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7.6.2017 A8-0062/9 

Amendamentul  9 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Raportul pe 2016 privind Kosovo 

2016/2314(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât țările (potențial) candidate 

sunt evaluate pe baza propriilor merite și 

întrucât calendarul aderării este 

determinat de viteza și calitatea cu care 

acestea fac reformele necesare; 

eliminat 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

7.6.2017 A8-0062/10 

Amendamentul  10 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Raportul pe 2016 privind Kosovo 

2016/2314(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât UE și-a afirmat în 

repetate rânduri disponibilitatea de a 

asista Kosovo în dezvoltarea sa economică 

și politică, oferindu-i o perspectivă 

europeană clară, în conformitate cu 

perspectiva europeană a regiunii, iar 

Kosovo și-a demonstrat aspirația în 

drumul său către integrarea europeană; 

eliminat 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/11 

Amendamentul  11 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Raportul pe 2016 privind Kosovo 

2016/2314(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută intrarea în vigoare a 

acordului de stabilizare și de asociere UE-

Kosovo (ASA) la 1 aprilie 2016, ca o 

primă relație contractuală și ca etapă 

esențială a continuării procesului de 

integrare a Kosovo în UE; salută 

lansarea, la 11 noiembrie 2016, a Agendei 

de reformă europeană, precum și 

adoptarea strategiei naționale pentru 

punerea în aplicare a ASA ca o platformă 

de facilitare a punerii în aplicare a ASA și 

solicită Kosovo să continue să dea dovadă 

de o voință și o hotărâre politică clare de 

a implementa foaia de parcurs convenită, 

inclusiv prin instituirea mecanismului de 

coordonare pentru implementarea ASA, și 

să profite de impulsul adus de ASA pentru 

a pune în aplicare și a instituționaliza 

reforme și a îmbunătăți dezvoltarea 

socioeconomică în Kosovo, pentru a 

stabili relații de cooperare cu UE în 

numeroase domenii, care ar stimula, de 

asemenea, integrarea Kosovo în ceea ce 

privește comerțul și investițiile, pentru a 

îmbunătăți relațiile cu țările învecinate și 

a contribui la stabilitatea din regiune; 

invită guvernul din Kosovo să se 

concentreze asupra punerii în aplicare a 

reformelor cuprinzătoare necesare în 

vederea îndeplinirii obligațiilor care îi 

revin în temeiul ASA; salută organizarea 

eliminat 
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celei de-a doua reuniuni a Comisiei 

parlamentare de stabilizare și de asociere 

la 23-24 noiembrie 2016, precum și 

organizarea primei reuniuni a Consiliului 

de stabilizare și de asociere UE-Kosovo la 

25 noiembrie 2016; observă că alegeri 

municipale libere, echitabile și 

transparente în 2017 sunt esențiale pentru 

viitorul democratic al Kosovo, precum și 

pentru viitorul procesului de integrare în 

UE; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

7.6.2017 A8-0062/12 

Amendamentul  12 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Raportul pe 2016 privind Kosovo 

2016/2314(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. constată cu îngrijorare că postul 

de Ministru al integrării europene este în 

continuare vacant și că acest lucru 

subminează coerența și eficacitatea 

politicilor de punere în aplicare a ASA; 

subliniază că drumul către integrarea în 

UE necesită o viziune strategică pe 

termen lung și un angajament susținut 

față de adoptarea și implementarea 

reformelor necesare; 

eliminat 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/13 

Amendamentul  13 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Raportul pe 2016 privind Kosovo 

