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10.5.2017 A8-0062/2 

Pakeitimas 2 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Pier Antonio Panzeri 

S&D frakcijos vardu 

Angel Dzhambazki 

ECR frakcijos vardu 

Hilde Vautmans 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016 m. ataskaita dėl Kosovo 

2016/2314(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5.  susirūpinęs pastebi, kad Europos 

integracijos ministro vieta vis dar 

neužimta ir tai kenkia SAS įgyvendinimo 

politikos nuoseklumui ir veiksmingumui; 
pabrėžia, kad siekiant ES integracijos 

reikia strateginės ilgalaikės vizijos ir tvirto 

įsipareigojimo priimant ir įgyvendinant 

būtinas reformas; 

5.  pabrėžia, kad siekiant ES 

integracijos reikia strateginės ilgalaikės 

vizijos ir tvirto įsipareigojimo priimant ir 

įgyvendinant būtinas reformas; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0062/3 

Pakeitimas 3 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Pier Antonio Panzeri 

S&D frakcijos vardu 

Angel Dzhambazki 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016 m. ataskaita dėl Kosovo 

2016/2314(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10.  griežtai smerkia serbų 

nacionalistine simbolika pažymėto 

traukinio pasiuntimą iš Belgrado į Šiaurės 

Kosovą; reiškia didelį susirūpinimą dėl 

karą kurstančių pareiškimų ir prieš ES 

nukreiptos retorikos; be to, yra labai 

susirūpinęs dėl Ramusho Haradinajo 

suėmimo, įvykdyto remiantis Serbijos 

2004 m. išduotu tarptautiniu arešto orderiu 

pagal Serbijos įstatymą dėl karo 

nusikaltimų teismo procesų organizavimo 

ir valstybės institucijų kompetencijos 

juose; apgailestauja, kad iki šiol šiuo 

įstatymu buvo piktnaudžiaujama siekiant 

persekioti buvusiai Jugoslavijai 

priklausiusių valstybių piliečius, kaip 

matyti iš pastarojo atvejo; primygtinai 

ragina abi šalis susilaikyti nuo 

provokuojančių veiksmų ir nenaudingų 

pareiškimų, kurie galėtų trukdyti 

normalizavimo procesui; ragina ES, 

Kosovą ir Serbiją konstruktyviai svarstyti 

tokius klausimus pasitelkiant derybas dėl 

stojimo į ES; 

10.  griežtai smerkia serbų 

nacionalistine simbolika pažymėto 

traukinio pasiuntimą iš Belgrado į Šiaurės 

Kosovą; reiškia didelį susirūpinimą dėl 

karą kurstančių pareiškimų ir prieš ES 

nukreiptos retorikos; atkreipia dėmesį į 

Kolmaro (Prancūzija) teismo sprendimą 

neleisti vykdyti Ramusho Haradinajo, kurį 

Tarptautinis baudžiamasis tribunolas 

buvusiajai Jugoslavijai išteisino 2008 ir 

2012 m. ir kuris buvo areštuotas 

Prancūzijoje 2017 m. sausio 4 d., 
remiantis Serbijos 2004 m. išduotu 

tarptautiniu arešto orderiu pagal Serbijos 

įstatymą dėl karo nusikaltimų teismo 

procesų organizavimo ir valstybės 

institucijų kompetencijos juose, 

ekstradicijos į Serbiją ir jį paleisti į laisvę; 

apgailestauja, kad iki šiol šiuo įstatymu 

buvo piktnaudžiaujama siekiant persekioti 

buvusiai Jugoslavijai priklausiusių 

valstybių piliečius, kaip matyti iš pastarojo 

atvejo; primygtinai ragina abi šalis 

susilaikyti nuo provokuojančių veiksmų ir 

nenaudingų pareiškimų, kurie galėtų 

trukdyti normalizavimo procesui; ragina 

ES, Kosovą ir Serbiją konstruktyviai 
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svarstyti tokius klausimus pasitelkiant 

derybas dėl stojimo į ES; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0062/4 

Pakeitimas 4 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Pier Antonio Panzeri 

S&D frakcijos vardu 

Angel Dzhambazki 

ECR frakcijos vardu 

Hilde Vautmans 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016 m. ataskaita dėl Kosovo 

2016/2314(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

42 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

42. palankiai vertina Europos 

Komisijos dėtas pastangas, kuriomis buvo 

siekiama pašalinti Albanijos ir Kosovo 

elektros energijos jungčių tinklo kliūtis, 

nes šį tinklą keletą mėnesių blokavo 

Serbija, ir ragina Serbijos ir Kosovo 

elektros energijos institucijas 

konstruktyviai bendradarbiauti; 

42. palankiai vertina Europos 

Komisijos dėtas pastangas, kuriomis buvo 

siekiama pašalinti Albanijos ir Kosovo 

elektros energijos jungčių tinklo kliūtis, 

nes šį tinklą keletą mėnesių blokavo 

Serbija, ir ragina Serbijos ir Kosovo 

elektros energijos institucijas 

konstruktyviai bendradarbiauti; primena 

Serbijai, kad Energijos bendrijos 

numatytas kliūčių pašalinimo terminas 

buvo vėliausiai 2016 m. gruodžio 31 d.; 

Or. en 

 

 


