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12.6.2017 A8-0062/17 

Poprawka  17 

Ulrike Lunacek 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

w imieniu grupy PPE 

Pier Antonio Panzeri 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Sprawozdanie dotyczące Kosowa za 2016 r. 

2016/2314(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że UE uczyniła 

praworządność, prawa podstawowe, 

wzmacnianie instytucji demokratycznych, 

w tym reformę administracji publicznej, 

oraz rozwój gospodarczy i 

konkurencyjność głównymi elementami 

polityki rozszerzenia; 

D. mając na uwadze, że UE uczyniła 

praworządność, prawa podstawowe, 

wzmacnianie instytucji demokratycznych, 

w tym reformę administracji publicznej, a 

także stosunki dobrosąsiedzkie oraz 

rozwój gospodarczy i konkurencyjność 

głównymi elementami polityki 

rozszerzenia; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/18 

Poprawka  18 

Ulrike Lunacek 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

w imieniu grupy PPE 

Pier Antonio Panzeri 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Sprawozdanie dotyczące Kosowa za 2016 r. 

2016/2314(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje wejście 

w życie w dniu 1 kwietnia 2016 r. Układu 

o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE 

a Kosowem, który to układ jest pierwszym 

tego rodzaju stosunkiem umownym 

między tymi dwoma podmiotami i stanowi 

zasadniczy krok na drodze do kontynuacji 

procesu integracji Kosowa z UE; z 

zadowoleniem przyjmuje uruchomienie 

europejskiego programu reform w dniu 11 

listopada 2016 r. oraz przyjęcie krajowej 

strategii wdrażania układu o stabilizacji i 

stowarzyszeniu jako platformy mającej na 

celu ułatwienie wdrożenia tego układu i 

wzywa władze Kosowa, by nadal 

wykazywały wyraźną wolę polityczną i 

determinację we wdrażaniu uzgodnionego 

planu działania, włącznie z ustanowieniem 

mechanizmu koordynacji na potrzeby 

wdrożenia układu o stabilizacji i 

stowarzyszeniu, oraz by wykorzystały 

pozytywny impuls wytworzony przez ten 

układ do przeprowadzenia i 

instytucjonalizacji reform, poprawy 

rozwoju społeczno-ekonomicznego 

Kosowa, nawiązania współpracy z UE na 

wielu płaszczyznach, co przyspieszyłoby 

1. z zadowoleniem przyjmuje wejście 

w życie w dniu 1 kwietnia 2016 r. Układu 

o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE 

a Kosowem, który to układ jest pierwszym 

tego rodzaju stosunkiem umownym 

między tymi dwoma podmiotami i stanowi 

zasadniczy krok na drodze do kontynuacji 

procesu integracji Kosowa z UE; z 

zadowoleniem przyjmuje uruchomienie 

europejskiego programu reform w dniu 11 

listopada 2016 r. oraz przyjęcie krajowej 

strategii wdrażania układu o stabilizacji i 

stowarzyszeniu jako platformy mającej na 

celu ułatwienie wdrożenia tego układu i 

wzywa władze Kosowa, by nadal 

wykazywały wyraźną wolę polityczną i 

determinację we wdrażaniu uzgodnionego 

planu działania, włącznie z ustanowieniem 

mechanizmu koordynacji na potrzeby 

wdrożenia układu o stabilizacji i 

stowarzyszeniu, oraz by wykorzystały 

pozytywny impuls wytworzony przez ten 

układ do przeprowadzenia i 

instytucjonalizacji reform, poprawy 

rozwoju społeczno-ekonomicznego 

Kosowa, nawiązania współpracy z UE na 

wielu płaszczyznach, co przyspieszyłoby 
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także integrację Kosowa pod względem 

