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30.6.2010 B7-0409/1 

Tarkistus  1 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2009 

pidetyn toisen Euroopan parlamentin ja 

Kosovon parlamentin välisen kokouksen 

suositukset, 

– ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2009 

pidetyn toisen Euroopan parlamentin ja 

Kosovon parlamentin välisen kokouksen 

suositukset ja 23. kesäkuuta 2010 pidetyn 

Euroopan parlamentin ja Kosovon 

parlamentin välisen kolmannen 

kokouksen suositukset, 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/2 

Tarkistus  2 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. ottaa huomioon, että Kansainvälistä 

tuomioistuinta on pyydetty antamaan 

neuvoa-antava lausunto siitä, onko 

Kosovon itsehallinnon väliaikaisten 

elinten antama yksipuolinen 

itsenäisyysjulistus kansainvälisen 

oikeuden mukainen, mutta se ei ole vielä 

esittänyt päätelmiään, 

Poistetaan. 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/3 

Tarkistus  3 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 a. toistaa 29. maaliskuuta 2007 ja 

5. helmikuuta 2009 antamissaan 

päätöslauselmissa ilmaisemansa kannan, 

jossa torjutaan Kosovon mahdollinen 

jakaminen; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/4 

Tarkistus  4 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. on huolissaan suhteista Serbiaan ja 

korostaa, että hyvät naapuruussuhteet ovat 

olennaisen tärkeä kriteeri ajatellen Serbian 

sekä Kosovon ja muiden alueen maiden 

pyrkimyksiä liittyä EU:hun; kehottaa 

Serbiaa suhtautumaan pragmaattisesti 

asemaa koskevaan kysymykseen, vaikka 

ymmärtääkin vuoden 1999 sodan 

jälkimaininkien vaikutukset sekä sen, ettei 

Belgradin johto pidä Kosovon virallista 

tunnustamista tällä hetkellä poliittisesti 

mahdollisena vaihtoehtona; panee 

tyytyväisenä merkille, että Serbian 

viranomaiset allekirjoittivat 

poliisiyhteistyöpöytäkirjan Euroopan 

unionin oikeusvaltio-operaation (EULEX) 

kanssa, ja kehottaa Serbiaa lisäämään 

yhteistyötään EULEXin kanssa edelleen; 

kehottaa lisäksi Serbiaa olemaan 

jarruttamatta Kosovon jäsenyyttä 

kansainvälisissä järjestöissä ja erityisesti 

sen äskettäistä hakemusta liittyä Maailman 

terveysjärjestöön; korostaa, että konflikti 

vaikuttaa myös alueen kaupankäyntiin sekä 

yhteistyöhön Keski-Euroopan 

vapaakauppasopimukseen (CEFTA) 

yhteydessä, mikä vahingoittaa alueen 

maiden talouksia; kehottaa kaikkia 

osapuolia suhtautumaan asioihin 

pragmaattisesti, jotta Kosovon alueellinen 

integrointi olisi mahdollista; korostaa tässä 

4. on huolissaan suhteista Serbiaan ja 

korostaa, että hyvät naapuruussuhteet ovat 

olennaisen tärkeä kriteeri ajatellen Serbian 

sekä Kosovon ja muiden alueen maiden 

pyrkimyksiä liittyä EU:hun; kehottaa 

Serbiaa suhtautumaan pragmaattisesti 

asemaa koskevaan kysymykseen, vaikka 

ymmärtääkin vuoden 1999 sodan 

jälkimaininkien vaikutukset sekä sen, ettei 

Belgradin johto pidä Kosovon virallista 

tunnustamista tällä hetkellä poliittisesti 

mahdollisena vaihtoehtona; panee 

tyytyväisenä merkille, että Serbian 

viranomaiset allekirjoittivat 

poliisiyhteistyöpöytäkirjan Euroopan 

unionin oikeusvaltio-operaation (EULEX) 

kanssa, ja kehottaa Serbiaa lisäämään 

yhteistyötään EULEXin kanssa edelleen; 

