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7.6.2017 A8-0062/9 

Grozījums Nr.  9 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016. gada ziņojums par Kosovu 

2016/2314(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

B apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā (potenciālās) kandidātvalstis 

tiek vērtētas pēc to nopelniem un tā kā 

pievienošanās grafiku nosaka vajadzīgo 

reformu īstenošanas ātrums un kvalitāte; 

svītrots 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/10 

Grozījums Nr.  10 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016. gada ziņojums par Kosovu 

2016/2314(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

C apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

C. tā kā ES ir atkārtoti paudusi vēlmi 

ar skaidras Eiropas perspektīvas palīdzību 

sniegt atbalstu Kosovas saimnieciskai un 

politiskai attīstībai saskaņā ar reģiona 

Eiropas perspektīvu un Kosova ir 

demonstrējusi apņēmību ceļā uz Eiropas 

integrāciju; 

svītrots 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/11 

Grozījums Nr.  11 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016. gada ziņojums par Kosovu 

2016/2314(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atzinīgi vērtē to, ka 2016. gada 1. 

aprīlī stājās spēkā ES un Kosovas 

Stabilizācijas un asociācijas nolīgums 

(SAN), kas ir pirmās līgumattiecības un 

būtisks solis, lai turpinātu procesu virzībā 

uz Kosovas integrāciju Eiropas Savienībā; 

atzinīgi vērtē Eiropas Programmas 

reformu jomā uzsākšanu 2016. gada 11. 

novembrī un valsts stratēģijas 

pieņemšanu par SAN īstenošanu, kas ir 

platforma, lai atvieglotu asociācijas 

nolīguma īstenošanu, un aicina Kosovu 

izrādīt nepārprotamu politisko gribu un 

apņēmību, lai īstenotu saskaņoto ceļvedi, 

tostarp koordinācijas mehānisma izveidi, 

lai īstenotu Stabilizācijas un asociācijas 

nolīgumu (SAN), un izmantot labvēlīgo 

situāciju, ko radījusi SAN, lai īstenotu un 

institucionalizētu reformas un uzlabotu 

Kosovas sociālekonomisko attīstību, 

izveidotu sadarbību ar ES daudzās jomās, 

ar kuru varētu arī pastiprināt Kosovas 

tirdzniecības un ieguldījumu integrāciju, 

lai sekmētu attiecības ar kaimiņvalstīm un 

veicinātu stabilitāti reģionā; aicina 

Kosovas valdību pievērst galveno 

uzmanību tādu visaptverošu reformu 

īstenošanai, kas ir jāveic, lai izpildītu tai 

SAN noteiktās saistības; atzinīgi vērtē 2. 

Stabilizācijas un asociācijas 

parlamentārās komitejas rīkošanu 

svītrots 
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2016. gada 23. un 24. novembrī un pirmās 

ES un Kosovas Asociācijas un 

stabilizācijas padomes sanāksmes 

rīkošanu 2016. gada 25. novembrī; 

norāda, ka brīvas, godīgas un 

pārredzamas pašvaldību vēlēšanas 2017. 

gadā ir izšķiroši svarīgas Kosovas 

demokrātiskai nākotnei, kā arī tās ES 

integrācijas procesa nākotnei; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/12 

Grozījums Nr.  12 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016. gada ziņojums par Kosovu 

2016/2314(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. ar bažām norāda, ka Eiropas 

integrācijas ministra amats vēl joprojām 

ir brīvs un ka šis apstāklis apdraud SAN 

īstenošanas politiku saskaņotību un 

efektivitāti; uzsver, ka virzībā uz ES 

integrāciju ir vajadzīga stratēģiska 

ilgtermiņa koncepcija un stabila 

ilgtermiņa apņemšanās, pieņemot un 

īstenojot nepieciešamās reformas; 

svītrots 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/13 

Grozījums Nr.  13 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016. gada ziņojums par Kosovu 

2016/2314(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. atzinīgi vērtē Komisijas 

