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30.6.2010 B7-0409/10 

Alteração  10 

Pier Antonio Panzeri, Adrian Severin, Hannes Swoboda 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0409/10 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Regista a declaração de independência 

do Kosovo de 18 de Fevereiro de 2008, a 

qual foi reconhecida por 66 países; toma 

nota que 22 Estados-Membros da UE 

reconheceram o Kosovo como país 

independente e que cinco o não fizeram; 

encoraja os Estados-Membros a que, para 

tornar as políticas da UE mais eficazes para 

toda a população do Kosovo, progridam na 

sua abordagem comum em relação ao 

Kosovo, tendo em vista a adesão do 

Kosovo à UE; acolhe favoravelmente a 

atitude construtiva para com o Kosovo a 

que a Presidência espanhola deu relevo, 

apesar do seu não reconhecimento desse 

país; acolheria com satisfação o 

reconhecimento da independência do 

Kosovo por todos os Estados-Membros; 

1. Regista a declaração de independência 

do Kosovo de 18 de Fevereiro de 2008, a 

qual foi reconhecida por 66 países; toma 

nota que 22 Estados-Membros da UE 

reconheceram o Kosovo como país 

independente e que cinco o não fizeram; 

encoraja os Estados-Membros a que, para 

tornar as políticas da UE mais eficazes para 

toda a população do Kosovo, progridam na 

sua abordagem comum em relação ao 

Kosovo, tendo em vista a adesão do 

Kosovo à UE; acolhe favoravelmente a 

atitude construtiva para com o Kosovo a 

que a Presidência espanhola deu relevo, 

apesar da sua posição sobre o 

reconhecimento do Kosovo; reitera a 

importância de a UE se empenhar em 

relação ao Kosovo, não obstante as 

diferenças entre os Estados-Membros no 

que respeita ao estatuto, e considera que 

este compromisso é vital para preservar a 

estabilidade e a segurança na vizinhança 

imediata da UE;  

Or. en 
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29.6.2010 B7-0409/11 

Alteração  11 

Pier Antonio Panzeri, Adrian Severin, Hannes Swoboda 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0409/10 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Considera útil que a Sérvia e o 

Kosovo iniciem um diálogo sobre as suas 

futuras relações e cooperação em 

projectos específicos, nomeadamente no 

que diz respeito à plena integração da 

comunidade sérvia no Kosovo, 

independentemente do futuro parecer 

consultivo do Tribunal Internacional de 

Justiça; considera que esse diálogo deve 

ser conduzido com determinação e  

pragmatismo por ambas as partes, em 

benefício de toda a população do Kosovo e 

da Sérvia;  

Or. en 

 

 

 


