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10.5.2017 A8-0062/6 

Изменение  6 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0062/2017 

Улрике Луначек 

Доклад от 2016 г. относно Косово 

2016/2314(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва със загриженост, че 

длъжността министър на 

европейската интеграция все още е 

вакантна и че това подкопава 

съгласуваността и ефективността 

на политиките за прилагане на ССА; 
подчертава, че пътят към интеграция в 

ЕС изисква дългосрочна стратегическа 

визия и траен ангажимент при 

приемането и прилагането на 

необходимите реформи; 

5. подчертава, че пътят към 

интеграция в ЕС изисква дългосрочна 

стратегическа визия и траен ангажимент 

при приемането и прилагането на 

необходимите реформи; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0062/7 

Изменение  7 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0062/2017 

Улрике Луначек 

Доклад от 2016 г. относно Косово 

2016/2314(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. категорично осъжда изпращането 

на националистически сръбски влак от 

Белград до Северно Косово; изразява 

дълбока загриженост поради 

войнствените изявления и реториката, 

насочена срещу ЕС; също така 

изразява дълбока загриженост поради 

задържането на Рамуш Харадинай 

вследствие на издадена от Сърбия 

международна заповед за арест през 

2004 г. въз основа на нейния закон за 

организацията и правомощията на 

държавните органи в процесите за 

военни престъпления; съжалява, че до 

момента с този закон се злоупотребява с 

цел преследване на граждани на 

държави, принадлежали към бивша 

Югославия; настоятелно призовава 

двете страни да се въздържат от 

провокационни действия и ненужна 

реторика, които биха могли да 

затруднят процеса на нормализация; 

призовава ЕС, Косово и Сърбия да 

обсъдят тези въпроси конструктивно в 

рамките на преговорите за 

присъединяване към ЕС; 

10. категорично осъжда изпращането 

на националистически сръбски влак от 

Белград до Северно Косово; изразява 

дълбока загриженост поради 

войнствените изявления и реториката, 

насочена срещу ЕС; отбелязва 

решението на Съда на Колмар 

(Франция) за отказ на екстрадиция в 

Сърбия и за освобождаване на Рамуш 

Харадинай, който беше оправдан от 

МНТБЮ през 2008 и 2012 г. и беше 

задържан във Франция на 4 януари 

2017 г. вследствие на издадена от 

Сърбия международна заповед за арест 

през 2004 г. въз основа на нейния закон 

за организацията и правомощията на 

държавните органи в процесите за 

военни престъпления; съжалява, че до 

момента с този закон се злоупотребява с 

цел преследване на граждани на 

държави, принадлежали към бивша 

Югославия; настоятелно призовава 

двете страни да се въздържат от 

провокационни действия и ненужна 

реторика, които биха могли да 

затруднят процеса на нормализация; 

призовава ЕС, Косово и Сърбия да 

обсъдят тези въпроси конструктивно в 

рамките на преговорите за 

присъединяване към ЕС; 
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10.5.2017 A8-0062/8 

Изменение  8 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0062/2017 

Улрике Луначек 

Доклад от 2016 г. относно Косово 

2016/2314(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 42 

 

Предложение за резолюция Изменение 

42. приветства направените от 

Европейската комисия усилия за 

постигане на деблокиране на 

свързващата енергийна мрежа между 

Албания и Косово, която беше 

блокирана в продължение на месеци от 

Сърбия, и призовава за градивно 

сътрудничество между отговорните за 

електроснабдителната мрежа органи на 

Сърбия и Косово; 

42. приветства направените от 

Европейската комисия усилия за 

постигане на деблокиране на 

свързващата енергийна мрежа между 

Албания и Косово, която беше 

блокирана в продължение на месеци от 

Сърбия, и призовава за градивно 

сътрудничество между отговорните за 

електроснабдителната мрежа органи на 

Сърбия и Косово; припомня, че срокът, 

определен от Енергийната общност 

за сваляне на блокадата, беше най-

късно до 31 декември 2016 г.; 

Or. en 

 

 


