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12.6.2017 A8-0062/17 

Pakeitimas 17 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Lars Adaktusson 

PPE frakcijos vardu 

Pier Antonio Panzeri 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016 m. ataskaita dėl Kosovo 

2016/2314(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi teisinės valstybės 

principui, pagrindinėms teisėms, 

demokratinių institucijų stiprinimui, 

įskaitant viešosios administracijos reformą, 

taip pat ekonominei plėtrai ir 

konkurencingumui ES plėtros politikoje 

skiriamas pagrindinis dėmesys; 

D. kadangi teisinės valstybės 

principui, pagrindinėms teisėms, 

demokratinių institucijų stiprinimui, 

įskaitant viešosios administracijos reformą, 

taip pat geriems kaimyniniams 

santykiams, ekonominei plėtrai ir 

konkurencingumui ES plėtros politikoje 

skiriamas pagrindinis dėmesys; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/18 

Pakeitimas 18 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Lars Adaktusson 

PPE frakcijos vardu 

Pier Antonio Panzeri 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016 m. 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 

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

buvo surengtas antras stabilizacijos ir 

asociacijos parlamentinio komiteto 

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; 

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

buvo surengtas antras stabilizacijos ir 

asociacijos parlamentinio komiteto 

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

ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos 

tarybos posėdis; pažymi, kad laisvi, 

sąžiningi ir skaidrūs išankstiniai 

visuotiniai rinkimai ir 2017 m. antroje 

pusėje vyksiantys savivaldybių rinkimai 

yra nepaprastai svarbūs demokratinei 

Kosovo ateičiai ir būsimam integracijos į 

ES procesui; 

Or. en 



 

AM\1128086LT.docx  PE603.747v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

12.6.2017 A8-0062/19 

Pakeitimas 19 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Lars Adaktusson 

PPE frakcijos vardu 

Pier Antonio Panzeri 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016 m. ataskaita dėl Kosovo 

2016/2314(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. yra susirūpinęs dėl nuolatinės 

kraštutinės politinės aplinkos 

poliarizacijos; ragina visas šalis 

pademonstruoti atsakingumą ir politinę 

atsakomybę ir sudaryti sąlygas 

produktyviam, į sprendimus ir rezultatus 

orientuotam dialogui, kuriuo būtų siekiama 

sumažinti įtampą, ir ypač ragina opoziciją 

bendradarbiauti ir pasiekti tvarų 

kompromisą, kaip palengvinti šalies 

pažangą žengiant Europos keliu; 

2. yra susirūpinęs dėl nuolatinės 

kraštutinės politinės aplinkos 

poliarizacijos; ragina visas šalis 

pademonstruoti atsakingumą ir politinę 

atsakomybę ir sudaryti sąlygas 

produktyviam, į sprendimus ir rezultatus 

orientuotam dialogui, kuriuo būtų siekiama 

sumažinti įtampą ir pasiekti tvarų 

kompromisą, kaip palengvinti šalies 

pažangą žengiant Europos keliu; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/20 

Pakeitimas 20 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Lars Adaktusson 

PPE frakcijos vardu 

Pier Antonio Panzeri 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016 m. ataskaita dėl Kosovo 

2016/2314(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. griežtai smerkia 2016 m. pirmojoje 

pusėje Kosovo parlamente kai kurių 

opozicijos narių surengtą smurtinį veiklos 

nutraukimą ir palankiai vertina opozicijos 

sugrįžimą ir dalyvavimą Asamblėjos 

procedūrose sprendžiant daugumą 

klausimų, taip pat visų Europos Parlamento 

ir Kosovo Asamblėjos jungtinės 

parlamentinės delegacijos narių 

konstruktyvų dalyvavimą; pabrėžia 

politinio dialogo, aktyvaus ir 

konstruktyvaus visų politinių partijų 

dalyvavimo sprendimų priėmimo 

procesuose ir netrukdomos parlamentinės 

veiklos svarbą, nes tai esminės pažangos 

integracijos į ES procese sąlygos;  

4. griežtai smerkia 2016 m. pirmojoje 

pusėje Kosovo parlamente kai kurių 

opozicijos narių surengtą smurtinį veiklos 

nutraukimą ir palankiai vertina opozicijos 

sugrįžimą ir dalyvavimą Asamblėjos 

procedūrose sprendžiant daugumą 

klausimų, taip pat visų Europos Parlamento 

ir Kosovo Asamblėjos jungtinės 

parlamentinės delegacijos narių 

konstruktyvų dalyvavimą per paskutinį 

kadenciją baigiančio teisės aktų leidėjo 

darbo etapą; pabrėžia politinio dialogo, 

aktyvaus ir konstruktyvaus visų politinių 

partijų dalyvavimo sprendimų priėmimo 

procesuose ir netrukdomos parlamentinės 

veiklos svarbą, nes tai esminės pažangos 

integracijos į ES procese sąlygos;  

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/21 

Pakeitimas 21 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Lars Adaktusson 

PPE frakcijos vardu 

Pier Antonio Panzeri 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016 m. 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. 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 kadenciją 

baigiančioje 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; 



 

AM\1128086LT.docx  PE603.747v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 