kehottaa lisäksi Serbiaa olemaan 

jarruttamatta Kosovon jäsenyyttä 

kansainvälisissä järjestöissä ja erityisesti 

sen äskettäistä hakemusta liittyä Maailman 

terveysjärjestöön; korostaa, että konflikti 

vaikuttaa myös alueen kaupankäyntiin sekä 

yhteistyöhön Keski-Euroopan 

vapaakauppasopimukseen (CEFTA) 

yhteydessä, mikä vahingoittaa alueen 

maiden talouksia; kehottaa kaikkia 

osapuolia suhtautumaan asioihin 

pragmaattisesti, jotta Kosovon alueellinen 

integrointi olisi mahdollista; korostaa tässä 
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yhteydessä, että vaikka Kansainväliseltä 

tuomioistuimelta odotetaan neuvoa-antava 

lausuntoa Kosovon itsenäisyysjulistuksen 

laillisuudesta, se ei saisi estää kaikkia 

osapuolia sitoutumasta selkeästi 

tehokkaaseen rajat ylittävään, alueelliseen 

ja paikalliseen yhteistyöhön Kosovon ja 

sen naapurialueiden väestön edun 

mukaisesti; 

yhteydessä, että vaikka Kansainväliseltä 

tuomioistuimelta odotetaan neuvoa-antavaa 

lausuntoa Kosovon 

itsenäisyysjulistuksesta, se ei saisi pidätellä 

kaikkia osapuolia sitoutumasta selkeästi 

tehokkaaseen rajat ylittävään, alueelliseen 

ja paikalliseen yhteistyöhön Kosovon ja 

sen naapurialueiden väestön edun 

mukaisesti; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/5 

Tarkistus  5 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. pitää myönteisenä EU:n toimipisteen 

(EU House) perustamista Pohjois-

Kosovoon, mutta on huolissaan tilanteesta 

Pohjois-Kosovossa, joka kärsii edelleen 

oikeusvaltion huomattavasta 

vajavaisuudesta, radikaaliryhmien 

kasvavasta painostuksesta ja häirinnästä 

kansalaisyhteiskuntaa kohtaan sekä 

järjestäytyneestä rikollisuudesta; korostaa 

sen tähden, että neuvoston on toimittava 

siten, että oikeusvaltio-operaatio toteutuu 

koko Kosovon alueella, ja kehottaa 

komissiota parantamaan pohjoisen 

serbiyhteisöjen hyväksi toteuttamiensa 

toimien näkyvyyttä samalla, kun kaikille 

paikan päällä toimiville korostetaan, että 

paikallinen, alueellinen ja rajat ylittävä 

yhteistyö koituu koko väestön hyväksi; 

panee tähän liittyen myönteisenä merkille 

kauppatavaroiden rekisteröinnin 

rajaporteilla 1 ja 31, mikä auttanut 

vähentämään salakuljetusta alueella, ja 

kehottaa lisätoimiin tullimaksujen 

keräämisen aloittamiseksi uudelleen; on 

huolissaan oikeuslaitoksen tämänhetkiseen 

toimintaan liittyvistä ongelmista 

Mitrovican alueella ja kehottaa Serbiaa ja 

Kosovoa saattamaan päätökseen 

sopimuksen siitä, että Pohjois-Mitrovican 

tuomioistuimeen saadaan tuomareita ja 

syyttäjä, jotka ovat Kosovon serbejä; 

