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Predlog spremembe  8 

Ulrike Lunacek 

v imenu skupine Verts/ALE 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja izreden pomen procesa 

združevanja v EU za vse države v regiji, da 

se zagotovi njena stabilizacija; poudarja, da 

je perspektiva pristopa k EU velika 

spodbuda za izvajanje potrebnih reform na 

Kosovu, in poziva k sprejetju praktičnih 

ukrepov, s katerimi bi ta prihodnost postala 

bolj oprijemljiva za državljane, in sicer 

izvajanje človekovih pravic in okrepitev 

pravne države; zato poziva Komisijo, naj 

kosovske oblasti obvesti, katere ukrepe 

morajo sprejeti, da bo lahko pripravila 

časovni načrt za liberalizacijo vizumske 

ureditve, ter jo poziva, naj načrt oblikuje 

takoj po sprejetju teh zahtevanih ukrepov; 

2. poudarja izreden pomen procesa 

združevanja v EU za vse države v regiji, da 

se zagotovi njena stabilizacija; poudarja, da 

je perspektiva pristopa k EU velika 

spodbuda za izvajanje potrebnih reform na 

Kosovu, in poziva k sprejetju praktičnih 

ukrepov, s katerimi bi ta prihodnost postala 

bolj oprijemljiva, tako za vlado kot za 

državljane; zato poziva Komisijo, naj 

vključi Kosovo v proces pregleda 

usklajenosti zakonodaje, z začetkom 

zgodaj leta 2011, da bi se država 

pripravila na začetek pogajanj o 

Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu 

ter naj kosovske oblasti obvesti, katere 

ukrepe morajo sprejeti, da bo lahko 

pripravila časovni načrt za liberalizacijo 

vizumske ureditve, ter jo poziva, naj načrt 

oblikuje takoj po sprejetju teh zahtevanih 

ukrepov; 

Or. en 
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Ulrike Lunacek 

v imenu skupine Verts/ALE 

Pier Antonio Panzeri 

 

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 

 

 


