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10.5.2017 A8-0062/2 

Amendamentul  2 

Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

Pier Antonio Panzeri 

în numele Grupului S&D 

Angel Dzhambazki 

în numele Grupului ECR 

Hilde Vautmans 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Raportul pe 2016 privind Kosovo 

2016/2314(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5.  constată cu îngrijorare că postul 

de Ministru al integrării europene este în 

continuare vacant și că acest lucru 

subminează coerența și eficacitatea 

politicilor de punere în aplicare a ASA; 
subliniază că drumul către integrarea în 

UE necesită o viziune strategică pe termen 

lung și un angajament susținut față de 

adoptarea și implementarea reformelor 

necesare; 

5.  subliniază că drumul către 

integrarea în UE necesită o viziune 

strategică pe termen lung și un angajament 

susținut față de adoptarea și implementarea 

reformelor necesare; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0062/3 

Amendamentul  3 

Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

Pier Antonio Panzeri 

în numele Grupului S&D 

Angel Dzhambazki 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Raportul pe 2016 privind Kosovo 

2016/2314(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10.  condamnă cu fermitate actul de a 

trimite un tren naționalist sârb de la 

Belgrad în nordul Kosovo; își exprimă 

profunda îngrijorare cu privire la 

declarațiile războinice și retorica anti-UE; 

în plus, este profund îngrijorat de 

arestarea dlui Ramush Haradinaj, 

efectuată pe baza mandatului de arestare 

internațional emis de către Serbia în 2004 

în temeiul legii sale privind organizarea și 

competențele autorităților de stat în 

procedurile privind crimele de război; 

regretă faptul că această lege a fost până în 

prezent utilizată în mod abuziv pentru a 

urmări în justiție cetățeni din state care au 

făcut parte din fosta Iugoslavie, astfel cum 

a dovedit acest caz recent; invită ambele 

părți să se abțină de la acțiuni provocatoare 

și retorică inutilă care ar putea dăuna 

procesului de normalizare; îndeamnă UE, 

Kosovo și Serbia să dezbată aceste aspecte 

în mod constructiv în cadrul negocierilor 

de aderare la UE; 

10.  condamnă cu fermitate actul de a 

trimite un tren naționalist sârb de la 

Belgrad în nordul Kosovo; își exprimă 

profunda îngrijorare cu privire la 

declarațiile războinice și retorica anti-UE; 

ia act de decizia instanței din Colmar 

(Franța) de a refuza extrădarea către 

Serbia și de a-l elibera pe dl Ramush 

Haradinaj, care a fost achitat în 2008 și 

2012 de către Tribunalul Penal 

Internațional pentru fosta Iugoslavie 

(TPII) și arestat în Franța la 4 ianuarie 

2017 pe baza unui mandat de arestare 

internațional emis de către Serbia în 2004 

în temeiul legii sale privind organizarea și 

competențele autorităților de stat în 

procedurile privind crimele de război; 

regretă faptul că această lege a fost până în 

prezent utilizată în mod abuziv pentru a 

urmări în justiție cetățeni din state care au 

făcut parte din fosta Iugoslavie, astfel cum 

a dovedit acest caz recent; invită ambele 

părți să se abțină de la acțiuni provocatoare 

și retorică inutilă care ar putea dăuna 

procesului de normalizare; îndeamnă UE, 

Kosovo și Serbia să dezbată aceste aspecte 

în mod constructiv în cadrul negocierilor 
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de aderare la UE; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0062/4 

Amendamentul  4 

Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

Pier Antonio Panzeri 

în numele Grupului S&D 

Angel Dzhambazki 

în numele Grupului ECR 

Hilde Vautmans 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Raportul pe 2016 privind Kosovo 

2016/2314(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. salută eforturile Comisiei Europene 

vizând deblocarea rețelei electrice de 

interconexiune dintre Albania și Kosovo 

care a fost blocată timp de luni de zile de 

către Serbia și solicită o cooperare 

constructivă între autoritățile din domeniul 

energiei electrice din Serbia și din Kosovo; 

42. salută eforturile Comisiei Europene 

vizând deblocarea rețelei electrice de 

interconexiune dintre Albania și Kosovo 

care a fost blocată timp de luni de zile de 

către Serbia și solicită o cooperare 

constructivă între autoritățile din domeniul 

energiei electrice din Serbia și din Kosovo; 

reamintește Serbiei că termenul-limită 

stabilit de Comunitatea Energiei pentru 

eliminarea blocadei a fost 31 decembrie 

2016, cel târziu; 

Or. en 

 

 