12. pitää myönteisenä EU:n toimipisteen 

(EU House) perustamista Pohjois-

Kosovoon, mutta on huolissaan tilanteesta 

Pohjois-Kosovossa, joka kärsii edelleen 

oikeusvaltion huomattavasta 

vajavaisuudesta, radikaaliryhmien 

kasvavasta painostuksesta ja häirinnästä 

kansalaisyhteiskuntaa kohtaan sekä 

järjestäytyneestä rikollisuudesta; korostaa 

sen tähden, että neuvoston on toimittava 

siten, että oikeusvaltio-operaatio toteutuu 

koko Kosovon alueella, ja kehottaa 

komissiota parantamaan pohjoisen 

serbiyhteisöjen hyväksi toteuttamiensa 

toimien näkyvyyttä samalla, kun kaikille 

paikan päällä toimiville korostetaan, että 

paikallinen, alueellinen ja rajat ylittävä 

yhteistyö koituu koko väestön hyväksi; 

panee tähän liittyen myönteisenä merkille 

kauppatavaroiden rekisteröinnin 

rajaporteilla 1 ja 31, mikä auttanut 

vähentämään salakuljetusta alueella, ja 

kehottaa lisätoimiin tullimaksujen 

keräämisen aloittamiseksi uudelleen; on 

huolissaan oikeuslaitoksen tämänhetkiseen 

toimintaan liittyvistä ongelmista 

Mitrovican alueella ja kehottaa EULEXia, 

Kosovon hallitusta ja Kosovon 

serbiyhteisön edustajia saattamaan 

päätökseen sopimuksen siitä, että Pohjois-

Mitrovican tuomioistuimeen saadaan 
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panee merkille suunnitelman integroida 

pohjoinen uudelleen Kosovon poliittisiin 

ja hallinnollisiin rakenteisiin ja kehottaa 

rakenteiden luomiseen siten, että otetaan 

asianmukaisesti huomioon 

serbivähemmistön herkkätunteisuus, 

parannetaan ja lisätään alueen 

hallintopalveluja sekä parannetaan 

kansalaisten elinolosuhteista alueella 

tavalla, joka takaa laajan itsehallinnon; 

kehottaa EULEXia ponnistelemaan 

toimiensa lisäämiseksi pohjoisessa ja 

etenkin vahvistamaan hyviä kansojen 

välisiä suhteita samalla, kun 

paikallisväestölle tiedotetaan EU:n toimista 

ja meneillään olevasta oikeusvaltio-

operaatiosta; 

tuomareita ja syyttäjä, jotka ovat Kosovon 

serbejä; kannattaa suunnitelmaa 

pohjoisen integroimisesta uudelleen 

Kosovon poliittisiin ja hallinnollisiin 

rakenteisiin ja kehottaa rakenteiden 

luomiseen siten, että otetaan 

asianmukaisesti huomioon 

serbivähemmistön herkkätunteisuus, 

parannetaan ja lisätään alueen 

hallintopalveluja sekä parannetaan 

kansalaisten elinolosuhteista alueella 

tavalla, joka takaa laajan itsehallinnon; 

kehottaa EULEXia ponnistelemaan 

toimiensa lisäämiseksi pohjoisessa ja 

etenkin vahvistamaan hyviä kansojen 

välisiä suhteita samalla, kun 

paikallisväestölle tiedotetaan EU:n toimista 

ja meneillään olevasta oikeusvaltio-

operaatiosta; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/6 

Tarkistus  6 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. kehottaa hallitusta varmistamaan 

tiedotusvälineiden moniarvoisuuden sekä 

niiden rahoituksellisen ja toimituksellisen 

riippumattomuuden vailla poliittista 

painetta sekä niiden omistusta ja rahoitusta 

koskevan avoimuuden; peräänkuuluttaa 

toimittajien työntekoa koskevia oikeuksia 

sekä tehokkaita menettelyitä tutkivien 

toimittajien suojaamiseksi uhkauksilta; 

korostaa, että yleisradion on tärkeätä 

tarjota korkealaatuista riippumatonta tietoa 

koko väestölle, ja on huolissaan tämän 

varmistamiseksi tarvittavan kestävän 

rahoitusjärjestelmän puuttumisesta; panee 

tyytyväisenä merkille hallituksen 

investoinnit Internet-palveluihin; kehottaa 

hallitusta painokkaasti laajentamaan 

Internetin käyttömahdollisuutta yhä 

suuremmalle määrälle kansalaisia; 

korostaa, että liike-elämälle ja poliitikoille 

on tärkeää voida käyttää Internetiä 

sensuroimattomasti esimerkiksi, kun on 

kyse nuorten vaaliaktiivisuuden 

parantamisesta; pitää valitettavana sitä, 

että hallitus yhtäkkiä esti 

matkaviestinpalveluiden käytön 

pohjoisessa; 

