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7.6.2017 A8-0062/9 

Pakeitimas 9 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo 

2016/2314(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi (potencialios) šalys 

kandidatės vertinamos pagal jų nuopelnus 

ir kadangi stojimo tvarkaraštis 

nustatomas pagal būtinų reformų 

įgyvendinimo spartą bei jų kokybę; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/10 

Pakeitimas 10 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo 

2016/2314(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

C. kadangi ES ne kartą pakartojo, jog 

yra pasiryžusi teikti paramą Kosovo 

ekonominiam ir politiniam vystymuisi, 

suteikiant jam aiškią europinę 

perspektyvą ir vadovaujantis regiono 

europine perspektyva, o Kosovas išreiškė 

siekį eiti Europos integracijos keliu; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/11 

Pakeitimas 11 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo 

2016/2314(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. palankiai vertina 2016 m. 

balandžio 1 d. įsigaliojusį ES ir Kosovo 

stabilizacijos ir asociacijos susitarimą 

(SAS) kaip pirmuosius sutartinius 

santykius ir svarbų žingsnį siekiant toliau 

vykdyti Kosovo integracijos į ES procesą; 

palankiai vertina 2016 m. lapkričio 11 d. 

pradėtą taikyti Europos reformų 

darbotvarkę ir priimtą nacionalinę SAS 

įgyvendinimo strategiją kaip platformą, 

skirtą SAS įgyvendinimui palengvinti, ir 

ragina Kosovą toliau rodyti aiškią politinę 

valią ir pasiryžimą įgyvendinti sutartą 

veiksmų planą, įskaitant SAS 

įgyvendinimo koordinavimo mechanizmo 

sukūrimą, ir pasinaudoti teigiamu SAS 

sukurtu postūmiu siekiant įgyvendinti ir 

institucionalizuoti reformas ir pagerinti 

socialinę ir ekonominę Kosovo plėtrą, 

pradėti bendradarbiavimą su ES įvairiose 

srityse, nes tai taip pat paskatintų Kosovo 

prekybos ir investicijų integraciją, 

sustiprinti santykius su kaimyninėmis 

šalimis ir prisidėti prie stabilumo regione; 

ragina Kosovo vyriausybę daug dėmesio 

skirti visapusiškų reformų, kurios yra 

būtinos siekiant vykdyti įsipareigojimus 

pagal SAS, įgyvendinimui; palankiai 

vertina tai, kad 2016 m. lapkričio 23–24 d. 

buvo surengtas antras stabilizacijos ir 

asociacijos parlamentinio komiteto 

Išbraukta. 
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posėdis, o 2016 m. lapkričio 25 d. – 

pirmas ES ir Kosovo stabilizacijos ir 

asociacijos tarybos posėdis; pažymi, kad 

laisvi, sąžiningi ir skaidrūs 2017 m. 

vyksiantys savivaldybių rinkimai yra 

nepaprastai svarbūs demokratinei Kosovo 

ateičiai ir būsimam integracijos į ES 

procesui; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/12 

Pakeitimas 12 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo 

2016/2314(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. susirūpinęs pastebi, kad Europos 

integracijos ministro vieta vis dar 

neužimta ir tai kenkia SAS įgyvendinimo 

politikos nuoseklumui ir veiksmingumui; 

pabrėžia, kad siekiant ES integracijos 

reikia strateginės ilgalaikės vizijos ir tvirto 

įsipareigojimo priimant ir įgyvendinant 

būtinas reformas; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/13 

Pakeitimas 13 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo 

2016/2314(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pritaria Komisijos pasiūlymui 

liberalizuoti vizų režimą, nes Kosovui tai 

būtų labai teigiamas žingsnis siekiant 

integracijos į Europos Sąjungą; teigiamai 
vertina tai, kad sumažėjo Kosovo piliečių 

