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ALTERAÇÃO 1
apresentada por Angelika Beer e Joost Lagendijk, em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A6-0025/2006
Elmar Brok
Documento de estratégia relativo ao processo de alargamento (2005)

Proposta de resolução

Nº 29

29. Regozija-se com a adopção, em 27 de Fevereiro de 2006, de um regulamento, pelo 
Conselho, que estabelece um instrumento de apoio financeiro destinado a encorajar 
o desenvolvimento económico da comunidade cipriota turca na parte norte de 
Chipre, em conformidade com as promessas feitas em Abril de 2004 antes da 
realização do referendo sobre o Plano Kofi Annan e solicita ao Conselho que 
desenvolva novos esforços para se alcançar um acordo também sobre (supressão) a 
regulamentação tendente a facilitar o comércio (supressão);
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Proposta de resolução

Nº 55

55. Lamenta que a cooperação das autoridades sérvias com o TPIJ não se tenha 
revelado satisfatória, tal como realçado pela sua Procuradora, Carla Del Ponte, e 
adverte o Governo de Belgrado para as consequências que uma tal atitude poderá 
surtir a nível das negociações em curso relativas ao Acordo de Estabilização e 
Associação; recorda (supressão) que é vital assegurar que a política do Governo em 
relação ao TPIJ conte com o pleno apoio, a todos os níveis, da administração, da 
polícia, do sistema judiciário e do exército;
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Proposta de resolução

Nº 56

56. Congratula se com a abertura das negociações entre as autoridades de Belgrado e os 
representantes do Kosovo sobre instituições provisórias de auto-governo, que 
tiveram lugar em 20 e 21 de Fevereiro de 2006, em Viena, e exorta as duas partes a 
participarem de forma construtiva nas próximas rondas das negociações; no 
entanto, está preocupado com o facto de o relatório do Secretário Geral descrever a 
situação das relações inter-étnicas, em particular no que respeita às minorias sérvia e 
Roma, como “crispada” e insta as instituições provisórias de auto-governo a tomarem 
medidas imediatas para inverter esta situação;
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