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30.6.2010 B7-0409/1 

Grozījums Nr.  1 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ārlietu komitejas vārdā 
Kosovas integrācija Eiropas Savienībā 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. atsauce 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

– Ħemot vērā EP un Kosovas parlamenta 
2009. gada 7. aprīĜa otrās kopīgās 
sanāksmes ieteikumus, 

– Ħemot vērā EP un Kosovas parlamenta 
2009. gada 7. aprīĜa otrās kopīgās 
sanāksmes un EP un Kosovas parlamenta 
2010. gada 23. jūnija trešās kopīgās 

sanāksmes ieteikumus, 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/2 

Grozījums Nr.  2 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ārlietu komitejas vārdā 
Kosovas integrācija Eiropas Savienībā 

Rezolūcijas priekšlikums 

D apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā Starptautiskajai Tiesai ir 

pieprasīts sniegt konsultatīvu atzinumu 

par to, vai neatkarības vienpusējā 

pasludināšana, ko veica Kosovas 

pašpārvaldes pagaidu iestādes, atbilst 

starptautiskajām tiesībām un tā kā 

Starptautiskā Tiesa vēl nav nākusi klajā 

ar saviem secinājumiem; 

svītrots 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/3 

Grozījums Nr.  3 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ārlietu komitejas vārdā 
Kosovas integrācija Eiropas Savienībā 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3.a atkārtoti pauž viedokli, kas izteikts EP 

2007. gada 29. marta un 2009. gada 

5. februāra rezolūcijās un kas noraida 

Kosovas sadalīšanas iespēju; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/4 

Grozījums Nr.  4 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ārlietu komitejas vārdā 
Kosovas integrācija Eiropas Savienībā 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. pauž bažas par attiecību attīstību ar 
Serbiju un uzsver, ka labas 
kaimiĦattiecības ir svarīgs kritērijs gan 
Serbijas, gan Kosovas un visu pārējo šā 
reăiona valstu centienos pievienoties ES; 
saprotot 1999. gada kara radītās 
emocionālās sekas un to, ka šobrīd 
Belgradas valdībai nav iespējams oficiāli 
atzīt Kosovu, tomēr aicina Serbiju 
pragmatiski raudzīties uz jautājumu par 
Kosovas statusu; tādēĜ atzinīgi vērtē 
policijas protokola parakstīšanu ar EULEX 
un aicina pastiprināt sadarbību ar misiju; 
turklāt aicina Serbiju atturēties no Kosovas 
dalības bloėēšanas starptautiskās 
organizācijās un jo īpaši attiecībā uz tās 
neseno iesniegumu, ko tā iesniedza, lai 
pievienotos Pasaules Veselības 
organizācijai; uzsver, ka konflikts ietekmē 
arī reăionālo tirdzniecību un Centrāleiropas 
Brīvās tirdzniecības līgumā (CEFTA) 
noteikto sadarbību, graujot reăiona valstu 
ekonomiku; aicina visas puses izmantot 
pragmatisku pieeju, Ĝaujot Kosovai 
integrēties reăionā; saistībā ar šo uzsver, ka 
Starptautiskās Tiesas gaidāmajam 
konsultatīvajam atzinumam par Kosovas 
neatkarības deklarācijas likumību 
nevajadzētu kavēt visām iesaistītajām 
pusēm nepārprotami pašām iesaistīties 
efektīvā pārrobežu, reăionālā un vietējā 

4. pauž bažas par attiecību attīstību ar 
Serbiju un uzsver, ka labas 
kaimiĦattiecības ir svarīgs kritērijs gan 
Serbijas, gan Kosovas un visu pārējo šā 
reăiona valstu centienos pievienoties ES; 
saprotot 1999. gada kara radītās 
emocionālās sekas un to, ka šobrīd 
Belgradas valdībai nav iespējams oficiāli 
atzīt Kosovu, tomēr aicina Serbiju 
pragmatiski raudzīties uz jautājumu par 
Kosovas statusu; tādēĜ atzinīgi vērtē 
policijas protokola parakstīšanu ar EULEX 
un aicina pastiprināt sadarbību ar misiju; 
turklāt aicina Serbiju atturēties no Kosovas 
dalības bloėēšanas starptautiskās 
organizācijās un jo īpaši attiecībā uz tās 
neseno iesniegumu, ko tā iesniedza, lai 
pievienotos Pasaules Veselības 
organizācijai; uzsver, ka konflikts ietekmē 
arī reăionālo tirdzniecību un Centrāleiropas 
Brīvās tirdzniecības līgumā (CEFTA) 
noteikto sadarbību, graujot reăiona valstu 
ekonomiku; aicina visas puses izmantot 
pragmatisku pieeju, Ĝaujot Kosovai 
integrēties reăionā; saistībā ar šo uzsver, ka 
Starptautiskās Tiesas gaidāmajam 
konsultatīvajam atzinumam par Kosovas 
neatkarības deklarāciju nevajadzētu kavēt 
visām iesaistītajām pusēm nepārprotami 
pašām iesaistīties efektīvā pārrobežu, 
reăionālā un vietējā sadarbībā visu to 
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sadarbībā visu to iedzīvotāju interešu 
vārdā, kuri dzīvo Kosovā un ap Kosovu; 

iedzīvotāju interešu vārdā, kuri dzīvo 
Kosovā un ap Kosovu; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/5 