handlu i inwestycji, oraz do polepszenia 

stosunków z krajami sąsiadującymi i 

przyczynienia się do stabilizacji w 

regionie; apeluje do rządu Kosowa o 

skoncentrowanie działań na wdrażaniu 

kompleksowych reform koniecznych do 

wypełnienia jego zobowiązań 

wynikających z układu o stabilizacji i 

stowarzyszeniu; przyjmuje z 

zadowoleniem, że w dniach 23–24 

listopada 2016 r. odbyło się drugie 

posiedzenie Parlamentarnego Komitetu 

Stabilizacji i Stowarzyszenia, a w dniu 25 

listopada 2016 r. odbyło się pierwsze 

posiedzenie Rady ds. Stabilizacji i 

Stowarzyszenia UE–Kosowo; zwraca 

uwagę, że wolne, sprawiedliwe i 

przejrzyste wybory lokalne w 2017 r. mają 

zasadnicze znaczenie dla demokratycznej 

przyszłości Kosowa oraz przyszłości jego 

procesu integracji z UE; 

także integrację Kosowa pod względem 

handlu i inwestycji, oraz do polepszenia 

stosunków z krajami sąsiadującymi i 

przyczynienia się do stabilizacji w 

regionie; apeluje do rządu Kosowa o 

skoncentrowanie działań na wdrażaniu 

kompleksowych reform koniecznych do 

wypełnienia jego zobowiązań 

wynikających z układu o stabilizacji i 

stowarzyszeniu; przyjmuje z 

zadowoleniem, że w dniach 23–24 

listopada 2016 r. odbyło się drugie 

posiedzenie Parlamentarnego Komitetu 

Stabilizacji i Stowarzyszenia, a w dniu 25 

listopada 2016 r. odbyło się pierwsze 

posiedzenie Rady ds. Stabilizacji i 

Stowarzyszenia UE–Kosowo; zwraca 

uwagę, że wolne, sprawiedliwe i 

przejrzyste przedterminowe wybory 

parlamentarne oraz wybory lokalne w 

drugiej połowie 2017 r. mają zasadnicze 

znaczenie dla demokratycznej przyszłości 

Kosowa oraz przyszłości jego procesu 

integracji z UE; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/19 

Poprawka  19 

Ulrike Lunacek 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

w imieniu grupy PPE 

Pier Antonio Panzeri 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Sprawozdanie dotyczące Kosowa za 2016 r. 

2016/2314(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wyraża zaniepokojenie utrzymującą 

się skrajną polaryzacją krajobrazu 

politycznego; wzywa wszystkie strony do 

wykazania się odpowiedzialnością i 

samodzielną inicjatywą oraz do stworzenia 

warunków dla owocnego, 

ukierunkowanego na wyniki i rozwiązania 

dialogu, mającego na celu łagodzenie 

napięć, oraz apeluje w szczególności do 

opozycji o współpracę i osiągnięcie 

trwałego kompromisu umożliwiającego 

postęp tego państwa w procesie integracji 

europejskiej; 

2. wyraża zaniepokojenie utrzymującą 

się skrajną polaryzacją krajobrazu 

politycznego; wzywa wszystkie strony do 

wykazania się odpowiedzialnością i 

samodzielną inicjatywą oraz do stworzenia 

warunków dla owocnego, 

ukierunkowanego na wyniki i rozwiązania 

dialogu, mającego na celu łagodzenie 

napięć i osiągnięcie trwałego kompromisu 

umożliwiającego postęp tego państwa w 

procesie integracji europejskiej; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/20 

Poprawka  20 

Ulrike Lunacek 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

w imieniu grupy PPE 

Pier Antonio Panzeri 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Sprawozdanie dotyczące Kosowa za 2016 r. 

2016/2314(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. stanowczo potępia agresywne 

zakłócenie działań przez niektórych 

członków opozycji, które miało miejsce w 

kosowskim parlamencie w pierwszym 

półroczu 2016 r., i z zadowoleniem 

przyjmuje powrót opozycji do 

uczestnictwa w obradach Zgromadzenia w 

większości spraw, a także konstruktywne 

uczestnictwo wszystkich członków we 

wspólnej parlamentarnej misji Parlamentu 

Europejskiego i Zgromadzenia 

Narodowego Kosowa; podkreśla znaczenie 

dialogu politycznego, aktywnego i 

konstruktywnego udziału wszystkich partii 

politycznych w procesach podejmowania 

decyzji oraz niezakłócania prac 

parlamentarnych jako podstawowych 

warunków osiągnięcia postępów w 

procesie integracji z UE;  

