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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

30.6.2010 B7-0409/1 

Pakeitimas  1 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Užsienio reikalų komiteto vardu 
Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

6 nurodomoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 7 d. 
antrojo tarpparlamentinio EP ir Kosovo 
susitikimo rekomendacijas, 

atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 7 d. 
antrojo tarpparlamentinio EP ir Kosovo 
susitikimo ir į 2010 m. birželio 23 d. 
trečiojo tarpparlamentinio EP ir Kosovo 

susitikimo rekomendacijas, 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/2 

Pakeitimas  2 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Užsienio reikalų komiteto vardu 
Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi Tarptautinio Teisingumo 

Teismo paprašyta pateikti patariamąją 

nuomonę d÷l Kosovo laikinųjų savivaldos 

institucijų vienašališko nepriklausomyb÷s 

paskelbimo suderinamumo su tarptautine 

teise ir kadangi ši nuomon÷ dar negauta, 

Išbraukta. 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/3 

Pakeitimas  3 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Užsienio reikalų komiteto vardu 
Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 3a. primena savo nuomonę, pateiktą 

2007 m. kovo 29 d. ir 2009 m. vasario 5 d. 

rezoliucijose, kuriose atmetama Kosovo 

padalijimo galimyb÷; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/4 

Pakeitimas  4 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Užsienio reikalų komiteto vardu 
Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

4. yra susirūpinęs d÷l santykių su Serbija 
pad÷ties ir pabr÷žia, kad geri kaimyniniai 
santykiai yra esminis kriterijus vertinant 
Serbijos ir visų kitų regiono šalių siekį 
įstoti į ES; suprasdamas emocinius 1999 m. 
karo rezultatų padarinius ir tai, kad 
oficialus Kosovo pripažinimas šiuo metu 
Belgrado vadovams n÷ra įgyvendinama 
politin÷ galimyb÷, vis d÷lto ragina Serbiją 
laikytis pragmatinio požiūrio sprendžiant 
statuso klausimą; šiuo tikslu teigiamai 
vertina policijos protokolo pasirašymą su 
Europos Sąjungos teisin÷s valstyb÷s misija 
Kosove (EULEX) ir ragina stiprinti 
bendradarbiavimą su misija; be to, ragina 
Serbiją neblokuoti Kosovo naryst÷s 
tarptautin÷se organizacijose, ypač neseniai 
pateikto pareiškimo d÷l stojimo į Pasaulio 
sveikatos organizaciją; pabr÷žia, kad 
konfliktas taip pat turi neigiamą poveikį 
regioninei prekybai ir bendradarbiavimui 
pagal Vidurio Europos laisvosios prekybos 
susitarimą (CEFTA) ir daro žalą regiono 
šalių ekonomikai; ragina visas šalis laikytis 
pragmatinio požiūrio siekiant sudaryti 
sąlygas Kosovo regioninei integracijai; 
šiuo atžvilgiu pabr÷žia, kad laukiama 
Tarptautinio Teisingumo teismo 
patariamoji nuomon÷ d÷l Kosovo 
nepriklausomyb÷s paskelbimo teis÷tumo 
netur÷tų būti kliūtis visoms 

4. yra susirūpinęs d÷l santykių su Serbija 
pad÷ties ir pabr÷žia, kad geri kaimyniniai 
santykiai yra esminis kriterijus vertinant 
Serbijos ir visų kitų regiono šalių siekį 
įstoti į ES; suprasdamas emocinius 1999 m. 
karo rezultatų padarinius ir tai, kad 
oficialus Kosovo pripažinimas šiuo metu 
Belgrado vadovams n÷ra įgyvendinama 
politin÷ galimyb÷, vis d÷lto ragina Serbiją 
laikytis pragmatinio požiūrio sprendžiant 
statuso klausimą; šiuo tikslu teigiamai 
vertina policijos protokolo pasirašymą su 
Europos Sąjungos teisin÷s valstyb÷s misija 
Kosove (EULEX) ir ragina stiprinti 
bendradarbiavimą su misija; be to, ragina 
Serbiją neblokuoti Kosovo naryst÷s 
tarptautin÷se organizacijose, ypač neseniai 
pateikto pareiškimo d÷l stojimo į Pasaulio 
sveikatos organizaciją; pabr÷žia, kad 
konfliktas taip pat turi neigiamą poveikį 
regioninei prekybai ir bendradarbiavimui 
pagal Vidurio Europos laisvosios prekybos 
susitarimą (CEFTA) ir daro žalą regiono 
šalių ekonomikai; ragina visas šalis laikytis 
pragmatinio požiūrio siekiant sudaryti 
sąlygas Kosovo regioninei integracijai; 
atsižvelgdamas į tai, pabr÷žia, kad 
laukiama Tarptautinio Teisingumo teismo 
patariamoji nuomon÷ d÷l Kosovo 
nepriklausomyb÷s paskelbimo netur÷tų būti 
kliūtis visoms suinteresuotosioms šalims 
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suinteresuotosioms šalims aiškiai 
įsipareigoti vykdyti veiksmingą regioninį ir 
vietinį bendradarbiavimą visų Kosove ir 
aplink Kosovą gyvenančių asmenų labui; 

aiškiai įsipareigoti vykdyti veiksmingą 
regioninį ir vietinį bendradarbiavimą visų 
Kosove ir aplink Kosovą gyvenančių 
asmenų labui; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/5 

