniem odnosi się do 
przyjęcia przez zgromadzenie narodowe 
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Kosowa zaleceń dotyczących wczesnego 
rozwoju dziecka;

Or. en

Poprawka 157
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26d. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie w życie kompleksowego 
planu działania w zakresie ochrony dzieci 
w Kosowie oraz postępy w dziedzinie 
przyjęcia solidnego kodeksu 
sprawiedliwości dla nieletnich 
zbliżającego przepisy Kosowa do norm 
międzynarodowych i europejskich; 
niemniej jednak jest nadal zaniepokojony 
brakiem wyspecjalizowanej infrastruktury 
instytucjonalnej dla dzieci pozostających 
w konflikcie z prawem (ofiary i 
świadkowie);

Or. en

Poprawka 158
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26e. z zadowoleniem przyjmuje wyniki 
końcowe przeprowadzonego w Kosowie w 
2011 r. powszechnego spisu ludności, 
który jest pierwszym krokiem ku 
oferowaniu decydentom aktualnych i 
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dokładnych informacji do celów 
kształtowania polityki; dostrzega jednak 
pozostałe wyzwania, jeżeli chodzi o 
dostępność danych, które byłyby 
wiarygodne pod względem statystycznym i 
porównywalne na szczeblu 
międzynarodowym i które są niezbędne do 
opracowywania udokumentowanych 
strategii politycznych oraz do 
monitorowania postępów Kosowa;

Or. en