priekšlikumu piešķirt vīzu režīma 

liberalizāciju, kas būtu ļoti pozitīvi 

vērtējams solis Kosovas virzībā uz 

integrāciju Eiropas Savienībā; atzinīgi 

vērtē to, ka samazinās Kosovas pilsoņu 

patvēruma pieprasījumi gan ES, gan 

Šengenas valstīs, un atzinīgi vērtē 

Reintegrācijas fonda ieviešanu un 

reintegrācijas programmas atgrieztajiem 

Kosovas pilsoņiem; pauž bažas par to, ka 

Asambleja ir nonākusi strupceļā attiecībā 

uz demarkācijas nolīguma ar Melnkalni 

ratifikāciju, un uzsver, ka vīzu režīma 

liberalizāciju var piešķirt tikai tad, kad 

Kosova būs izpildījusi visus kritērijus, 

tostarp attiecībā uz to, kā veidot 

informācijas bāzi par augsta līmeņa 

notiesāšanu par korupciju un organizēto 

noziedzību — šeit ievērojamu palīdzību 

sniedza IT izsekošanas mehānisms 

attiecībā uz redzama profila lietām, kādu 

Kosova izmanto attiecībā uz noziegumiem 

augstos līmeņos, mehānisms, kas arī būtu 

jāpaplašina, aptverot arī citas 

krimināllietas; tādēļ aicina iestādes 

pastiprināt centienus, apkarojot tādas 

parādības kā naudas atmazgāšana, 

narkotiku tirdzniecība, cilvēku tirdzniecība, 

ieroču tirdzniecība un ieroča nelegāla 

turēšana savā īpašumā; 

7. atzinīgi vērtē to, ka samazinās 

Kosovas pilsoņu patvēruma pieprasījumi 

gan ES, gan Šengenas valstīs, un ņem vērā 

Reintegrācijas fonda ieviešanu un 

reintegrācijas programmas atgrieztajiem 

Kosovas pilsoņiem; pauž bažas par to, ka 

Asambleja ir nonākusi strupceļā attiecībā 

uz demarkācijas nolīguma ar Melnkalni 

ratifikāciju, un uzsver, cik svarīgi ir veidot 

informācijas bāzi par augsta līmeņa 

notiesāšanu par korupciju un organizēto 

noziedzību — šeit ievērojamu palīdzību 

sniedza IT izsekošanas mehānisms 

attiecībā uz redzama profila lietām, kādu 

Kosova izmanto attiecībā uz noziegumiem 

augstos līmeņos, mehānisms, kas arī būtu 

jāpaplašina, aptverot arī citas 

krimināllietas; tādēļ aicina iestādes 

pastiprināt centienus, apkarojot tādas 

parādības kā naudas atmazgāšana, 

narkotiku tirdzniecība, cilvēku tirdzniecība, 

ieroču tirdzniecība un ieroča nelegāla 

turēšana savā īpašumā; 
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Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.6.2017 A8-0062/14 

Grozījums Nr.  14 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016. gada ziņojums par Kosovu 

2016/2314(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. uzskata — ir būtiski, lai Kosovas 

ārpolitika un drošības politika būtu 

pielāgota ES kopējai ārpolitikai un 

drošības politikai; 

svītrots 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/15 

Grozījums Nr.  15 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016. gada ziņojums par Kosovu 

2016/2314(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. atzinīgi vērtē to, ka ir izveidotas 

Kosovas specializētās palātas un 

Specializētais prokuratūras birojs Hāgā, jo 

tas ir būtisks solis, lai nodrošinātu 

tiesiskumu un izlīgumu; uzsver, ka 

liecinieku aizsardzībai ir ārkārtīgi svarīga 

nozīme, lai specializētās tiesas darbība 

būtu veiksmīga, un tādēļ aicina iestādes 

ļaut iedzīvotājiem izmantot šo sistēmu bez 

bailēm no atriebības; aicina ES un 

dalībvalstis turpināt atbalstu Tiesai, tostarp 

ar pienācīgu finansējumu; atzinīgi vērtē 

Nīderlandes gatavību uzņemt Tiesu savā 

valstī; 

13. ņem vērā Kosovas specializēto 

palātu un Specializētā prokuratūras biroja 

Hāgā izveidošanu, jo tas ir būtisks solis, lai 

nodrošinātu tiesiskumu un izlīgumu; 

uzsver, ka liecinieku aizsardzībai ir 

ārkārtīgi svarīga nozīme, lai specializētās 

tiesas darbība būtu veiksmīga, un tādēļ 

aicina iestādes ļaut iedzīvotājiem izmantot 

šo sistēmu bez bailēm no atriebības; aicina 

ES un dalībvalstis turpināt atbalstu Tiesai; 

atzinīgi vērtē Nīderlandes gatavību uzņemt 

Tiesu savā valstī; 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.6.2017 A8-0062/16 

Grozījums Nr.  16 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016. gada ziņojums par Kosovu 

2016/2314(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

43. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

43. aicina Eiropas Komisiju turpināt 

risināt ar migrāciju saistītos jautājumus 

kopā ar visām Rietumbalkānu valstīm, lai 

nodrošinātu Eiropas un starptautisko 

standartu ievērošanu; atzinīgi vērtē šajā 

jomā līdz šim paveikto darbu; 

svītrots 

Or. en 

 

 