Pakeitimas  5 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Užsienio reikalų komiteto vardu 
Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

12 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

12. teigiamai vertina ES namų šiaurin÷je 
Kosovo dalyje įsteigimą, tačiau yra 
susirūpinęs d÷l pad÷ties Šiaur÷s Kosove, 
kur ir toliau susiduriama su rimtomis su 
teisine valstybe susijusiomis problemomis, 
o radikalios grupuot÷s daro vis didesnį 
spaudimą pilietinei visuomenei ir ją 
baugina, taip pat organizuoto 
nusikalstamumo problemomis; tod÷l 
pabr÷žia, kad būtina, jog Taryba 
pasirūpintų, kad teisin÷s valstyb÷s misija 
veiktų visoje Kosovo teritorijoje, ir ragina 
Komisiją geriau parodyti jos darbo naudą 
šiaurin÷je dalyje esančiai serbų 
bendruomenei, taip pat visoms vietos 
suinteresuotosioms šalims parodant, kad 
vietinis, regioninis ir tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas naudingas visiems 
gyventojams; taigi teigiamai vertina 
komercin÷s paskirties prekių registraciją 1 
ir 31 užkardose, tai prisid÷jo prie 
kontrabandos sumaž÷jimo regione; ragina 
imtis tolesnių veiksmų, kurių tikslas – v÷l 
įvesti muitų rinkimą; reiškia susirūpinimą 
problemomis, susijusiomis su dabartiniu 
Mitrovicos regiono teismų sistemos 
veikimu, ir ragina Serbiją ir Kosovą baigti 
rengti susitarimas d÷l Kosovo serbų teis÷jų 
ir prokuroro įdarbinimo šiaurin÷s 
Mitrovicos dalies teisme; atkreipia d÷mesį 
į planą reintegruoti šiaurinę dalį į politines 

12. teigiamai vertina ES namų šiaurin÷je 
Kosovo dalyje įsteigimą, tačiau yra 
susirūpinęs d÷l pad÷ties Šiaur÷s Kosove, 
kur ir toliau susiduriama su rimtomis su 
teisine valstybe susijusiomis problemomis, 
o radikalios grupuot÷s daro vis didesnį 
spaudimą pilietinei visuomenei ir ją 
baugina, taip pat organizuoto 
nusikalstamumo problemomis; tod÷l 
pabr÷žia, kad būtina, jog Taryba 
pasirūpintų, kad teisin÷s valstyb÷s misija 
veiktų visoje Kosovo teritorijoje, ir ragina 
Komisiją geriau parodyti jos darbo naudą 
šiaurin÷je dalyje esančiai serbų 
bendruomenei, taip pat visoms vietos 
suinteresuotosioms šalims parodant, kad 
vietinis, regioninis ir tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas naudingas visiems 
gyventojams; taigi teigiamai vertina 
komercin÷s paskirties prekių registraciją 1 
ir 31 užkardose, tai prisid÷jo prie 
kontrabandos sumaž÷jimo regione; ragina 
imtis tolesnių veiksmų, kurių tikslas – v÷l 
įvesti muitų rinkimą; reiškia susirūpinimą 
problemomis, susijusiomis su dabartiniu 
Mitrovicos regiono teismų sistemos 
veikimu, ir ragina EULEX, Kosovo 
vyriausybę ir Kosovo serbų bendruomen÷s 

atstovus baigti rengti susitarimas d÷l 
Kosovo serbų teis÷jų ir prokuroro 
įdarbinimo šiaurin÷s Mitrovicos dalies 
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ir administracines Kosovo struktūras ir 
ragina šias struktūras kurti tinkamai 
atsižvelgiant į serbų mažumai aktualius 
klausimus, siekiant regione teikti daugiau 
ir geresnių vyriausyb÷s paslaugų bei 
pagerinti šio regiono gyventojų sąlygas, ir 
taip, kad būtų sudarytos sąlygos plataus 
masto savivaldai; ragina EULEX d÷ti 
pastangas intensyvinti veiklą šiaurin÷je 
šalies dalyje, ypač siekiant paskatinti gerus 
tautų tarpusavio santykius ir vietos 
gyventojus informuoti apie ES veiksmus ir 
vykdomą teisin÷s valstyb÷s misiją; 

teisme; pritaria planui reintegruoti 
šiaurinę dalį į politines ir administracines 
Kosovo struktūras ir ragina šias struktūras 
kurti tinkamai atsižvelgiant į serbų 
mažumai aktualius klausimus, siekiant 
regione teikti daugiau ir geresnių 
vyriausyb÷s paslaugų bei pagerinti šio 
regiono gyventojų sąlygas, ir taip, kad būtų 
sudarytos sąlygos plataus masto savivaldai; 
ragina EULEX d÷ti pastangas intensyvinti 
veiklą šiaurin÷je šalies dalyje, ypač 
siekiant paskatinti gerus tautų tarpusavio 
santykius ir vietos gyventojus informuoti 
apie ES veiksmus ir vykdomą teisin÷s 
valstyb÷s misiją; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/6 

