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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. hangsúlyozza, hogy a térség stabilitása 

szempontjából kiemelkedıen fontos a régió 

valamennyi országának uniós integrációs 

folyamata; kiemeli, hogy az uniós 

csatlakozás perspektívája erıteljes 

ösztönzı erı a Koszovóban bevezetendı 

szükséges reformok számára és gyakorlati 

intézkedéseket sürget arra vonatkozóan, 

hogy e perspektívát még kézelfoghatóbbá 

tegyék az állampolgárok számára, az 

emberi jogok érvényesítése és a 

jogállamiság megszilárdítása által; e 

célból kéri a Bizottságot, egyrészt hogy 

tájékoztassa a koszovói hatóságokkal arról, 

hogy milyen lépéseket kell megtenni 

azelıtt, hogy a Bizottság elkészítené a 

vízumliberalizáció menetrendjét, másrészt, 

hogy ezen lépések megtétele után azonnal 

készítsen újabb menetrendet; 

2. hangsúlyozza, hogy a térség stabilitása 

szempontjából kiemelkedıen fontos a régió 

valamennyi országának uniós integrációs 

folyamata; kiemeli, hogy az uniós 

csatlakozás perspektívája erıteljes 

ösztönzı erı a Koszovóban bevezetendı 

szükséges reformok számára és gyakorlati 

intézkedéseket kér arra vonatkozóan, hogy 

e perspektívát még kézelfoghatóbbá tegyék 

a kormány és az állampolgárok számára; e 

célból kéri a Bizottságot arra, hogy a 2011 

elején kezdıdı közös átvilágítási eljárásba 

vegye be Koszovót is azzal a céllal, hogy 

felkészítse az országot a stabilizációs és 

társulási megállapodásról szóló 

tárgyalások elindítására, és tárgyaljon a 

koszovói hatóságokkal arról, hogy milyen 

lépéseket kell megtenni azelıtt, hogy a 

Bizottság elkészítené a vízumliberalizáció 

menetrendjét, valamint arra, hogy ezen 

lépések megtétele után azonnal készítsen 

újabb menetrendet; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3a ismételten hangsúlyozza 2007. március 

29-i és 2009. február 3-i állásfoglalásában 

kifejtett azon véleményét, mely szerint 

visszautasítja Koszovó felosztásának 

lehetıségét; 

Or. en 

 

 

 


