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12.6.2017 A8-0062/17 

Grozījums Nr.  17 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

Lars Adaktusson 

PPE grupas vārdā 

Pier Antonio Panzeri 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016. gada ziņojums par Kosovu 

2016/2314(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

D apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā ES ir noteikusi tiesiskumu, 

pamattiesības, demokrātisko iestāžu 

stiprināšanu, tostarp publiskās 

administrācijas reformu, kā arī ekonomikas 

attīstību un konkurētspēju par 

paplašināšanās politikas pamatelementiem, 

D. tā kā ES ir noteikusi tiesiskumu, 

pamattiesības, demokrātisko iestāžu 

stiprināšanu, tostarp publiskās 

administrācijas reformu, kā arī labas 

kaimiņattiecības, ekonomikas attīstību un 

konkurētspēju par paplašināšanās politikas 

pamatelementiem, 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/18 

Grozījums Nr.  18 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

Lars Adaktusson 

PPE grupas vārdā 

Pier Antonio Panzeri 

S&D 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 

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 
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jāveic, lai izpildītu tai SAN noteiktās 

saistības; atzinīgi vērtē 2. Stabilizācijas un 

asociācijas parlamentārās komitejas 

rīkošanu 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; 

jāveic, lai izpildītu tai SAN noteiktās 

saistības; atzinīgi vērtē 2. Stabilizācijas un 

asociācijas parlamentārās komitejas 

rīkošanu 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 agrīnās 

parlamenta vēlēšanas un pašvaldību 

vēlēšanas 2017. gada otrajā pusē ir 

izšķiroši svarīgas Kosovas demokrātiskai 

nākotnei, kā arī tās ES integrācijas procesa 

nākotnei; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/19 

Grozījums Nr.  19 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

Lars Adaktusson 

PPE grupas vārdā 

Pier Antonio Panzeri 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016. gada ziņojums par Kosovu 

2016/2314(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. pauž bažas par ilgstošo un ārkārtējo 

politiskās vides polarizāciju; aicina visas 

puses demonstrēt atbildību un piederības 

sajūtu un radīt apstākļus auglīgam, uz 

risinājumu un rezultātiem orientētam 

dialogam, lai mazinātu spriedzi, un aicina 

īpaši opozīciju sadarboties un panākt 
ilgtspējīgu kompromisu, kura mērķis ir 

sekmēt valsts progresu ceļā uz Eiropu; 

2. pauž bažas par ilgstošo un ārkārtējo 

politiskās vides polarizāciju; aicina visas 

puses demonstrēt atbildību un piederības 

sajūtu un radīt apstākļus auglīgam, uz 

risinājumu un rezultātiem orientētam 

dialogam, lai mazinātu spriedzi un panāktu 

ilgtspējīgu kompromisu, kura mērķis ir 

sekmēt valsts progresu ceļā uz Eiropu; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/20 

Grozījums Nr.  20 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

Lars Adaktusson 

PPE grupas vārdā 

Pier Antonio Panzeri 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016. gada ziņojums par Kosovu 

2016/2314(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. visstingrākajā veidā nosoda dažu 

opozīcijas locekļu pasākumu vardarbīgo 

pārtraukšanu, kuri notika Kosovas 

parlamentā 2016. gada pirmajā pusē, un 

atzinīgi vērtē opozīcijas atgriešanos, lai 

piedalītos Asamblejas procedūrās attiecībā 

uz lielāko daļu jautājumu, kā arī Eiropas 

Parlamenta un Kosovas Asamblejas 

kopīgās parlamentārās delegācijas locekļu 

konstruktīvo iesaistīšanos; uzsver, cik 

būtiski ir uzturēt politisku dialogu, aktīva 

un konstruktīva visu politisko partiju 

piedalīšanās lēmumu pieņemšanas 

procesos un netraucēts parlamenta darbs kā 

priekšnosacījums progresam integrācijas 

procesā ES;  

4. visstingrākajā veidā nosoda dažu 

opozīcijas locekļu pasākumu vardarbīgo 

pārtraukšanu, kuri notika Kosovas 

parlamentā 2016. gada pirmajā pusē, un 

atzinīgi vērtē opozīcijas atgriešanos, lai 

piedalītos Asamblejas procedūrās attiecībā 

uz lielāko daļu jautājumu, kā arī Eiropas 

Parlamenta un Kosovas Asamblejas 

kopīgās parlamentārās delegācijas locekļu 

konstruktīvo iesaistīšanos aizejošā 

sasaukuma darbības pēdējā posmā; 

uzsver, cik būtiski ir uzturēt politisku 

dialogu, aktīva un konstruktīva visu 

politisko partiju piedalīšanās lēmumu 

pieņemšanas procesos un netraucēts 

parlamenta darbs kā priekšnosacījums 

progresam integrācijas procesā ES;  

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/21 

Grozījums Nr.  21 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

Lars Adaktusson 

PPE grupas vārdā 

Pier Antonio Panzeri 

S&D 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 

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 tās aizejošajā sasaukumā 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 
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parādības kā naudas atmazgāšana, 

narkotiku tirdzniecība, cilvēku tirdzniecība, 

ieroču tirdzniecība un ieroča nelegāla 

turēšana savā īpašumā; 

pastiprināt centienus, apkarojot tādas 

parādības kā naudas atmazgāšana, 

narkotiku tirdzniecība, cilvēku tirdzniecība, 

ieroču tirdzniecība un ieroča nelegāla 

turēšana savā īpašumā; 

Or. en 

 

 


