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30.6.2010 B7-0409/1 

Alteração  1 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

Citação 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta as recomendações da 

Segunda Reunião Interparlamentar PE-

Kosovo, de 7 de Abril de 2009, 

– Tendo em conta as recomendações da 

Segunda Reunião Interparlamentar 

PE-Kosovo, de 7 de Abril de 2009, e da 

Terceira Reunião Interparlamentar 

PE-Kosovo, de 23 de Junho de 2010, 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/2 

Alteração  2 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que o Tribunal 

Internacional de Justiça foi convidado a 

emitir um parecer consultivo sobre a 

conformidade com o direito internacional 

da Declaração Unilateral de 

Independência por parte das Instituições 

Provisórias de Auto-Governo do Kosovo e 

que as suas conclusões estão pendentes, 

Suprimido 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/3 

Alteração  3 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.° 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Reitera a opinião expressa nas suas 

resoluções de 29 de Março de 2007 e 5 de 

Fevereiro de 2009, que rejeita a 

possibilidade de divisão do Kosovo; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/4 

Alteração  4 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.° 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Exprime a sua preocupação 

relativamente ao estado das relações com a 

Sérvia, e sublinha que boas relações de 

vizinhança constituem um critério 

essencial para as aspirações da Sérvia, bem 

como do Kosovo e de todos os outros 

países na região, no sentido da adesão à 

UE; se bem que compreendendo as 

implicações emocionais decorrentes da 

guerra de 1999, e compreendendo que o 

reconhecimento oficial do Kosovo não é, 

de momento, uma opção política viável 

para a liderança de Belgrado, apela, não 

obstante, à Sérvia para que seja pragmática 

quanto à questão do estatuto; para o efeito, 

acolhe com agrado a assinatura do 

protocolo de polícia com a EULEX, e 

defende uma cooperação reforçada com a 

missão; apela ainda à Sérvia para que se 

abstenha de bloquear a adesão do Kosovo a 

organizações internacionais, e em especial 

a sua recente candidatura à Organização 

Mundial de Saúde; sublinha que o conflito 

afecta também o comércio regional e a 

cooperação com o Acordo de Comércio 

Livre da Europa Central (CEFTA), 

prejudicando as economias dos países da 

região; solicita a todas as partes que dêem 

provas de uma abordagem pragmática a 

fim de permitir a integração regional do 

Kosovo; sublinha, neste contexto, que o 

4. Exprime a sua preocupação 

relativamente ao estado das relações com a 

Sérvia, e sublinha que boas relações de 

vizinhança constituem um critério 

essencial para as aspirações da Sérvia, bem 

como do Kosovo e de todos os outros 

países na região, no sentido da adesão à 

UE; se bem que compreendendo as 

implicações emocionais decorrentes da 

guerra de 1999, e compreendendo que o 

reconhecimento oficial do Kosovo não é, 

de momento, uma opção política viável 

para a liderança de Belgrado, apela, não 

obstante, à Sérvia para que seja pragmática 

quanto à questão do estatuto; para o efeito, 

acolhe com agrado a assinatura do 

protocolo de polícia com a EULEX, e 

defende uma cooperação reforçada com a 

missão; apela ainda à Sérvia para que se 

abstenha de bloquear a adesão do Kosovo a 

organizações internacionais, e em especial 

a sua recente candidatura à Organização 

Mundial de Saúde; sublinha que o conflito 

afecta também o comércio regional e a 

cooperação com o Acordo de Comércio 

Livre da Europa Central (CEFTA), 

prejudicando as economias dos países da 

região; solicita a todas as partes que dêem 

provas de uma abordagem pragmática a 

fim de permitir a integração regional do 

Kosovo; sublinha, neste contexto, que o 
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parecer consultivo que deverá ser emitido 

pelo Tribunal Internacional de Justiça 

sobre a legalidade da declaração de 

independência do Kosovo não deverá 

impedir as partes envolvidas de se 

empenharem claramente numa cooperação 

transfronteiras, regional e local eficaz, no 

interesse da população tanto do interior 

como do exterior do Kosovo; 

parecer consultivo que deverá ser emitido 

pelo Tribunal Internacional de Justiça 

sobre a declaração de independência do 

Kosovo não deverá impedir as partes 

envolvidas de se empenharem claramente 

numa cooperação transfronteiras, regional 

e local eficaz, no interesse da população 

tanto do interior como do exterior do 

Kosovo; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/5 

Alteração  5 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.° 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Acolhe favoravelmente a criação da 

