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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.6.2010 B7-0000/1 

Módosítás  1 
Bernd Posselt, Doris Pack és Anna Ibrisagic 
a PPE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0000/2010 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 
Koszovó európai integrációs folyamatáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6. bevezetı hivatkozás 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel a 2009. április 7-i, 2. EP–
Koszovó parlamentközi ülés ajánlásaira, 

– tekintettel a 2009. április 7-i, 2. EP–
Koszovó parlamentközi ülés és a 2010. 
június 23-i, 3. EP–Koszovó parlamentközi 

ülés ajánlásaira, 

Or. en 
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29.6.2010 B7-0000/2 

Módosítás  2 
Bernd Posselt, Doris Pack és Anna Ibrisagic 
a PPE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0000/2010 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 
Koszovó európai integrációs folyamatáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
D. preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel jelenleg a Nemzetközi Bíróságot 

felkérték, hogy adjon tanácsadói 

véleményt a koszovói ideiglenes 

önkormányzati intézmények által 

egyoldalúan kikiáltott függetlenség 

nemzetközi jogszabályoknak való 

megfelelésérıl, és mivel annak 

következtetései még nem készültek el, 

törölve 

Or. en 
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29.6.2010 B7-0000/3 

Módosítás  3 
Bernd Posselt, Doris Pack és Anna Ibrisagic 
a PPE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0000/2010 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 
Koszovó európai integrációs folyamatáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3a. ismételten hangsúlyozza 2007. 

március 29-i és 2009. február 5-i 

állásfoglalásaiban kifejtett azon 

véleményét, mely szerint visszautasítja 

Koszovó felosztásának lehetıségét; 

Or. en 
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29.6.2010 B7-0000/4 

Módosítás  4 
Bernd Posselt, Doris Pack és Anna Ibrisagic 
a PPE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0000/2010 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 
Koszovó európai integrációs folyamatáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. aggodalmát fejezi ki a Szerbiával 
fenntartott kapcsolatok miatt és 
hangsúlyozza, hogy a jószomszédi viszony 
nagyon fontos feltétele annak, hogy 
Szerbia, Koszovó és a térség valamennyi 
országa törekvéseinek megfelelıen az EU-
hoz csatlakozhasson; kéri Szerbiát, hogy 
viszonyuljon pragmatikusan a státusz 
kérdéséhez, még ha meg is érti, hogy az 
1999-es háború szörnyőségei milyen 
érzelmi következményekkel járnak, 
továbbá hogy a belgrádi vezetés ebben a 
pillanatban politikailag lehetetlennek tartja 
Koszovó hivatalos elismerését; ezért 
üdvözli a rendırségi jegyzıkönyv EULEX-
el történı aláírását és felszólít a misszióval 
való intenzívebb együttmőködésre; továbbá 
felszólítja Szerbiát, hogy tartózkodjon 
attól, hogy megakadályozza Koszovó 
nemzetközi szervezetekben való 
részvételét, és különösen az Egészségügyi 
Világszervezetbe való felvételére 
vonatkozó legutóbbi kérelmét; 
hangsúlyozza, hogy a konfliktus ugyancsak 
hatással van a Közép-európai 
Szabadkereskedelmi Megállapodás 
(CEFTA) keretein belüli regionális 
kereskedelemre és együttmőködésre, ami 
károkat okoz a régió országainak 
gazdasága számára; kéri valamennyi felet, 
hogy Koszovó regionális integrációjának 

