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30.6.2010 B7-0409/8 

Alteração  8 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Pier Antonio Panzeri 

 

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.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Sublinha a extrema importância para a 

estabilização regional dos processos de 

integração na UE de todos os países na 

região; salienta que a perspectiva de adesão 

à UE constitui um incentivo poderoso para 

as necessárias reformas no Kosovo, e apela 

a que sejam tomadas medidas práticas para 

tornar essa perspectiva mais tangível para 

os cidadãos, mediante a aplicação dos 

direitos humanos e o reforço do Estado de 

direito; para esse efeito, solicita à 

Comissão que comunique às autoridades 

do Kosovo as medidas que devem ser 

tomadas antes de a Comissão elaborar o 

roteiro para a liberalização dos vistos e que 

defina esse roteiro imediatamente depois 

da adopção das referidas medidas; 

2. Sublinha a extrema importância para a 

estabilização regional da integração na UE 

de todos os países na região; salienta que a 

perspectiva de adesão à UE constitui um 

incentivo poderoso para as necessárias 

reformas no Kosovo, e apela a que sejam 

tomadas medidas práticas para tornar essa 

perspectiva mais tangível tanto para o 

Governo como para os cidadãos; para esse 

efeito, solicita à Comissão que inclua o 

Kosovo no processo de controlo que terá 

início nos princípios de 2011, tendo em 

vista a preparação do país para o início 

das negociações do Acordo de 

Estabilização e Associação, e comunique 

às autoridades do Kosovo as medidas que 

devem ser tomadas antes de a Comissão 

elaborar o roteiro para a liberalização dos 

vistos e que defina esse roteiro 

imediatamente depois da adopção das 

referidas medidas; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/9 

Alteração  9 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Pier Antonio Panzeri 

 

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.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Reitera a opinião expressa nas suas 

resoluções de 29 de Março de 2007 e de 5 

de Fevereiro de 2009, que rejeita a 

possibilidade de divisão do Kosovo; 

Or. en 

 

 