Grozījums Nr.  5 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ārlietu komitejas vārdā 
Kosovas integrācija Eiropas Savienībā 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. atzinīgi vērtē ES nama izveidi 
ZiemeĜkosovā, bet pauž bažas par stāvokli 
Kosovas ziemeĜos, kur joprojām valda 
nopietns tiesiskuma trūkums, pieaug 
radikālo grupu spiediens un pilsoniskās 
sabiedrības iebiedēšana, kā arī organizētā 
noziedzība; tādēĜ uzsver, ka Padomei 
jānodrošina tiesiskuma misijas darbība visā 
Kosovas teritorijā, un lūdz Komisiju 
padarīt atpazīstamāku tās darbu valsts 
ziemeĜdaĜas serbu kopienas labā, tai pat 
laikā uzsverot visām reāli ieinteresētajām 
personām, ka vietējā, reăionālā un 
pārrobežu sadarbība ir vērtīgs ieguvums 
visiem iedzīvotājiem; tādēĜ atzinīgi vērtē 
komercpreču reăistrāciju pie 1. un 
31. vārtiem, kas veicināja nelikumīgas 
ievešanas pasākumu mazināšanos reăionā, 
un prasa veikt turpmākus pasākumus, lai 
atkārtoti ieviestu muitas nodokĜu 
iekasēšanu; pauž bažas par problēmām 
saistībā ar tiesu iestāžu pašreizējo darbību 
Mitrovicas reăionā un aicina Serbiju un 
Kosovu pabeigt darbu pie nolīguma par 
tiesas personālu ZiemeĜmitrovicā ar 
Kosovas serbu tiesnešiem un prokuroru; 
norāda uz plānu no jauna integrēt valsts 
ziemeĜdaĜu Kosovas politiskajās un 
administratīvajās struktūrās un prasa veidot 
šīs struktūras, pienācīgi Ħemot vērā serbu 
minoritātes delikāto stāvokli, lai uzlabotu 

12. atzinīgi vērtē ES nama izveidi 
ZiemeĜkosovā, bet pauž bažas par stāvokli 
Kosovas ziemeĜos, kur joprojām valda 
nopietns tiesiskuma trūkums, pieaug 
radikālo grupu spiediens un pilsoniskās 
sabiedrības iebiedēšana, kā arī organizētā 
noziedzība; tādēĜ uzsver, ka Padomei 
jānodrošina tiesiskuma misijas darbība visā 
Kosovas teritorijā, un lūdz Komisiju 
padarīt atpazīstamāku tās darbu valsts 
ziemeĜdaĜas serbu kopienas labā, tai pat 
laikā uzsverot visām reāli ieinteresētajām 
personām, ka vietējā, reăionālā un 
pārrobežu sadarbība ir vērtīgs ieguvums 
visiem iedzīvotājiem; tādēĜ atzinīgi vērtē 
komercpreču reăistrāciju pie 1. un 
31. vārtiem, kas veicināja nelikumīgas 
ievešanas pasākumu mazināšanos reăionā, 
un prasa veikt turpmākus pasākumus, lai 
atkārtoti ieviestu muitas nodokĜu 
iekasēšanu; pauž bažas par problēmām 
saistībā ar tiesu iestāžu pašreizējo darbību 
Mitrovicas reăionā un aicina EULEX, 
Kosovas valdību un Kosovas serbu 

kopienas pārstāvjus pabeigt darbu pie 
nolīguma par tiesas personālu 
ZiemeĜmitrovicā ar Kosovas serbu 
tiesnešiem un prokuroru; atbalsta plānu no 
jauna integrēt valsts ziemeĜdaĜu Kosovas 
politiskajās un administratīvajās struktūrās 
un prasa veidot šīs struktūras, pienācīgi 
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un palielinātu valsts pakalpojumus reăionā, 
kā arī uzlabotu šo reăionu iedzīvotāju 
dzīves apstākĜus, un darot to tā, lai veidotos 
plaša diapazona pašpārvalde; aicina 
EULEX censties palielināt tās darbību 
valsts ziemeĜos, jo īpaši veicinot labas 
attiecības starp etniskajām grupām, tai pat 
laikā informējot iedzīvotājus par ES 
darbību un pašreizējo tiesiskuma misiju; 

Ħemot vērā serbu minoritātes delikāto 
stāvokli, lai uzlabotu un palielinātu valsts 
pakalpojumus reăionā, kā arī uzlabotu šo 
reăionu iedzīvotāju dzīves apstākĜus, un 
darot to tā, lai veidotos plaša diapazona 
pašpārvalde; aicina EULEX censties 
palielināt tās darbību valsts ziemeĜos, jo 
īpaši veicinot labas attiecības starp 
etniskajām grupām, tai pat laikā informējot 
iedzīvotājus par ES darbību un pašreizējo 
tiesiskuma misiju; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/6 