4. aggodalmát fejezi ki a Szerbiával 
fenntartott kapcsolatok miatt és 
hangsúlyozza, hogy a jószomszédi viszony 
nagyon fontos feltétele annak, hogy 
Szerbia, Koszovó és a térség valamennyi 
országa törekvéseinek megfelelıen az EU-
hoz csatlakozhasson; kéri Szerbiát, hogy 
viszonyuljon pragmatikusan a státusz 
kérdéséhez, még ha meg is érti, hogy az 
1999-es háború szörnyőségei milyen 
érzelmi következményekkel járnak, 
továbbá hogy a belgrádi vezetés ebben a 
pillanatban politikailag lehetetlennek tartja 
Koszovó hivatalos elismerését; ezért 
üdvözli a rendırségi jegyzıkönyv EULEX-
el történı aláírását és felszólít a misszióval 
való intenzívebb együttmőködésre; továbbá 
felszólítja Szerbiát, hogy tartózkodjon 
attól, hogy megakadályozza Koszovó 
nemzetközi szervezetekben való 
részvételét, és különösen az Egészségügyi 
Világszervezetbe való felvételére 
vonatkozó legutóbbi kérelmét; 
hangsúlyozza, hogy a konfliktus ugyancsak 
hatással van a Közép-európai 
Szabadkereskedelmi Megállapodás 
(CEFTA) keretein belüli regionális 
kereskedelemre és együttmőködésre, ami 
károkat okoz a régió országainak 
gazdasága számára; kéri valamennyi felet, 
hogy Koszovó regionális integrációjának 
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lehetıvé tétele érdekében tegyenek 
tanúbizonyságot pragmatikus 
megközelítésükrıl; hangsúlyozza e 
tekintetben, hogy a Koszovó függetlensége 
kikiáltásának jogszerőségével 
kapcsolatosan a Nemzetközi Bíróságtól 
várt tanácsadói vélemény nem 
akadályozhatja az érintett feleket abban, 
hogy világosan elkötelezzék magukat a 
határokon átnyúló, regionális és helyi 
szintő hatékony együttmőködés mellett a 
Koszovón belüli és a környezı teljes 
lakosság érdekeinek legmegfelelıbben 
szolgálva; 

lehetıvé tétele érdekében tegyenek 
tanúbizonyságot pragmatikus 
megközelítésükrıl; hangsúlyozza e 
tekintetben, hogy a Koszovó 
függetlenségének kikiáltásával 
kapcsolatosan a Nemzetközi Bíróságtól 
várt tanácsadói vélemény nem 
akadályozhatja az érintett feleket abban, 
hogy világosan elkötelezzék magukat a 
határokon átnyúló, regionális és helyi 
szintő hatékony együttmőködés mellett a 
Koszovón belüli és a környezı teljes 
lakosság érdekeinek legmegfelelıbben 
szolgálva; 

Or. en 
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29.6.2010 B7-0000/5 

Módosítás  5 
Bernd Posselt, Doris Pack és Anna Ibrisagic 
a PPE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0000/2010 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 
Koszovó európai integrációs folyamatáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
12 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. üdvözli, hogy Észak-Koszovóban 
létrehozták az Európai Uniós Központot, 
de aggodalmát fejezi ki az észak-koszovói 
helyzet miatt, amelyet továbbra is a 
jogállamiságban mutatkozó súlyos 
hiányosságok, a radikális csoportok 
részérıl a civil társadalomra nehezedı 
növekvı nyomás és megfélemlítés, 
valamint a szervezett bőnözés jellemez; 
ezért hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy a Tanács Koszovó teljes területén 
mőködıképessé tegye a jogállamiság-
missziót, és kéri a Bizottságot, hogy 
biztosítson nagyobb láthatóságot a 
munkájának, amely az északi szerb 
közösség javát szolgálja, miközben 
hangsúlyozza a térség valamennyi érdekelt 
fele számára, hogy a helyi, regionális és 
határokon átnyúló együttmőködés az egész 
lakosság számára értéket képvisel; ezért 
üdvözli a kereskedelmi áruk az 1. és 31. 
számú kapuknál történı regisztrációját, ami 
hozzájárul a csempésztevékenységek 
csökkenéséhez a térségben, valamint 
további lépések megtételére szólít fel a 
vámbeszedés újbóli bevezetése 
vonatkozásában; aggodalmát fejezi ki az 
igazságszolgáltatás mitrovicai régióban 
tapasztalható jelenlegi mőködésének 
problémái miatt, és felszólítja Szerbiát és 
Koszovót arra, hogy véglegesítsék azt a 

