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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. atkreipia d÷mesį į 2008 m. vasario 17 d. 

Kosovo nepriklausomyb÷s paskelbimą, ją 

pripažino 69 šalys; pažymi, kad 22 ES 

valstyb÷s nar÷s pripažino Kosovą kaip 

nepriklausomą valstybę, o penkios 

nepripažino; siekiant, kad ES politika būtų 

veiksmingesn÷ visų Kosovo gyventojų 

atžvilgiu, ragina valstybes nares stiprinti 

bendrą poziciją Kosovo klausimu ir siekti 

tikslo – Kosovo įstojimo į ES; teigiamai 

vertina konstruktyvų ES 

pirmininkaujančios Ispanijos požiūrį į 

Kosovą, nepaisant to, kad Ispanija 

nepripažino Kosovo kaip atskiros 

valstyb÷s; džiaugtųsi, jei visos valstyb÷s 

nar÷s pripažintų Kosovo 

nepriklausomybę; 

1. atkreipia d÷mesį į 2008 m. vasario 17 d. 

Kosovo nepriklausomyb÷s paskelbimą, ją 

pripažino 69 šalys; pažymi, kad 22 ES 

valstyb÷s nar÷s pripažino Kosovą kaip 

nepriklausomą valstybę, o penkios 

nepripažino; siekiant, kad ES politika būtų 

veiksmingesn÷ visų Kosovo gyventojų 

atžvilgiu, ragina valstybes nares stiprinti 

bendrą poziciją Kosovo klausimu ir siekti 

tikslo – Kosovo įstojimo į ES; teigiamai 

vertina konstruktyvų ES 

pirmininkaujančios Ispanijos požiūrį į 

Kosovą, nepaisant Ispanijos pozicijos d÷l 

Kosovo pripažinimo; dar kartą pakartoja, 

kaip yra svarbu ES, atsižvelgiant į jos 

pad÷tį, vykdyti įsipareigojimus Kosovo 

atžvilgiu, nepaisant valstybių narių 

skirtumų, ir mano, kad šis įsipareigojimas 

yra labai svarbus siekiant apsaugoti 

artimiausių ES kaimynių stabilumą ir 

saugumą; 

Or. en 
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 1a. Mano, kad yra naudinga Serbijai ir 

Kosovui prad÷ti dialogą d÷l būsimų 

konkrečių projektų d÷l santykių ir 

bendradarbiavimo, susijusių su visišku 

Serbijos bendruomen÷s integravimusi 

Kosove, nepaisant būsimos Tarptautinio 

Teisingumo Teismo patariamosios 

nuomon÷s; mano, kad visų Kosovo ir 

Serbijos piliečių naudai dialogas tarp 

abiejų šalių turi vykti ryžtingai ir 

pragmatiškai;  

Or. en 

 

 


