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Poprawka  6 

Fabio Massimo Castaldo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Kosowa 

2016/2314(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. zauważa z niepokojem, że 

stanowisko ministra integracji 

europejskiej w dalszym ciągu pozostaje 

nieobsadzone i że wpływa to negatywnie 

na spójność i skuteczność strategii 

politycznych dotyczących wdrożenia 

układu o stabilizacji i stowarzyszeniu; 
podkreśla, że droga do integracji z UE 

wymaga długoterminowej wizji 

strategicznej i trwałego zaangażowania w 

przyjęcie i wdrożenie niezbędnych reform; 

5. podkreśla, że droga do integracji z 

UE wymaga długoterminowej wizji 

strategicznej i trwałego zaangażowania w 

przyjęcie i wdrożenie niezbędnych reform; 

Or. en 



 

AM\1125598PL.docx  PE603.747v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

10.5.2017 A8-0062/7 

Poprawka  7 

Fabio Massimo Castaldo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Kosowa 

2016/2314(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. zdecydowanie potępia wysłanie 

nacjonalistycznego serbskiego pociągu z 

Belgradu do północnego Kosowa; wyraża 

poważne zaniepokojenie oświadczeniami 

podżegającymi do wojny i antyunijną 

retoryką; ponadto jest głęboko 

zaniepokojony aresztowaniem Ramusha 

Haradinaja na mocy międzynarodowego 

nakazu aresztowania wydanego przez 

Serbię w 2004 r. na podstawie serbskiej 

ustawy o organizacji i uprawnieniach 

organów państwowych w procesach w 

sprawie zbrodni wojennych; ubolewa nad 

tym, że dotychczas ta ustawa była 

niewłaściwie stosowana w celu 

prześladowania obywateli państw byłej 

Jugosławii, czego przykładem jest 

powyższa sprawa; wzywa obie strony do 

powstrzymania się od prowokacyjnych 

kroków i bezużytecznej retoryki, które 

mogą utrudnić proces normalizacji; wzywa 

UE, Kosowo i Serbię do przedyskutowania 

tych kwestii w konstruktywny sposób w 

ramach negocjacji akcesyjnych do UE; 

10. zdecydowanie potępia wysłanie 

nacjonalistycznego serbskiego pociągu z 

Belgradu do północnego Kosowa; wyraża 

poważne zaniepokojenie oświadczeniami 

podżegającymi do wojny i antyunijną 

retoryką; odnotowuje decyzję sądu w 

Colmar (Francja) o odmowie ekstradycji 

do Serbii oraz o zwolnieniu Ramusha 

Haradinaja, który został uniewinniony 

przez MTKJ w 2008 i 2012 r. oraz 

aresztowany we Francji w dniu 4 stycznia 

2017 r. na mocy międzynarodowego 

nakazu aresztowania wydanego przez 

Serbię w 2004 r. na podstawie serbskiej 

ustawy o organizacji i uprawnieniach 

organów państwowych w procesach w 

sprawie zbrodni wojennych; ubolewa nad 

tym, że dotychczas ta ustawa była 

niewłaściwie stosowana w celu 

prześladowania obywateli państw byłej 

Jugosławii, czego przykładem jest 

powyższa sprawa; wzywa obie strony do 

powstrzymania się od prowokacyjnych 

kroków i bezużytecznej retoryki, które 

mogą utrudnić proces normalizacji; wzywa 

UE, Kosowo i Serbię do przedyskutowania 

tych kwestii w konstruktywny sposób w 

ramach negocjacji akcesyjnych do UE; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0062/8 

Poprawka  8 

Fabio Massimo Castaldo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Kosowa 

2016/2314(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 

Komisji Europejskiej, by odblokować 

dostęp do wspólnej sieci energetycznej 

między Albanią a Kosowem, która od 

miesięcy jest blokowana przez Serbię, oraz 

wzywa do konstruktywnej współpracy 

między serbskimi i kosowskimi urzędami 

energetyki; 

42. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 

Komisji Europejskiej, by odblokować 

dostęp do wspólnej sieci energetycznej 

między Albanią a Kosowem, która od 

miesięcy jest blokowana przez Serbię, oraz 

wzywa do konstruktywnej współpracy 

między serbskimi i kosowskimi urzędami 

energetyki; przypomina Serbii, że 

wyznaczony przez Wspólnotę 

Energetyczną termin zniesienia tej 

blokady minął 31 grudnia 2016 r.; 

Or. en 

 

 


