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30.6.2010 B7-0409/1 

Predlog spremembe  1 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju priporočil drugega 

medparlamentarnega srečanja 

predstavnikov Evropskega parlamenta in 

Kosova 7. aprila 2009, 

– ob upoštevanju priporočil drugega 

medparlamentarnega srečanja 

predstavnikov Evropskega parlamenta in 

Kosova 7. aprila 2009 in tretjega 

medparlamentarnega srečanja 

predstavnikov Evropskega parlamenta in 

Kosova 23. junija 2010, 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/2 

Predlog spremembe  2 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker je bilo Meddržavno sodišče 

zaprošeno za svetovalno mnenje, ali je 

enostranska razglasitev neodvisnosti 

Kosova, za katero so se odločile začasne 

institucije kosovske samouprave, v skladu 

z mednarodnim pravom, in ker Sodišče še 

ni razsodilo, 

črtano 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/3 

Predlog spremembe  3 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. ponovno izraža mnenje iz svojih 

resolucij z 29. marca 2007 in s 5. 

februarja 2009, v katerih zavrača možnost 

delitve Kosova; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/4 

Predlog spremembe  4 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. je zaskrbljen nad odnosi s Srbijo in 

poudarja, da so dobri sosedski odnosi 

ključno merilo pri oceni prizadevanj Srbije, 

Kosova in vseh drugih držav v regiji za 

članstvo v EU; čeprav razume čustvene 

posledice vojne leta 1999 in dejstvo, da 

uradno priznanje Kosova za voditelje v 

Beogradu trenutno ni mogoča politična 

opcija, poziva Srbijo, naj sprejme 

pragmatično stališče do vprašanja; zato 

pozdravlja podpis policijskega protokola z 

misijo EULEX in poziva k večjemu 

sodelovanju z njo; nadalje poziva Srbijo, 

naj ne preprečuje članstva Kosova v 

mednarodnih organizacijah, še zlasti ne 

nedavne prošnje Kosova za članstvo v 

Svetovni zdravstveni organizaciji; 

poudarja, da spor škoduje tudi regionalni 

trgovini in sodelovanju v okviru 

Srednjeevropskega sporazuma o prosti 

trgovini (CEFTA), zaradi česar trpi 

gospodarstvo držav v regiji; poziva vse 

strani, naj zavzamejo pragmatično stališče, 

ki bo Kosovu omogočilo regijsko 

povezovanje; s tem v zvezi poudarja, da 

pričakovano svetovalno mnenje 

Meddržavnega sodišča o zakonitosti 

razglasitve neodvisnosti Kosova ne 

preprečuje vsem vpletenim stranem, da bi 

se jasno zavezale k učinkovitemu 

čezmejnemu, regionalnemu in lokalnemu 

4. je zaskrbljen nad odnosi s Srbijo in 

poudarja, da so dobri sosedski odnosi 

ključno merilo pri oceni prizadevanj Srbije, 

Kosova in vseh drugih držav v regiji za 

članstvo v EU; čeprav razume čustvene 

posledice vojne leta 1999 in dejstvo, da 

uradno priznanje Kosova za voditelje v 

Beogradu trenutno ni mogoča politična 

opcija, poziva Srbijo, naj sprejme 

pragmatično stališče do vprašanja; zato 

pozdravlja podpis policijskega protokola z 

misijo EULEX in poziva k večjemu 

sodelovanju z njo; nadalje poziva Srbijo, 

naj ne preprečuje članstva Kosova v 

mednarodnih organizacijah, še zlasti ne 

nedavne prošnje Kosova za članstvo v 

Svetovni zdravstveni organizaciji; 

poudarja, da spor škoduje tudi regionalni 

trgovini in sodelovanju v okviru 

Srednjeevropskega sporazuma o prosti 

trgovini (CEFTA), zaradi česar trpi 

gospodarstvo držav v regiji; poziva vse 

strani, naj zavzamejo pragmatično stališče, 

ki bo Kosovu omogočilo regijsko 

povezovanje; s tem v zvezi poudarja, da 

pričakovano svetovalno mnenje 

Meddržavnega sodišča o razglasitvi 

neodvisnosti Kosova ne preprečuje vsem 

vpletenim stranem, da bi se jasno zavezale 

k učinkovitemu čezmejnemu, 

regionalnemu in lokalnemu sodelovanju v 
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sodelovanju v korist vseh prebivalcev 