2016/2314(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. salută propunerea Comisiei de a 

aproba liberalizarea vizelor, ceea ce ar 

reprezenta un pas pozitiv pentru Kosovo 

pe drumul către integrarea europeană; ia 
act cu satisfacție de reducerea cererilor de 

azil depuse de către cetățenii kosovari, atât 

în UE, cât și în țările asociate spațiului 

Schengen și salută introducerea fondului 

de reintegrare și a programelor de 

reintegrare pentru cetățenii din Kosovo 

reîntorși; își exprimă îngrijorarea cu privire 

la impasul din cadrul Adunării cu privire la 

ratificarea acordului de demarcare a 

frontierelor cu Muntenegru și subliniază că 

liberalizarea vizelor poate fi acordată doar 

după ce Kosovo va fi îndeplinit toate 

criteriile, inclusiv în ceea ce privește 

obținerea unor rezultate tangibile în ceea 

ce privește condamnările la nivel înalt 

pentru fapte de corupție și de criminalitate 

organizată, care a fost foarte mult susținută 

prin mecanismul IT de urmărire pentru 

cazuri importante din Kosovo pentru crime 

la nivel înalt, mecanism care ar trebui, de 

asemenea, să fie extins și la alte cazuri 

penale; invită, prin urmare, autoritățile să 

își intensifice eforturile pentru a aborda 

chestiunile legate de spălarea de bani, 

traficul de droguri, traficul de ființe umane, 

comerțul cu arme și deținerea ilegală de 

arme; 

7. ia act cu satisfacție de reducerea 

cererilor de azil depuse de către cetățenii 

kosovari, atât în UE, cât și în țările asociate 

spațiului Schengen, și constată 

introducerea fondului de reintegrare și a 

programelor de reintegrare pentru cetățenii 

din Kosovo reîntorși; își exprimă 

îngrijorarea cu privire la impasul din cadrul 

Adunării cu privire la ratificarea acordului 

de demarcare a frontierelor cu Muntenegru 

și subliniază importanța obținerii unor 

rezultate tangibile în ceea ce privește 

condamnările la nivel înalt pentru fapte de 

corupție și de criminalitate organizată, care 

a fost foarte mult susținută prin 

mecanismul IT de urmărire pentru cazuri 

importante din Kosovo pentru crime la 

nivel înalt, mecanism care ar trebui, de 

asemenea, să fie extins și la alte cazuri 

penale; invită, prin urmare, autoritățile să 

își intensifice eforturile pentru a aborda 

chestiunile legate de spălarea de bani, 

traficul de droguri, traficul de ființe umane, 

comerțul cu arme și deținerea ilegală de 

arme; 
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7.6.2017 A8-0062/14 

Amendamentul  14 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Raportul pe 2016 privind Kosovo 

2016/2314(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că este esențial ca 

politica externă și de securitate a Kosovo 

să fie aliniată la politica externă și de 

securitate comună a UE; 

eliminat 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/15 

Amendamentul  15 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Raportul pe 2016 privind Kosovo 

2016/2314(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. salută înființarea secțiunilor 

judecătorești specializate pentru Kosovo și 

a Parchetului specializat de la Haga ca 

etapă esențială în vederea asigurării 

justiției și a reconcilierii; subliniază că 

protecția martorilor este un aspect crucial 

pentru succesul Tribunalului special și, 

prin urmare, invită autoritățile să permită 

cetățenilor să beneficieze de acest sistem, 

fără a se teme de represalii; solicită UE și 

statelor membre să sprijine în continuare 

Tribunalul, inclusiv printr-o finanțare 

adecvată; salută voința exprimată de Țările 

de Jos de a găzdui Tribunalul; 

13. ia act de înființarea secțiunilor 

judecătorești specializate pentru Kosovo și 

a Parchetului specializat de la Haga ca 

etapă esențială în vederea asigurării 

justiției și a reconcilierii; subliniază că 

protecția martorilor este un aspect crucial 

pentru succesul Tribunalului special și, 

prin urmare, invită autoritățile să permită 

cetățenilor să beneficieze de acest sistem, 

fără a se teme de represalii; solicită UE și 

statelor membre să sprijine în continuare 

Tribunalul; salută voința exprimată de 

Țările de Jos de a găzdui Tribunalul; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/16 

Amendamentul  16 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Raportul pe 2016 privind Kosovo 

2016/2314(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. invită Comisia Europeană să își 

continue activitatea privind aspectele 

legate de migrație cu toate țările din 

Balcanii de Vest, pentru a se asigura că 

sunt respectate normele și standardele 

europene și internaționale; salută 

eforturile depuse până în prezent în acest 

sens; 

eliminat 

Or. en 

 

 


