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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.6.2010 B7-0000/1 

Módosítás  1 
 Pier Antonio Panzeri, Adrian Severin és Hannes Swoboda 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0000/2010 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 

Koszovó európai integrációs folyamatáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. tudomásul veszi, hogy 2008. február 17-

én kikiáltották Koszovó függetlenségét, 

amit 69 ország ismert el; megjegyzi, hogy 

22 EU-tagállam ismerte el Koszovót 

független országként és 5 nem; ösztönzi a 

tagállamokat, hogy az uniós politikák 

valamennyi koszovói állampolgár számára 

történı hatékonyabbá tétele érdekében 

erısítsék Koszovóval kapcsolatos közös 

megközelítéseiket azért, hogy Koszovó 

csatlakozhasson az Európai Unióhoz; 

üdvözli, hogy a spanyol elnökség – annak 

ellenére, hogy nem ismeri el az ország 

függetlenségét – hangsúlyozta Koszovóval 

kapcsolatos építı jellegő megközelítését; 

üdvözölné, ha minden tagállam elismerné 

Koszovó függetlenségét; 

1. tudomásul veszi, hogy 2008. február 17-

én kikiáltották Koszovó függetlenségét, 

amit 69 ország ismert el; megjegyzi, hogy 

22 EU-tagállam ismerte el Koszovót 

független országként és 5 nem; ösztönzi a 

tagállamokat, hogy az uniós politikák 

valamennyi koszovói állampolgár számára 

történı hatékonyabbá tétele érdekében 

erısítsék Koszovóval kapcsolatos közös 

megközelítéseiket azért, hogy Koszovó 

csatlakozhasson az Európai Unióhoz; 

üdvözli, hogy a spanyol elnökség – 

Koszovó elismerésével kapcsolatos 

álláspontja ellenére – hangsúlyozta 

Koszovóval kapcsolatos építı jellegő 

megközelítését; ismételten hangsúlyozza 

annak fontosságát, hogy az EU 

kapcsolatokat építsen ki Koszovóval 

annak ellenére, hogy tagállamai között 

különbségek vannak az ország 

státuszának megítélése tekintetében, és ezt 

az elkötelezettséget létfontosságúnak 

tartja a stabilitás és biztonság megırzése 

érdekében az EU közvetlen 

szomszédságában; 

Or. en 
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29.6.2010 B7-0000/2 

Módosítás  2 
 Pier Antonio Panzeri, Adrian Severin és Hannes Swoboda 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0000/2010 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 

Koszovó európai integrációs folyamatáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1a. hasznosnak tartja, hogy Szerbia és 

Koszovó kezdjen párbeszédet jövıbeli 

viszonyukról és mőködjön együtt konkrét 

projektekben, különös tekintettel a 

Koszovóban élı szerb közösség teljes körő 

integrációjára, függetlenül a Nemzetközi 

Bíróság soron következı tanácsadói 

véleményétıl; úgy véli, hogy a párbeszédet 

mindkét fél részérıl az eltökéltségnek és a 

pragmatizmusnak kell vezérelnie Koszovó 

és Szerbia valamennyi polgárának javára; 

Or. en 

 

 