Casa da UE no Norte do Kosovo, mas 

manifesta-se preocupado com a situação 

nesta região, que continua a debater-se com 

graves deficiências em matéria de Estado 

de direito, uma pressão e uma intimidação 

crescentes da sociedade civil por parte de 

grupos radicais e do crime organizado; 

salienta, por conseguinte, a necessidade de 

o Conselho providenciar no sentido de que 

a Missão da União Europeia para o Estado 

de Direito funcione na totalidade do 

território do Kosovo e convida a Comissão 

a dar mais visibilidade ao seu trabalho em 

benefício da comunidade sérvia do Norte, 

chamando a atenção de todos os 

intervenientes presentes no terreno para o 

facto de a cooperação local, regional e 

transfronteiras ser importante para toda a 

população; neste sentido, acolhe com 

agrado o registo de bens comerciais nas 

passagens 1 e 31, o que contribuiu para 

diminuir as actividades de contrabando na 

região, e apela à adopção de novas medidas 

destinadas a reintroduzir a cobrança de 

direitos aduaneiros; exprime a sua 

preocupação face aos problemas colocados 

pelo funcionamento actual do sistema 

judiciário na região de Mitrovica, e 

convida a Sérvia e o Kosovo a concluírem 

o acordo sobre o preenchimento dos postos 

12. Acolhe favoravelmente a criação da 

Casa da UE no Norte do Kosovo, mas 

manifesta-se preocupado com a situação 

nesta região, que continua a debater-se com 

graves deficiências em matéria de Estado 

de direito, uma pressão e uma intimidação 

crescentes da sociedade civil por parte de 

grupos radicais e do crime organizado; 

salienta, por conseguinte, a necessidade de 

o Conselho providenciar no sentido de que 

a Missão da União Europeia para o Estado 

de Direito funcione na totalidade do 

território do Kosovo e convida a Comissão 

a dar mais visibilidade ao seu trabalho em 

benefício da comunidade sérvia do Norte, 

chamando a atenção de todos os 

intervenientes presentes no terreno para o 

facto de a cooperação local, regional e 

transfronteiras ser importante para toda a 

população; neste sentido, acolhe com 

agrado o registo de bens comerciais nas 

passagens 1 e 31, o que contribuiu para 

diminuir as actividades de contrabando na 

região, e apela à adopção de novas medidas 

destinadas a reintroduzir a cobrança de 

direitos aduaneiros; exprime a sua 

preocupação face aos problemas colocados 

pelo funcionamento actual do sistema 

judiciário na região de Mitrovica, e 

convida a EULEX, o Governo do Kosovo 

e os representantes da comunidade sérvia 



 

AM\822875PT.doc  PE441.999v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

do Tribunal de Mitrovica do Norte com 

juízes e um procurador sérvios; toma nota 

do plano de reintegrar o Norte nas 

estruturas políticas e administrativas do 

Kosovo, e apela a que tal seja feito 

prestando a devida atenção às 

sensibilidades da minoria sérvia, tendo em 

vista reforçar e aumentar os serviços 

públicos na região e melhorar as condições 

de vida dos cidadãos que aí vivem, de uma 

maneira que permita uma ampla 

autonomia; solicita à EULEX que se 

esforce por aumentar as suas actividades 

no Norte, nomeadamente tendo em vista 

promover boas relações interétnicas, e que 

informe a população local sobre a acção da 

UE e a Missão da União Europeia para o 

Estado de Direito, actualmente em curso; 

do Kosovo a concluírem o acordo sobre o 

preenchimento dos postos do Tribunal de 

Mitrovica do Norte com juízes e um 

procurador sérvios; apoia o plano de 

reintegrar o Norte nas estruturas políticas e 

administrativas do Kosovo, e apela a que 

tal seja feito prestando a devida atenção às 

sensibilidades da minoria sérvia, tendo em 

vista reforçar e aumentar os serviços 

públicos na região e melhorar as condições 

de vida dos cidadãos que aí vivem, de uma 

maneira que permita uma ampla 

autonomia; solicita à EULEX que se 

esforce por aumentar as suas actividades 

no Norte, nomeadamente tendo em vista 

promover boas relações interétnicas, e que 

informe a população local sobre a acção da 

UE e a Missão da União Europeia para o 

Estado de Direito, actualmente em curso; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/6 