Grozījums Nr.  6 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ārlietu komitejas vārdā 
Kosovas integrācija Eiropas Savienībā 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. mudina valdību bez politiska spiediena 
nodrošināt plašsaziĦas līdzekĜu plurālismu 
un finansiālo un redakcionālo neatkarību, 
kā arī īpašumtiesību un finansēšanas 
pārredzamību; prasa ievērot darba tiesības 
attiecībā uz žurnālistiem, kā arī veikt 
efektīvus pasākumus izzinošu žurnālistu 
aizsardzībai pret draudiem; uzsver, ka liela 
nozīme augstas kvalitātes neatkarīgas 
informācijas sniegšanā visiem 
iedzīvotājiem ir sabiedriskai 
raidorganizācijai, un pauž bažas par 
ilgstpējīgas finanšu sistēmas trūkumu, lai 
to nodrošinātu; atzinīgi vērtē valdības 
ieguldījumus, nodrošinot piekĜuvi 
internetam; mudina valdību padarīt 
piekĜuvi internetam vēl plašāk pieejamu 
iedzīvotājiem; uzsver to, cik būtiska 
nozīme ir necenzētai piekĜuvei internetam 
uzĦēmējdarbībā un politikā, jo īpaši, lai 
palielinātu jauniešu dalību vēlēšanu laikā; 
pauž nožēlu par to, ka valdība pēkšĦi 

valsts ziemeĜdaĜā pārtraukusi piekĜuvi 

mobilajiem sakariem; 

20. mudina valdību bez politiska spiediena 
nodrošināt plašsaziĦas līdzekĜu plurālismu 
un finansiālo un redakcionālo neatkarību, 
kā arī īpašumtiesību un finansēšanas 
pārredzamību; prasa ievērot darba tiesības 
attiecībā uz žurnālistiem, kā arī veikt 
efektīvus pasākumus izzinošu žurnālistu 
aizsardzībai pret draudiem; uzsver, ka liela 
nozīme augstas kvalitātes neatkarīgas 
informācijas sniegšanā visiem 
iedzīvotājiem ir sabiedriskai 
raidorganizācijai, un pauž bažas par 
ilgstpējīgas finanšu sistēmas trūkumu, lai 
to nodrošinātu; atzinīgi vērtē valdības 
ieguldījumus, nodrošinot piekĜuvi 
internetam; mudina valdību padarīt 
piekĜuvi internetam vēl plašāk pieejamu 
iedzīvotājiem; uzsver to, cik būtiska 
nozīme ir necenzētai piekĜuvei internetam 
uzĦēmējdarbībā un politikā, jo īpaši, lai 
palielinātu jauniešu dalību vēlēšanu laikā; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/7 

Grozījums Nr.  7 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ārlietu komitejas vārdā 
Kosovas integrācija Eiropas Savienībā 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. uzsver izglītības izšėirošo nozīmi, gan 
sniedzot jaunatnei darba tirgū vajadzīgās 
iemaĦas, gan arī veicinot samierināšanos 
starp etniskajām grupām; tādēĜ mudina 
pakāpeniski ieviest minoritāšu valodu, 
īpaši serbu valodas, mācīšanu albāĦu 
izcelsmes skolēniem un albāĦu valodas 
mācīšanu visām minoritātēm; atzinīgi vērtē 
Starptautiskās Biznesa koledžas neseno 
nodibināšanu Mitrovicā, kas, apliecinot 
ievērojamu starptautisku ieguldījumu 
vietējā ekonomikā, piesaista studentus no 
visām kopienām, rada jauniešiem izredzes, 
popularizējot uzĦēmējdarbību, un 
iepazīstina jauniešus ar Eiropas 
profesionālajiem standartiem 
uzĦēmējdarbībā, kā arī vides un valsts 
pārvaldībā; 

27. uzsver izglītības izšėirošo nozīmi, gan 
sniedzot jaunatnei darba tirgū vajadzīgās 
iemaĦas, gan arī veicinot samierināšanos 
starp etniskajām grupām; tādēĜ mudina 
pakāpeniski ieviest minoritāšu valodu, 
piemēram, serbu valodas, mācīšanu albāĦu 
izcelsmes skolēniem un albāĦu valodas 
mācīšanu visām minoritātēm; atzinīgi vērtē 
Starptautiskās Biznesa koledžas neseno 
nodibināšanu Mitrovicā, kas, apliecinot 
ievērojamu starptautisku ieguldījumu 
vietējā ekonomikā, piesaista studentus no 
visām kopienām, rada jauniešiem izredzes, 
popularizējot uzĦēmējdarbību, un 
iepazīstina jauniešus ar Eiropas 
profesionālajiem standartiem 
uzĦēmējdarbībā, kā arī vides un valsts 
pārvaldībā; 

Or. en 

 
 