12. üdvözli, hogy Észak-Koszovóban 
létrehozták az Európai Uniós Központot, 
de aggodalmát fejezi ki az észak-koszovói 
helyzet miatt, amelyet továbbra is a 
jogállamiságban mutatkozó súlyos 
hiányosságok, a radikális csoportok 
részérıl a civil társadalomra nehezedı 
növekvı nyomás és megfélemlítés, 
valamint a szervezett bőnözés jellemez; 
ezért hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy a Tanács Koszovó teljes területén 
mőködıképessé tegye a jogállamiság-
missziót, és kéri a Bizottságot, hogy 
biztosítson nagyobb láthatóságot a 
munkájának, amely az északi szerb 
közösség javát szolgálja, miközben 
hangsúlyozza a térség valamennyi érdekelt 
fele számára, hogy a helyi, regionális és 
határokon átnyúló együttmőködés az egész 
lakosság számára értéket képvisel; ezért 
üdvözli a kereskedelmi áruk az 1. és 31. 
számú kapuknál történı regisztrációját, ami 
hozzájárul a csempésztevékenységek 
csökkenéséhez a térségben, valamint 
további lépések megtételére szólít fel a 
vámbeszedés újbóli bevezetése 
vonatkozásában; aggodalmát fejezi ki az 
igazságszolgáltatás mitrovicai régióban 
tapasztalható jelenlegi mőködésének 
problémái miatt, és felszólítja az EULEX-
et, a koszovói kormányt és a koszovói 
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megállapodást, amely arról szól, hogy az 
Észak-Mitrovicában található bíróságra 
koszovói szerb bírókat és ügyészt vesznek 
fel; tudomásul veszi az északi terület 
Koszovó politikai és közigazgatási 
struktúrájába történı újbóli integrálásával 
kapcsolatos tervet és sürgeti, hogy a tervet 
a szerb kisebbség érzékenységének 
megfelelı figyelembe vételével hajtsák 
végre a régió számára nyújtott kormányzati 
szolgáltatások javítása és növelése, 
valamint az ott élı polgárok 
életkörülményeinek javítása érdekében oly 
módon, hogy lehetıvé váljon a széles körő 
önkormányzás; kéri az EULEX-et, hogy 
tegyen erıfeszítéseket tevékenységeinek 
kibıvítésére az északi területeken, 
különösen annak érdekében, hogy segítse 
az etnikumok közötti jó kapcsolatokat, és 
közben tájékoztassa a térség lakosságát az 
EU fellépéseirıl és a folyamatban lévı 
jogállamiság-misszióról; 

szerb közösség képviselıit arra, hogy 
véglegesítsék azt a megállapodást, amely 
arról szól, hogy az Észak-Mitrovicában 
található bíróságra koszovói szerb bírókat 
és ügyészt vesznek fel; támogatja az északi 
terület Koszovó politikai és közigazgatási 
struktúrájába történı újbóli integrálásával 
kapcsolatos tervet és sürgeti, hogy a tervet 
a szerb kisebbség érzékenységének 
megfelelı figyelembe vételével hajtsák 
végre a régió számára nyújtott kormányzati 
szolgáltatások javítása és növelése, 
valamint az ott élı polgárok 
életkörülményeinek javítása érdekében oly 
módon, hogy lehetıvé váljon a széles körő 
önkormányzás; kéri az EULEX-et, hogy 
tegyen erıfeszítéseket tevékenységeinek 
kibıvítésére az északi területeken, 
különösen annak érdekében, hogy segítse 
az etnikumok közötti jó kapcsolatokat, és 
közben tájékoztassa a térség lakosságát az 
EU fellépéseirıl és a folyamatban lévı 
jogállamiság-misszióról; 

Or. en 
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29.6.2010 B7-0000/6 

Módosítás  6 
Bernd Posselt, Doris Pack és Anna Ibrisagic 
a PPE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0000/2010 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 
Koszovó európai integrációs folyamatáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
20 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. sürgeti a kormányt, hogy politikai 
nyomás nélkül biztosítsa a médián belüli 
pluralizmust, valamint a média pénzügyi és 
szerkesztıi függetlenségét, továbbá a 
tulajdonviszonyok és a finanszírozás 
átláthatóságát; az újságírókra vonatkozó 
munkajogokat és olyan hatékony 
eljárásokat szorgalmaz, amelyek megvédik 
az oknyomozó újságírókat a 
fenyegetésektıl; hangsúlyozza, hogy a 
közcélú mősorszolgáltató fontos szerepet 
tölt be a magas színvonalú független 
információknak a népesség egésze felé 
történı közvetítésében, és aggodalmát 
fejezi ki az ennek biztosítására szolgáló 
fenntartható finanszírozási rendszer hiánya 
miatt; üdvözli az internethez való 
hozzáférés biztosítása terén végrehajtott 
kormányzati beruházásokat; sürgeti a 
kormányt, hogy az internet-hozzáférést 
tegye még szélesebb körben elérhetıvé 
polgárai számára; hangsúlyozza az 
internethez való üzleti és politikai célú, 
cenzúrázatlan hozzáférés fontosságát, 
különösen az ifjúság választásokon való 
részvételének fokozása érdekében; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

kormány váratlanul megszakította a 

mobilkommunikációhoz való hozzáférést 

az ország északi részén; 

