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12.6.2017 A8-0062/17 

Изменение  17 

Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

Ларс Адактусон 

от името на групата PPE 

Пиер Антонио Панцери 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0062/2017 

Улрике Луначек 

Доклад от 2016 г. относно Косово 

2016/2314(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че ЕС поставя 

принципите на правовата държава, 

основните права, укрепването на 

демократичните институции, 

включително реформата на публичната 

администрация, както и икономическото 

развитие и конкурентоспособността в 

центъра на политиката си за 

разширяване; 

Г. като има предвид, че ЕС поставя 

принципите на правовата държава, 

основните права, укрепването на 

демократичните институции, 

включително реформата на публичната 

администрация, както и 

добросъседските отношения, 

икономическото развитие и 

конкурентоспособността в центъра на 

политиката си за разширяване; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/18 

Изменение  18 

Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

Ларс Адактусон 

от името на групата PPE 

Пиер Антонио Панцери 

от името на групата S&D 

 

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 

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 
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напредък в отношенията си със 

съседните държави и да допринася за 

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; 

напредък в отношенията си със 

съседните държави и да допринася за 

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 

бързите общи избори и местните 
избори през втората половина на 

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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12.6.2017 A8-0062/19 

Изменение  19 

Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

Ларс Адактусон 

от името на групата PPE 

Пиер Антонио Панцери 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0062/2017 

Улрике Луначек 

Доклад от 2016 г. относно Косово 

2016/2314(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. изразява загриженост по 

отношение на все така крайната 

поляризация на политическия пейзаж; 

призовава всички страни да покажат 

отговорност и ангажираност и да 

създадат условия за ползотворен, 

насочен към постигането на решения и 

резултати диалог, с оглед на намаляване 

на напрежението и призовава по-

специално опозицията към 

сътрудничество и постигане на 

устойчив компромис с цел улесняване 

на напредъка на страната по нейния 

европейски път; 

2. изразява загриженост по 

отношение на все така крайната 

поляризация на политическия пейзаж; 

призовава всички страни да покажат 

отговорност и ангажираност и да 

създадат условия за ползотворен, 

насочен към постигането на решения и 

резултати диалог с оглед на намаляване 

на напрежението и постигане на 

устойчив компромис с цел улесняване 

на напредъка на страната по пътя ѝ 

към европейска интеграция; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/20 

Изменение  20 

Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

Ларс Адактусон 

от името на групата PPE 

Пиер Антонио Панцери 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0062/2017 

Улрике Луначек 

Доклад от 2016 г. относно Косово 

2016/2314(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. осъжда най-категорично 

драматичното прекъсване на дейностите 

от страна на някои опозиционни 

членове, което възникна в парламента 

на Косово по време на първото 

полугодие на 2016 г., и приветства 

завръщането на опозицията за участие в 

парламентарната работа по повечето 

въпроси, както и конструктивното 

участие на всички членове на 

Съвместната парламентарна делегация 

на ЕП и Парламента на Косово; 

подчертава значението на политическия 

диалог, на активното и конструктивното 

участие на всички политически партии в 

процеса на вземане на решения и на 

безпрепятствената парламентарна 

дейност като важни условия за напредък 

в процеса на интеграция в ЕС;  

4. осъжда най-категорично 

драматичното прекъсване на дейностите 

от страна на някои опозиционни 

членове, което възникна в парламента 

на Косово по време на първото 

полугодие на 2016 г., и приветства 

завръщането на опозицията за участие в 

парламентарната работа по повечето 

въпроси, както и конструктивното 

участие на всички членове на 

Съвместната парламентарна делегация 

на ЕП и Парламента на Косово през 

последната част от настоящия 

мандат; подчертава значението на 

политическия диалог, на активното и 

конструктивното участие на всички 

политически партии в процеса на 

вземане на решения и на 

безпрепятствената парламентарна 

дейност като важни условия за напредък 

в процеса на интеграция в ЕС;  

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/21 

Изменение  21 

Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

Ларс Адактусон 

от името на групата PPE 

Пиер Антонио Панцери 

от името на групата S&D 

 

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 

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 

приключващото мандата си Събрание 
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 
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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; 

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; 

Or. en 

 

 


