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Pier Antonio Panzeri, Adrian Severin, Hannes Swoboda 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da je neodvisnost Kosova, ki 

je bila razglašena 17. februarja 2008, doslej 

priznalo 69 držav; nadalje ugotavlja, da je 

neodvisnost Kosova priznalo 22 držav 

članic EU, pet pa jih tega ni storilo; 

spodbuja države članice, naj okrepijo 

skupni pristop do Kosova s ciljem njegove 

pridružitve Evropski uniji, da bi na ta način 

politika EU v večji meri koristila vsem 

kosovskim prebivalcem; pozdravlja 

konstruktivni pristop v zvezi s Kosovom, 

ki ga je pokazalo špansko predsedstvo, 

kljub temu da Španija Kosova ni priznala; 
bi pozdravil, če bi vse države članice 
priznale neodvisnost Kosova; 

1. ugotavlja, da je neodvisnost Kosova, ki 

je bila razglašena 17. februarja 2008, doslej 

priznalo 69 držav; nadalje ugotavlja, da je 

neodvisnost Kosova priznalo 22 držav 

članic EU, pet pa jih tega ni storilo; 

spodbuja države članice, naj okrepijo 

skupni pristop do Kosova s ciljem njegove 

pridružitve Evropski uniji, da bi na ta način 

politika EU v večji meri koristila vsem 

kosovskim prebivalcem; pozdravlja 

konstruktivni pristop v zvezi s Kosovom, 

ki ga je pokazalo špansko predsedstvo, 

kljub njegovemu stališču o priznanju 
Kosova; ponavlja, kako pomembno je za 
EU, da vzpostavi odnose s Kosovom, ne 
glede na razlike med državami članicami 
kar zadeva njegov status, ter to zavezo 
šteje za bistveno, da se ohrani stabilnost 
in varnost v neposrednem sosedstvu EU; 

Or. en 
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Pier Antonio Panzeri, Adrian Severin, Hannes Swoboda 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. meni, da bi bilo koristno za Srbijo in 
Kosovo, če bi začela dialog o svojih 
prihodnjih odnosih in sodelovanju pri 
posebnih projektih, zlasti kar zadeva 
popolno vključitev srbske skupnosti na 
Kosovu, ne glede na svetovalno mnenje 
Meddržavnega sodišča, ki bo objavljeno 
kmalu; meni, da bi morala ta dialog voditi 
odločnost in pragmatičnost obeh strani v 
korist vseh prebivalcev Kosova in Srbije; 

Or. en 

 

 


