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7.6.2017 A8-0062/9 

Изменение  9 

Луи Алио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0062/2017 

Улрике Луначек 

Доклад от 2016 г. относно Косово 

2016/2314(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че 

потенциалните страни кандидатки 

се оценяват според заслугите им, и 

като има предвид, че скоростта и 

качеството на необходимите 

реформи определят графика за 

присъединяването; 

заличава се 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/10 

Изменение  10 

Луи Алио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0062/2017 

Улрике Луначек 

Доклад от 2016 г. относно Косово 

2016/2314(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че ЕС 

многократно е изразявал 

готовността си да подпомогне 

икономическото и политическото 

развитие на Косово посредством ясна 

европейска перспектива, в 

съответствие с европейската 

перспектива за региона, и че Косово 

показва стремеж по пътя си към 

европейска интеграция; 

заличава се 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/11 

Изменение  11 

Луи Алио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0062/2017 

Улрике Луначек 

Доклад от 2016 г. относно Косово 

2016/2314(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства влизането в сила 

на Споразумението за стабилизиране 

и асоцииране (ССА) между ЕС и 

Косово на 1 април 2016 г. като първо 

договорно отношение и важна стъпка 

за продължаване на процеса на 

интеграция на Косово в ЕС; 

приветства стартирането на 

Европейската програма за реформи на 

11 ноември 2016 г. и приемането на 

националната стратегия за 

прилагане на ССА като платформа за 

улесняване на прилагането на ССА и 

призовава Косово да продължи да 

демонстрира ясна политическа воля и 

решимост да прилага договорената 

пътна карта, включително 

създаването на механизъм за 

координиране за прилагането на ССА, 

и да се възползва от положителния 

импулс, създаден от ССА, за да 

извърши и институционализира 

реформи и да подобри социално-

икономическото развитие на Косово, 

да установи сътрудничество с ЕС в 

редица области, което също така би 

задълбочило интегрирането на 

търговията и инвестициите на 

Косово, да постигне напредък в 

отношенията си със съседните 

държави и да допринася за 

заличава се 
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стабилността в региона; призовава 

правителството на Косово да 

съсредоточи усилията си върху 

провеждането на необходимите 

всеобхватни реформи, необходими за 

да изпълни задълженията си по ССА; 

приветства провеждането на 

второто заседание на 

Парламентарния комитет по 

стабилизиране и асоцииране на 23 и 

24 ноември 2016 г. и провеждането на 

първото заседание на Съвета за 

стабилизиране и асоцииране ЕС-

Косово на 25 ноември 2016 г.; 

отбелязва, че свободните, честни и 

прозрачни местни избори през 2017 г. 

са от решаващо значение за 

демократичното бъдеще на Косово, 

както и за бъдещето на процеса на 

интеграция на страната в ЕС; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/12 

Изменение  12 

Луи Алио 

от името на групата ENF 

 

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; 

заличава се 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/13 

Изменение  13 

Луи Алио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0062/2017 

Улрике Луначек 

Доклад от 2016 г. относно Косово 

2016/2314(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства предложението на 

Комисията за предоставяне на 

либерализация на визовия режим, 

което би било много положителна 

стъпка за Косово по пътя към 

европейска интеграция; оценява 

положително намаляването на броя на 

молбите за предоставяне на убежище, 

подавани от косовски граждани както в 

държавите от ЕС, така и в държавите, 

асоциирани към Шенген, и приветства 

създаването на Фонда за реинтеграция и 

на програмите за реинтеграция на 

завърналите се косовски граждани; 

изразява загриженост поради застоя в 

Събранието по отношение на 

ратифицирането на споразумението за 

обозначаването на границата с Черна 

гора и подчертава, че либерализацията 

на визовия режим може да бъде 

предоставена, едва след като Косово 

изпълни всички критерии, 

включително по отношение на 

подобряването на резултатите във 

връзка с присъди на високо равнище за 

корупция и организирана престъпност, 

което значително се подпомага от 

електронния механизъм за проследяване 

на лица при знакови дела, който Косово 

използва при тежки престъпления – 

механизъм, който следва да се въведе и 

7. оценява положително 

намаляването на броя на молбите за 

предоставяне на убежище, подавани от 

косовски граждани както в държавите 

от ЕС, така и в държавите, асоциирани 

към Шенген, и отбелязва създаването 

на Фонда за реинтеграция и на 

програмите за реинтеграция на 

завърналите се косовски граждани; 

изразява загриженост поради застоя в 

Събранието по отношение на 

ратифицирането на споразумението за 

обозначаването на границата с Черна 

гора и подчертава, че е важно да се 

подобрят резултатите във връзка с 

присъди на високо равнище за корупция 

и организирана престъпност, което 

значително се подпомага от 

електронния механизъм за проследяване 

на лица при знакови дела, който Косово 

използва при тежки престъпления – 

механизъм, който следва да се въведе и 

за други наказателни дела; във връзка с 

това призовава органите да засилят 

усилията си за справяне с проблемите с 

изпирането на пари, трафика на 

наркотици, трафика на хора, търговията 

с оръжие и незаконното притежание на 

оръжия; 
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за други наказателни дела; във връзка с 

това призовава органите да засилят 

усилията си за справяне с проблемите с 

изпирането на пари, трафика на 

наркотици, трафика на хора, търговията 

с оръжие и незаконното притежание на 

оръжия; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/14 

Изменение  14 

Луи Алио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0062/2017 

Улрике Луначек 

Доклад от 2016 г. относно Косово 

2016/2314(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че е изключително 

важно външната политика и 

политиката на сигурност на Косово 

да бъдат съгласувани с общата 

външна политика и политика на 

сигурност на ЕС; 

заличава се 

Or. en 



 

AM\1127602BG.docx  PE603.747v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.6.2017 A8-0062/15 

Изменение  15 

Луи Алио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0062/2017 

Улрике Луначек 

Доклад от 2016 г. относно Косово 

2016/2314(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. приветства създаването на 

специализирани съдебни състави и 

специализирана прокуратура за Косово 

в Хага като важна стъпка за гарантиране 

на справедливост и помирение; 

подчертава, че защитата на свидетелите 

е от решаващо значение за успеха на 

Специалния съд и поради това 

призовава органите да позволят на 

гражданите да се възползват от тази 

система без страх от наказание; 

призовава ЕС и държавите членки да 

продължат да подкрепят Специалния 

съд, включително посредством 

подходящо финансиране; приветства 

готовността на Нидерландия Съдът да 

бъде на нейна територия; 

13. отбелязва създаването на 

специализирани съдебни състави и 

специализирана прокуратура за Косово 

в Хага като важна стъпка за гарантиране 

на справедливост и помирение; 

подчертава, че защитата на свидетелите 

е от решаващо значение за успеха на 

Специалния съд и поради това 

призовава органите да позволят на 

гражданите да се възползват от тази 

система без страх от наказание; 

призовава ЕС и държавите членки да 

продължат да подкрепят Специалния 

съд; приветства готовността на 

Нидерландия Съдът да бъде на нейна 

територия; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/16 

Изменение  16 

Луи Алио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0062/2017 

Улрике Луначек 

Доклад от 2016 г. относно Косово 

2016/2314(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 

 

Предложение за резолюция Изменение 

43. призовава Европейската 

комисията да продължи работата по 

свързани с миграцията въпроси с 

всички страни от Западните 

Балкани, за да гарантира спазването 

на европейските и международните 

норми и стандарти; приветства 

свършената до момента работа в 

това отношение; 

заличава се 

Or. en 

 

 