Kosova in okolice; 

korist vseh prebivalcev Kosova in okolice; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/5 

Predlog spremembe  5 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. pozdravlja odprtje hiše EU na severu 

Kosova, vendar je zaskrbljen zaradi 

tamkajšnjih razmer, saj so na tem območju 

še vedno velike pomanjkljivosti pri 

delovanju pravne države, radikalne skupine 

in organizirani kriminal pa čedalje bolj 

pritiskajo na civilno družbo in jo 

ustrahujejo; zato poudarja, da mora Svet 

delovanje misije za krepitev pravne države 

razširiti na celotno kosovsko ozemlje, in 

poziva Komisijo, naj izboljša 

prepoznavnost njenega dela pri srbski 

skupnosti v severnem delu Kosova, ter 

obenem za vse tamkajšnje zainteresirane 

strani poudarja, da lokalno, regijsko in 

čezmejno sodelovanje koristi vsemu 

prebivalstvu; zato pozdravlja registriranje 

trgovskega blaga na nadzornih točkah št. 1 

in 31, ki je pomagalo pri zmanjševanju 

tihotapstva v regiji, ter poziva k dodatnim 

ukrepom za obnovitev pobiranja carin; 

izraža zaskrbljenost zaradi težav pri 

sedanjem delovanju sodstva v mitroviški 

regiji ter poziva Srbijo in Kosovo, naj 

dokončno oblikujeta sporazum o zaposlitvi 

srbskih sodnikov in tožilca s Kosova na 

sodišču v Severni Mitrovici; je seznanjen z 

načrtom za ponovno vključitev severnega 

dela Kosova v kosovske politične in 

upravne strukture ter poziva, da se pri 

izvedbi te vključitve ustrezno pozornost 

12. pozdravlja odprtje hiše EU na severu 

Kosova, vendar je zaskrbljen zaradi 

tamkajšnjih razmer, saj so na tem območju 

še vedno velike pomanjkljivosti pri 

delovanju pravne države, radikalne skupine 

in organizirani kriminal pa čedalje bolj 

pritiskajo na civilno družbo in jo 

ustrahujejo; zato poudarja, da mora Svet 

delovanje misije za krepitev pravne države 

razširiti na celotno kosovsko ozemlje, in 

poziva Komisijo, naj izboljša 

prepoznavnost njenega dela pri srbski 

skupnosti v severnem delu Kosova, ter 

obenem za vse tamkajšnje zainteresirane 

strani poudarja, da lokalno, regijsko in 

čezmejno sodelovanje koristi vsemu 

prebivalstvu; zato pozdravlja registriranje 

trgovskega blaga na nadzornih točkah št. 1 

in 31, ki je pomagalo pri zmanjševanju 

tihotapstva v regiji, ter poziva k dodatnim 

ukrepom za obnovitev pobiranja carin; 

izraža zaskrbljenost zaradi težav pri 

sedanjem delovanju sodstva v mitroviški 

regiji ter poziva misijo EULEX, kosovsko 

vlado ter predstavnike srbske skupnosti na 

Kosovu, naj dokončno oblikujejo sporazum 

o zaposlitvi srbskih sodnikov in tožilca s 

Kosova na sodišču v Severni Mitrovici; 

podpira načrt za ponovno vključitev 

severnega dela Kosova v kosovske 

politične in upravne strukture ter poziva, da 
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nameni občutljivosti srbske manjšine, da se 

izboljšajo in razširijo vladne službe v regiji 

ter izboljšajo življenjske razmere za 

tamkajšnje državljane, in sicer z 

dopuščanjem obsežne samouprave; poziva 

misijo EULEX, naj si prizadeva za 

okrepitev svojih dejavnosti v severnem 

delu Kosova, da bi spodbujala dobre 

medetnične odnose, ter naj hkrati obvešča 

tamkajšnje prebivalstvo o ukrepih EU in 

delovanju misije za krepitev pravne države; 