20. sürgeti a kormányt, hogy politikai 
nyomás nélkül biztosítsa a médián belüli 
pluralizmust, valamint a média pénzügyi és 
szerkesztıi függetlenségét, továbbá a 
tulajdonviszonyok és a finanszírozás 
átláthatóságát; az újságírókra vonatkozó 
munkajogokat és olyan hatékony 
eljárásokat szorgalmaz, amelyek megvédik 
az oknyomozó újságírókat a 
fenyegetésektıl; hangsúlyozza, hogy a 
közcélú mősorszolgáltató fontos szerepet 
tölt be a magas színvonalú független 
információknak a népesség egésze felé 
történı közvetítésében, és aggodalmát 
fejezi ki az ennek biztosítására szolgáló 
fenntartható finanszírozási rendszer hiánya 
miatt; üdvözli az internethez való 
hozzáférés biztosítása terén végrehajtott 
kormányzati beruházásokat; sürgeti a 
kormányt, hogy az internet-hozzáférést 
tegye még szélesebb körben elérhetıvé 
polgárai számára; hangsúlyozza az 
internethez való üzleti és politikai célú, 
cenzúrázatlan hozzáférés fontosságát, 
különösen az ifjúság választásokon való 
részvételének fokozása érdekében; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kormány 
váratlanul megszakította a 
mobilkommunikációhoz való hozzáférést 
az ország északi részén; 
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29.6.2010 B7-0000/7 

Módosítás  7 
Bernd Posselt, Doris Pack és Anna Ibrisagic 
a PPE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0000/2010 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 
Koszovó európai integrációs folyamatáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
27 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. hangsúlyozza az oktatás abbéli 
kiemelkedıen fontos szerepét, hogy a 
fiatalok számára biztosítsa a 
munkaerıpiacon szükséges készségeket, és 
hogy hozzájáruljon az etnikai csoportok 
közötti megbékéléshez; e célból 
szorgalmazza, hogy fokozatosan vezessék 
be a közös osztályokat, a kisebbségi 
nyelvek oktatását, különösen a szerbet az 
albán kisebbség számára, valamint az albán 
nyelv oktatását valamennyi kisebbség 
számára; üdvözli, hogy a közelmúltban 
Mitrovicában létrehozták a nemzetközi 
üzleti fıiskolát, ami amellett, hogy jelentıs 
nemzetközi beruházást jelent a helyi 
gazdaságba, valamennyi közösségbıl vonz 
diákokat, a vállalkozói szellem 
elımozdításával perspektívát kínál a 
fiatalok számára, és megismerteti ıket a 
vállalatirányítás, a környezetgazdálkodás 
és az államigazgatás európai szakmai 
normáival; 

27. hangsúlyozza az oktatás abbéli 
kiemelkedıen fontos szerepét, hogy a 
fiatalok számára biztosítsa a 
munkaerıpiacon szükséges készségeket, és 
hogy hozzájáruljon az etnikai csoportok 
közötti megbékéléshez; e célból 
szorgalmazza, hogy fokozatosan vezessék 
be a közös osztályokat, a kisebbségi 
nyelvek oktatását, mint például a szerbet 
az albán kisebbség számára, valamint az 
albán nyelv oktatását valamennyi 
kisebbség számára; üdvözli, hogy a 
közelmúltban Mitrovicában létrehozták a 
nemzetközi üzleti fıiskolát, ami amellett, 
hogy jelentıs nemzetközi beruházást jelent 
a helyi gazdaságba, valamennyi 
közösségbıl vonz diákokat, a vállalkozói 
szellem elımozdításával perspektívát kínál 
a fiatalok számára, és megismerteti ıket a 
vállalatirányítás, a környezetgazdálkodás 
és az államigazgatás európai szakmai 
normáival; 

Or. en 

 
 