4. stanowczo potępia agresywne 

zakłócenie działań przez niektórych 

członków opozycji, które miało miejsce w 

kosowskim parlamencie w pierwszym 

półroczu 2016 r., i z zadowoleniem 

przyjmuje powrót opozycji do 

uczestnictwa w obradach Zgromadzenia w 

większości spraw, a także konstruktywne 

uczestnictwo wszystkich członków we 

wspólnej parlamentarnej misji Parlamentu 

Europejskiego i Zgromadzenia 

Narodowego Kosowa w ostatniej części 

kończącej się kadencji; podkreśla 

znaczenie dialogu politycznego, 

aktywnego i konstruktywnego udziału 

wszystkich partii politycznych w procesach 

podejmowania decyzji oraz niezakłócania 

prac parlamentarnych jako podstawowych 

warunków osiągnięcia postępów w 

procesie integracji z UE;  

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/21 

Poprawka  21 

Ulrike Lunacek 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

w imieniu grupy PPE 

Pier Antonio Panzeri 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Sprawozdanie dotyczące Kosowa za 2016 r. 

2016/2314(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

Komisji dotyczący wprowadzenia 

liberalizacji reżimu wizowego, co 

stanowiłoby dla Kosowa bardzo 

pozytywny krok na drodze do integracji 

europejskiej; z zadowoleniem odnotowuje 

spadek liczby wniosków o udzielenie azylu 

składanych przez obywateli Kosowa 

zarówno w UE, jak i w państwach 

stowarzyszonych w ramach Schengen, oraz 

z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie 

funduszu reintegracji i programów 

reintegracyjnych dla powracających 

obywateli Kosowa; wyraża zaniepokojenie 

impasem w Zgromadzeniu w odniesieniu 

do ratyfikacji porozumienia w sprawie 

wytyczenia granic z Czarnogórą i 

podkreśla, że wprowadzenie liberalizacji 

reżimu wizowego może nastąpić dopiero 

wówczas, gdy Kosowo spełni wszystkie 

kryteria, w tym pod względem wykazania 

znacznych postępów w zakresie wyroków 

skazujących w sprawach dotyczących 

korupcji na wysokim szczeblu i 

przestępczości zorganizowanej, do czego 

znacznie przyczynia się system 

informatyczny umożliwiający śledzenie 

7. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

Komisji dotyczący wprowadzenia 

liberalizacji reżimu wizowego, co 

stanowiłoby dla Kosowa bardzo 

pozytywny krok na drodze do integracji 

europejskiej; z zadowoleniem odnotowuje 

spadek liczby wniosków o udzielenie azylu 

składanych przez obywateli Kosowa 

zarówno w UE, jak i w państwach 

stowarzyszonych w ramach Schengen, oraz 

z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie 

funduszu reintegracji i programów 

reintegracyjnych dla powracających 

obywateli Kosowa; wyraża zaniepokojenie 

impasem w ustępującym Zgromadzeniu w 

odniesieniu do ratyfikacji porozumienia w 

sprawie wytyczenia granic z Czarnogórą i 

podkreśla, że wprowadzenie liberalizacji 

reżimu wizowego może nastąpić dopiero 

wówczas, gdy Kosowo spełni wszystkie 

kryteria, w tym pod względem wykazania 

znacznych postępów w zakresie wyroków 

skazujących w sprawach dotyczących 

korupcji na wysokim szczeblu i 

przestępczości zorganizowanej, do czego 

znacznie przyczynia się system 

informatyczny umożliwiający śledzenie 
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spraw dotyczących przestępczości na 

wysokim szczeblu, którego stosowanie 

należałoby też rozszerzyć na inne sprawy 

karne; wzywa zatem władze do nasilenia 

działań w celu rozwiązania problemów, 

jakimi są pranie pieniędzy, handel 

narkotykami, ludźmi i bronią oraz 

nielegalne posiadanie broni; 

spraw dotyczących przestępczości na 

wysokim szczeblu, którego stosowanie 

należałoby też rozszerzyć na inne sprawy 

karne; wzywa zatem władze do nasilenia 

działań w celu rozwiązania problemów, 

jakimi są pranie pieniędzy, handel 

narkotykami, ludźmi i bronią oraz 

nielegalne posiadanie broni; 

Or. en 

 

 