se pri izvedbi te vključitve ustrezno 

pozornost nameni občutljivosti srbske 

manjšine, da se izboljšajo in razširijo 

vladne službe v regiji ter izboljšajo 

življenjske razmere za tamkajšnje 

državljane, in sicer z dopuščanjem obsežne 

samouprave; poziva misijo EULEX, naj si 

prizadeva za okrepitev svojih dejavnosti v 

severnem delu Kosova, da bi spodbujala 

dobre medetnične odnose, ter naj hkrati 

obvešča tamkajšnje prebivalstvo o ukrepih 

EU in delovanju misije za krepitev pravne 

države; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/6 

Predlog spremembe  6 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poziva vlado, naj zagotovi pluralnost 

medijev ter njihovo finančno in uredniško 

neodvisnost ter njihovo zaščito pred 

političnimi pritiski in preglednost lastništva 

in financiranja; poziva k spoštovanju 

delovnih pravic novinarjev, pa tudi k 

učinkovitim postopkom, s katerimi bi pred 

grožnjami zaščitili raziskovalne novinarje; 

poudarja, da mora javna radiotelevizija 

posredovati kakovostne in neodvisne 

informacije vsemu prebivalstvu, in je 

zaskrbljen zaradi pomanjkanja trajnostnega 

finančnega sistema, ki bi to zagotavljal; 

pozdravlja naložbe vlade v zagotavljanje 

dostopa do interneta; poziva vlado, naj 

poskrbi za še večjo dostopnost interneta za 

svoje državljane; poudarja pomembno 

vlogo, ki jo ima necenzuriran dostop do 

interneta za poslovni in politični svet, zlasti 

za povečanje dejavnosti mladih v obdobju 

volitev; obžaluje, da je vlada nedavno 

prekinila dostop do mobilnih komunikacij 

na severu; 

20. poziva vlado, naj zagotovi pluralnost 

medijev ter njihovo finančno in uredniško 

neodvisnost ter njihovo zaščito pred 

političnimi pritiski in preglednost lastništva 

in financiranja; poziva k spoštovanju 

delovnih pravic novinarjev, pa tudi k 

učinkovitim postopkom, s katerimi bi pred 

grožnjami zaščitili raziskovalne novinarje; 

poudarja, da mora javna radiotelevizija 

posredovati kakovostne in neodvisne 

informacije vsemu prebivalstvu, in je 

zaskrbljen zaradi pomanjkanja trajnostnega 

finančnega sistema, ki bi to zagotavljal; 

pozdravlja naložbe vlade v zagotavljanje 

dostopa do interneta; poziva vlado, naj 

poskrbi za še večjo dostopnost interneta za 

svoje državljane; poudarja pomembno 

vlogo, ki jo ima necenzuriran dostop do 

interneta za poslovni in politični svet, zlasti 

za povečanje dejavnosti mladih v obdobju 

volitev; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/7 

Predlog spremembe  7 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja ključno vlogo izobraževanja, 

tako za usposabljanje mladih za trg dela 

kakor tudi za dosego sprave med etničnimi 

skupinami; v zvezi s tem spodbuja k 

postopni uvedbi skupnih razredov, učenja 

manjšinskih jezikov, zlasti srbščine, za 

učence albanske narodnosti, in učenja 

albanskega jezika za vse manjšine; 

pozdravlja nedavno ustanovitev 

Mednarodne poslovne šole v Mitrovici, ki 

je pritegnila študente iz vseh skupnosti in 

obenem predstavlja znatno mednarodno 

naložbo v lokalno gospodarstvo, njen cilj 

pa je, da s spodbujanjem podjetništva 

ustvari perspektivo za mlade ter jim 

predstavi evropske poklicne standarde na 

področju poslovne, okoljske in javne 

uprave; 

27. poudarja ključno vlogo izobraževanja, 

tako za usposabljanje mladih za trg dela 

kakor tudi za dosego sprave med etničnimi 

skupinami; v zvezi s tem spodbuja k 

postopni uvedbi skupnih razredov, učenja 

manjšinskih jezikov, na primer srbščine, 

za učence albanske narodnosti, in učenja 

albanskega jezika za vse manjšine; 

pozdravlja nedavno ustanovitev 

Mednarodne poslovne šole v Mitrovici, ki 

je pritegnila študente iz vseh skupnosti in 

obenem predstavlja znatno mednarodno 

naložbo v lokalno gospodarstvo, njen cilj 

pa je, da s spodbujanjem podjetništva 

ustvari perspektivo za mlade ter jim 

predstavi evropske poklicne standarde na 

področju poslovne, okoljske in javne 

uprave; 

Or. en 

 

 