Pakeitimas  6 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Užsienio reikalų komiteto vardu 
Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

20 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

20. ragina vyriausybę užtikrinti 
žiniasklaidos pliuralizmą ir 
nepriklausomybę finansiniu ir leidybos 
požiūriu, nedarant politinio spaudimo, ir 
nuosavyb÷s bei finansavimo skaidrumą; 
ragina žurnalistams suteikti darbo teises ir 
taikyti veiksmingas tiriamosios 
žurnalistikos specialistų apsaugos nuo 
pavojų procedūras; pabr÷žia visuomeninio 
transliuotojo svarbą aukštos kokyb÷s 
nepriklausomos informacijos teikimui 
visiems gyventojams ir yra susirūpinęs d÷l 
to, kad n÷ra tvarios finansavimo sistemos, 
kurią taikant būtų galima tai įgyvendinti; 
džiaugiasi vyriausyb÷s investicijomis į 
interneto prieigos suteikimą; ragina 
vyriausybę savo piliečiams suteikti dar 
platesnę prieigą prie interneto; pabr÷žia 
svarbų necenzūruojamos prieigos prie 
interneto vaidmenį verslui ir politikai, ypač 
siekiant padidinti jaunimo dalyvavimą 
rinkimuose; apgailestauja, kad vyriausyb÷ 
staiga sumažino prieigą prie mobiliojo 

ryšio šiaurin÷je dalyje; 

20. ragina vyriausybę užtikrinti 
žiniasklaidos pliuralizmą ir 
nepriklausomybę finansiniu ir leidybos 
požiūriu, nedarant politinio spaudimo, ir 
nuosavyb÷s bei finansavimo skaidrumą; 
ragina žurnalistams suteikti darbo teises ir 
taikyti veiksmingas tiriamosios 
žurnalistikos specialistų apsaugos nuo 
pavojų procedūras; pabr÷žia visuomeninio 
transliuotojo svarbą aukštos kokyb÷s 
nepriklausomos informacijos teikimui 
visiems gyventojams ir yra susirūpinęs d÷l 
to, kad n÷ra tvarios finansavimo sistemos, 
kurią taikant būtų galima tai įgyvendinti; 
džiaugiasi vyriausyb÷s investicijomis į 
interneto prieigos suteikimą; ragina 
vyriausybę savo piliečiams suteikti dar 
platesnę prieigą prie interneto; pabr÷žia 
svarbų necenzūruojamos prieigos prie 
interneto vaidmenį verslui ir politikai, ypač 
siekiant padidinti jaunimo dalyvavimą 
rinkimuose; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/7 

Pakeitimas  7 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Užsienio reikalų komiteto vardu 
Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

27 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

27. pabr÷žia esminę švietimo svarbą 
suteikiant jaunimui būtinų įgūdžių darbo 
rinkoje ir prisidedant prie etninių grupių 
susitaikymo; taigi ragina vyriausybę 
palaipsniui įvesti mažumų kalbų mokymą, 
ypač serbų kalbos albanų etnin÷s grup÷s 
mokiniams ir albanų kalbos mokymą 
visoms mažumoms; teigiamai vertina tai, 
kad neseniai Mitrovicoje įsteigta 
Tarptautin÷ verslo kolegija, kuri yra svarbi 
užsienio investicija į vietos ekonomiką, ji 
pritraukia studentus iš visų bendruomenių, 
o jos tikslas – suteikti jaunimui 
perspektyvų ir skatinti verslumą, joje 
jaunimas supažindinamas su Europos 
profesiniais verslo, aplinkos ir viešojo 
valdymo standartais; 

27. pabr÷žia esminę švietimo svarbą 
suteikiant jaunimui būtinų įgūdžių darbo 
rinkoje ir prisidedant prie etninių grupių 
susitaikymo; taigi ragina vyriausybę 
palaipsniui įvesti mažumų kalbų mokymą, 
pavyzdžiui, serbų kalbos albanų etnin÷s 
grup÷s mokiniams ir albanų kalbos 
mokymą visoms mažumoms; teigiamai 
vertina tai, kad neseniai Mitrovicoje 
įsteigta Tarptautin÷ verslo kolegija, kuri 
yra svarbi užsienio investicija į vietos 
ekonomiką, ji pritraukia studentus iš visų 
bendruomenių, o jos tikslas – suteikti 
jaunimui perspektyvų ir skatinti verslumą, 
joje jaunimas supažindinamas su Europos 
profesiniais verslo, aplinkos ir viešojo 
valdymo standartais; 

Or. en 

 
 


