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Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. Ħem vērā Kosovas 2008. gada 
18. februāra neatkarības deklarāciju, ko 
atzinušas 69 valstis; Ħem vērā, ka Kosovu 
kā neatkarīgu valsti atzinušas 22 ES 
dalībvalstis un nav atzinušas 5 dalībvalstis; 
mudina dalībvalstis stiprināt to kopējo 
nostāju attiecībā uz Kosovu, lai ES politika 
darbotos efektīvāk attiecībā uz visiem 
Kosovas iedzīvotājiem, paturot prātā mērėi 
par tās pievienošanos ES; atzinīgi vērtē 
prezidentvalsts Spānijas uzsvērto 
konstruktīvo attieksmi pret Kosovu, lai 
gan Spānija šo valsti nav atzinusi; atzinīgi 

vērtētu to, ka visas dalībvalstis atzītu 
Kosovas neatkarību; 

1. Ħem vērā Kosovas 2008. gada 
18. februāra neatkarības deklarāciju, ko 
atzinušas 69 valstis; Ħem vērā, ka Kosovu 
kā neatkarīgu valsti atzinušas 22 ES 
dalībvalstis un nav atzinušas 5 dalībvalstis; 
mudina dalībvalstis stiprināt to kopējo 
nostāju attiecībā uz Kosovu, lai ES politika 
darbotos efektīvāk attiecībā uz visiem 
Kosovas iedzīvotājiem, paturot prātā mērėi 
par tās pievienošanos ES; atzinīgi vērtē 
prezidentvalsts Spānijas uzsvērto 
konstruktīvo attieksmi pret Kosovu, 
neraugoties uz tās nostāju Kosovas 

neatkarības atzīšanas jautājumā; atkārtoti 

uzsver, ka ES ir svarīga Kosovas 

iesaistīšana, lai gan ir atšėirīgi dalībvalstu 

viedokĜi par tās statusu, un uzskata, ka šī 

apĦemšanās ar būtiska, lai saglabātu 

stabilitāti un drošību ES tuvējā 

kaimiĦvalstī; 

Or. en 
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 1.a uzskata, ka ir lietderīgi Serbijai un 
Kosovai uzsākt dialogu par to 

turpmākajām attiecībām un sadarbību 

īpašos projektos, it sevišėi attiecībā uz 

serbu kopienas pilnīgu integrāciju Kosovā 

neatkarīgi no gaidāmā Starptautiskās 

Tiesas konsultatīvā atzinuma; uzskata, ka 

šā dialoga pamatā jābūt stingrai abu pušu 

apĦēmībai un pragmatismam, darbojoties 

visu Kosovas un Serbijas iedzīvotāju 

interesēs; 

Or. en 

 
 