20. kehottaa hallitusta varmistamaan 

tiedotusvälineiden moniarvoisuuden sekä 

niiden rahoituksellisen ja toimituksellisen 

riippumattomuuden vailla poliittista 

painetta sekä niiden omistusta ja rahoitusta 

koskevan avoimuuden; peräänkuuluttaa 

toimittajien työntekoa koskevia oikeuksia 

sekä tehokkaita menettelyitä tutkivien 

toimittajien suojaamiseksi uhkauksilta; 

korostaa, että yleisradion on tärkeätä 

tarjota korkealaatuista riippumatonta tietoa 

koko väestölle, ja on huolissaan tämän 

varmistamiseksi tarvittavan kestävän 

rahoitusjärjestelmän puuttumisesta; panee 

tyytyväisenä merkille hallituksen 

investoinnit Internet-palveluihin; kehottaa 

hallitusta painokkaasti laajentamaan 

Internetin käyttömahdollisuutta yhä 

suuremmalle määrälle kansalaisia; 

korostaa, että liike-elämälle ja poliitikoille 

on tärkeää voida käyttää Internetiä 

sensuroimattomasti esimerkiksi, kun on 

kyse nuorten vaaliaktiivisuuden 

parantamisesta; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/7 

Tarkistus  7 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa koulutuksen erittäin tärkeätä 

merkitystä sekä työmarkkinoilla 

tarvittavien taitojen takaamisessa nuorille 

että etnisten ryhmien välisen sovittelun 

edistämisessä; kannustaa tätä tarkoitusta 

varten hallitusta ottamaan vähitellen 

käyttöön yhteisiä oppitunteja 

vähemmistökielten ja erityisesti serbian 

kielen opettamiseksi albanialaisille ja 

albanian kielen opettamiseksi kaikille 

vähemmistöille; panee myönteisenä 

merkille äskettäin tapahtuneen 

kansainvälisen liiketalouden oppilaitoksen 

perustamisen Mitrovicaan, mikä on 

huomattava kansainvälinen investointi 

paikalliseen talouteen, houkuttelee 

opiskelijoita kaikista yhteisöistä, pyrkii 

tarjoamaan nuorille tulevaisuudennäkymiä 

edistämällä yrittäjyyttä sekä tutustuttaa 

nuoret Euroopan ammatillisiin 

vaatimuksiin talous-, ympäristö- ja 

julkishallinnon aloilla; 

27. korostaa koulutuksen erittäin tärkeätä 

merkitystä sekä työmarkkinoilla 

tarvittavien taitojen takaamisessa nuorille 

että etnisten ryhmien välisen sovittelun 

edistämisessä; kannustaa tätä tarkoitusta 

varten hallitusta ottamaan vähitellen 

käyttöön yhteisiä oppitunteja 

vähemmistökielten, kuten serbian kielen, 

opettamiseksi albanialaisille ja albanian 

kielen opettamiseksi kaikille 

vähemmistöille; panee myönteisenä 

merkille äskettäin tapahtuneen 

kansainvälisen liiketalouden oppilaitoksen 

perustamisen Mitrovicaan, mikä on 

huomattava kansainvälinen investointi 

paikalliseen talouteen, houkuttelee 

opiskelijoita kaikista yhteisöistä, pyrkii 

tarjoamaan nuorille tulevaisuudennäkymiä 

edistämällä yrittäjyyttä sekä tutustuttaa 

nuoret Euroopan ammatillisiin 

vaatimuksiin talous-, ympäristö- ja 

julkishallinnon aloilla; 

Or. en 

 

 


