
 

AM\1125574LV.docx  PE603.747v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

10.5.2017 A8-0062/2 

Grozījums Nr.  2 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

Pier Antonio Panzeri 

S&D grupas vārdā 

Angel Dzhambazki 

ECR grupas vārdā 

Hilde Vautmans 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016. gada ziņojums par Kosovu 

2016/2314(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5.  ar bažām norāda, ka Eiropas 

integrācijas ministra amats vēl joprojām 

ir brīvs un ka šis apstāklis apdraud SAN 

īstenošanas politiku saskaņotību un 

efektivitāti; uzsver, ka virzībā uz ES 

integrāciju ir vajadzīga stratēģiska 

ilgtermiņa koncepcija un stabila ilgtermiņa 

apņemšanās, pieņemot un īstenojot 

nepieciešamās reformas; 

5.  uzsver, ka virzībā uz ES integrāciju 

ir vajadzīga stratēģiska ilgtermiņa 

koncepcija un stabila ilgtermiņa 

apņemšanās, pieņemot un īstenojot 

nepieciešamās reformas; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0062/3 

Grozījums Nr.  3 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

Pier Antonio Panzeri 

S&D grupas vārdā 

Angel Dzhambazki 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016. gada ziņojums par Kosovu 

2016/2314(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10.  pauž stingru nosodījumu par serbu 

nacionālistu vilciena nosūtīšanu no 

Belgradas uz Ziemeļkosovu; pauž 

nopietnas bažas par kareivīgiem saukļiem 

un pret ES vērstu retoriku; turklāt pauž 

dziļas bažas par Ramush Haradinaj 

arestēšanu, kas tika veikta, pamatojoties 

uz starptautisku apcietināšanas orderi, ko 

izsniegusi Serbija 2004. gadā saskaņā ar 

savu likumu par valsts iestāžu organizāciju 

un kompetenci tiesvedībā par kara 

noziegumiem; pauž nožēlu, ka šis likums 

līdz šim ir ticis izmantots ļaunprātīgi, lai 

vērstos pret to valstu pilsoņiem, kas pieder 

pie bijušās Dienvidslāvijas, — kā to 

pierāda šis nesenais gadījums; mudina abas 

puses atturēties no provokatīvas darbības 

un nelietderīgas retorikas, kas varētu kavēt 

normalizācijas procesu; aicina ES, Kosovu 

un Serbiju apspriest šos jautājumus 

konstruktīvā veidā sarunu par 

pievienošanos ES ietvaros; 

10.  pauž stingru nosodījumu par serbu 

nacionālistu vilciena nosūtīšanu no 

Belgradas uz Ziemeļkosovu; pauž 

nopietnas bažas par kareivīgiem saukļiem 

un pret ES vērstu retoriku; norāda uz 

Kolmāras (Francija) tiesas lēmumu 

atteikt izdot Serbijai un atbrīvot Ramush 

Haradinaj, kuru 2008. un 2012. gadā 

attaisnoja Starptautiskais Kara 

noziegumu tribunāls bijušajai 

Dienvidslāvijai (ICTY) un kurš 

2017. gada 4. janvārī Francijā tika 

arestēts, pamatojoties uz starptautisku 

apcietināšanas orderi, ko izsniegusi Serbija 

2004. gadā saskaņā ar savu likumu par 

valsts iestāžu organizāciju un kompetenci 

tiesvedībā par kara noziegumiem; pauž 

nožēlu, ka šis likums līdz šim ir ticis 

izmantots ļaunprātīgi, lai vērstos pret to 

valstu pilsoņiem, kas pieder pie bijušās 

Dienvidslāvijas, — kā to pierāda šis 

nesenais gadījums; mudina abas puses 

atturēties no provokatīvas darbības un 

nelietderīgas retorikas, kas varētu kavēt 

normalizācijas procesu; aicina ES, Kosovu 

un Serbiju apspriest šos jautājumus 

konstruktīvā veidā sarunu par 
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pievienošanos ES ietvaros; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0062/4 

Grozījums Nr.  4 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

Pier Antonio Panzeri 

S&D grupas vārdā 

Angel Dzhambazki 

ECR grupas vārdā 

Hilde Vautmans 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016. gada ziņojums par Kosovu 

2016/2314(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

42. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

42. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 

centienus ar mērķi panākt, lai tiktu 

atbloķēts energosavienojuma tīkls starp 

Albāniju un Kosovu, ko Serbija mēnešiem 

ilgi ir bloķējusi, un aicina uz konstruktīvu 

sadarbību starp Serbijas un Kosovas 

elektroenerģijas iestādēm; 

42. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 

centienus ar mērķi panākt, lai tiktu 

atbloķēts energosavienojuma tīkls starp 

Albāniju un Kosovu, ko Serbija mēnešiem 

ilgi ir bloķējusi, un aicina uz konstruktīvu 

sadarbību starp Serbijas un Kosovas 

elektroenerģijas iestādēm; atgādina 

Serbijai, ka Enerģētikas kopienas 

noteiktais termiņš, līdz kuram jāatceļ 

blokāde, bija 2016. gada 31. decembris. 

Or. en 

 

 