prieglobsčio prašymų ES ir Šengeno 

asocijuotose šalyse, ir džiaugiasi, kad 

įsteigtas Reintegracijos fondas ir 

vykdomos reintegracijos programos 

grąžintiems Kosovo piliečiams; reiškia 

susirūpinimą dėl aklavietės Asamblėjoje 

dėl demarkacijos susitarimo su Juodkalnija 

ratifikavimo ir pabrėžia, kad vizų režimo 

liberalizavimas gali būti suteiktas tik tada, 

kai Kosovas įvykdys visus kriterijus, 

įskaitant patirties nuteisiant aukšto lygio 

pareigūnus dėl korupcijos ir organizuoto 

nusikalstamumo kaupimą, kurį labai 

palengvino aukšto lygio bylų IT stebėjimo 

mechanizmas, kurį Kosovas naudoja 

aukšto lygio nusikaltimams – jis turėtų būti 

taikomas ir kitoms baudžiamosioms 

byloms; todėl ragina valdžios institucijas 

dėti daugiau pastangų siekiant spręsti 

pinigų plovimo, prekybos narkotikais, 

žmonėmis ir ginklais ir neteisėto ginklų 

laikymo problemas; 

7. teigiamai vertina tai, kad sumažėjo 

Kosovo piliečių prieglobsčio prašymų ES 

ir Šengeno asocijuotose šalyse, ir atkreipia 

dėmesį į tai, kad įsteigtas Reintegracijos 

fondas ir vykdomos reintegracijos 

programos grąžintiems Kosovo piliečiams; 

reiškia susirūpinimą dėl aklavietės 

Asamblėjoje dėl demarkacijos susitarimo 

su Juodkalnija ratifikavimo ir pabrėžia, 

koks svarbus yra patirties nuteisiant aukšto 

lygio pareigūnus dėl korupcijos ir 

organizuoto nusikalstamumo kaupimas, 

kurį labai palengvino aukšto lygio bylų IT 

stebėjimo mechanizmas, kurį Kosovas 

naudoja aukšto lygio nusikaltimams – jis 

turėtų būti taikomas ir kitoms 

baudžiamosioms byloms; todėl ragina 

valdžios institucijas dėti daugiau pastangų 

siekiant spręsti pinigų plovimo, prekybos 

narkotikais, žmonėmis ir ginklais ir 

neteisėto ginklų laikymo problemas; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/14 

Pakeitimas 14 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo 

2016/2314(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. mano, kad itin svarbu suderinti 

Kosovo užsienio ir saugumo politiką su 

ES bendra užsienio ir saugumo politika; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/15 

Pakeitimas 15 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo 

2016/2314(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. palankiai vertina Kosovo 

specialiųjų bylų kolegijos ir Specialiosios 

prokuratūros įkūrimą Hagoje kaip 

nepaprastai svarbų žingsnį užtikrinant 

teisingumą ir susitaikymą; pabrėžia, kad 

liudytojų apsauga yra nepaprastai svarbi 

siekiant specializuoto teismo sėkmės, ir 

todėl ragina valdžios institucijas leisti 

piliečiams pasinaudoti šia sistema nebijant, 

kad už tai bus nubausti; ragina ES ir 

valstybes nares toliau teikti paramą šiam 

teismui, be kita ko, užtikrinant tinkamą 

finansavimą; džiaugiasi, jog Nyderlandai 

sutiko, kad teismas būtų įkurtas šioje 

valstybėje; 

13. atkreipia dėmesį į Kosovo 

specialiųjų bylų kolegijos ir Specialiosios 

prokuratūros įkūrimą Hagoje kaip 

nepaprastai svarbų žingsnį užtikrinant 

teisingumą ir susitaikymą; pabrėžia, kad 

liudytojų apsauga yra nepaprastai svarbi 

siekiant specializuoto teismo sėkmės, todėl 

ragina valdžios institucijas leisti piliečiams 

pasinaudoti šia sistema nebijant, kad už tai 

bus nubausti; ragina ES ir valstybes nares 

toliau teikti paramą šiam teismui; 

džiaugiasi, jog Nyderlandai sutiko, kad 

teismas būtų įkurtas šioje valstybėje; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/16 

Pakeitimas 16 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo 

2016/2314(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

43 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

43. ragina Europos Komisiją tęsti 

bendradarbiavimą su migracija susijusiais 

klausimais su visomis Vakarų Balkanų 

šalimis, siekiant užtikrinti, kad būtų 

laikomasi ES ir tarptautinių normų ir 

standartų; palankiai vertina iki šiol atliktą 

su tuo susijusį darbą; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