Alteração  6 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.° 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Insta o Governo a assegurar o 

pluralismo dos meios de comunicação e a 

independência financeira e editorial desses 

meios, sem pressões políticas, bem como a 

transparência da propriedade e do 

financiamento; reclama direitos laborais 

para os jornalistas, bem como 

procedimentos eficazes para a protecção 

dos jornalistas de investigação contra 

ameaças; sublinha a importância das 

emissoras públicas para a prestação de 

informação independente de alta qualidade 

a toda a população, e manifesta a sua 

preocupação pela falta de um sistema de 

financiamento sustentável que a assegure; 

congratula-se com os investimentos 

efectuados pelo Governo para a prestação 

de serviços de acesso à Internet; insta o 

Governo a tornar o acesso à Internet ainda 

mais amplamente disponível para os 

cidadãos; sublinha o papel importante do 

acesso sem censura à Internet para fins 

comerciais e políticos, nomeadamente para 

aumentar a participação dos jovens nas 

eleições; lamenta o súbito corte do acesso 

às comunicações móveis no Norte, levado 

a cabo pelo Governo; 

20. Insta o Governo a assegurar o 

pluralismo dos meios de comunicação e a 

independência financeira e editorial desses 

meios, sem pressões políticas, bem como a 

transparência da propriedade e do 

financiamento; reclama direitos laborais 

para os jornalistas, bem como 

procedimentos eficazes para a protecção 

dos jornalistas de investigação contra 

ameaças; sublinha a importância das 

emissoras públicas para a prestação de 

informação independente de alta qualidade 

a toda a população, e manifesta a sua 

preocupação pela falta de um sistema de 

financiamento sustentável que a assegure; 

congratula-se com os investimentos 

efectuados pelo Governo para a prestação 

de serviços de acesso à Internet; insta o 

Governo a tornar o acesso à Internet ainda 

mais amplamente disponível para os 

cidadãos; sublinha o papel importante do 

acesso sem censura à Internet para fins 

comerciais e políticos, nomeadamente para 

aumentar a participação dos jovens nas 

eleições;  

Or. en 



 

AM\822875PT.doc  PE441.999v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

30.6.2010 B7-0409/7 

Alteração  7 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.° 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Sublinha a importância crucial da 

educação, tanto para dar aos jovens as 

competências necessárias no mercado de 

trabalho, como para contribuir para a 

reconciliação entre grupos étnicos; para 

este efeito, encoraja o Governo a introduzir 

gradualmente turmas comuns, o ensino das 

línguas minoritárias, particularmente o 

sérvio, aos alunos de etnia albanesa, e da 

língua albanesa a todas as minorias; acolhe 

favoravelmente a recente criação do 

Colégio Internacional de Gestão em 

Mitrovica, que, além de representar um 

investimento internacional significativo na 

economia local, atrai estudantes de todas as 

comunidades, visa criar perspectivas para 

os jovens através da promoção do espírito 

empresarial e inicia-os no estudo de 

normas europeias profissionais em matéria 

de gestão empresarial, gestão ambiental e 

administração pública;  

27. Sublinha a importância crucial da 

educação, tanto para dar aos jovens as 

competências necessárias no mercado de 

trabalho, como para contribuir para a 

reconciliação entre grupos étnicos; para 

este efeito, encoraja o Governo a introduzir 

gradualmente turmas comuns, o ensino das 

línguas minoritárias, como o sérvio, aos 

alunos de etnia albanesa, e da língua 

albanesa a todas as minorias; acolhe 

favoravelmente a recente criação do 

Colégio Internacional de Gestão em 

Mitrovica, que, além de representar um 

investimento internacional significativo na 

economia local, atrai estudantes de todas as 

comunidades, visa criar perspectivas para 

os jovens através da promoção do espírito 

empresarial e inicia-os no estudo de 

normas europeias profissionais em matéria 

de gestão empresarial, gestão ambiental e 

administração pública;  

Or. en 

 

 


