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5.7.2010 B7-0409/12 

Tarkistus  12 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Kosovon yhdentyminen Euroopan unioniin 

Päätöslauselmaesitys 

-1 kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 -1. toteaa jälleen, että Kosovon 

yksipuolinen itsenäisyysjulistus on 

kansainvälisen oikeuden vastainen, ja 

kehottaa käynnistämään uudelleen 

vuoropuhelun yhteisestä, kaikkia 

osapuolia tyydyttävästä ratkaisusta YK:n 

turvallisuusneuvoston 

päätöslauselman 1244/99 mukaisesti ja 

kansainvälistä oikeutta noudattaen, koska 

se on ainoa tehokas keino saada aikaan 

tulos, jolla edistetään alueen pysyvää 

rauhaa ja vakautta;  

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/13 

Tarkistus  13 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Kosovon yhdentyminen Euroopan unioniin 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. panee merkille Kosovon 

17. helmikuuta 2008 antaman 

itsenäisyysjulistuksen, jonka 69 maata on 

tunnustanut; toteaa, että 22 EU:n 

jäsenvaltiota on tunnustanut Kosovon 

itsenäisenä valtiona ja viisi ei ole tehnyt 

niin; kannustaa jäsenvaltioita tehostamaan 

yhteistä lähestymistapaansa Kosovoon, 

jotta EU:n politiikka vaikuttaisi 

tehokkaammin kaikkiin kosovolaisiin ja 

jotta Kosovo voitaisiin integroida 

EU:hun; pitää myönteisenä 

puheenjohtajavaltio Espanjan rakentavaa 

suhtautumista Kosovoon huolimatta siitä, 

ettei Espanja ole tunnustanut kyseistä 

maata; näkisi mielellään, että kaikki 

jäsenvaltiot tunnustaisivat Kosovon 

itsenäisyyden; 

1. panee merkille Kosovon 

17. helmikuuta 2008 antaman yksipuolisen 

itsenäisyysjulistuksen, jonka 69 maata on 

tunnustanut; kannustaa jäsenvaltioita 

tehostamaan toimiaan, joilla pyritään 

siihen, että molemmat osapuolet voivat 

päästä yhteiseen ratkaisuun, jotta 

toimintalinjojen toimeenpano vaikuttaisi 

tehokkaammin kaikkiin kosovolaisiin; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/14 

Tarkistus  14 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Kosovon yhdentyminen Euroopan unioniin 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. on huolissaan suhteista Serbiaan ja 

korostaa, että hyvät naapuruussuhteet 

ovat olennaisen tärkeä kriteeri ajatellen 

Serbian sekä Kosovon ja muiden alueen 

maiden pyrkimyksiä liittyä EU:hun; 

kehottaa Serbiaa suhtautumaan 

pragmaattisesti asemaa koskevaan 

kysymykseen, vaikka ymmärtääkin 

vuoden 1999 sodan jälkimaininkien 

vaikutukset sekä sen, ettei Belgradin johto 

pidä Kosovon virallista tunnustamista tällä 

hetkellä poliittisesti mahdollisena 

vaihtoehtona; panee tyytyväisenä merkille, 

että Serbian viranomaiset allekirjoittivat 

poliisiyhteistyöpöytäkirjan Euroopan 

unionin oikeusvaltio-operaation 

(EULEX) kanssa, ja kehottaa Serbiaa 

lisäämään yhteistyötään EULEXin kanssa 

edelleen; kehottaa lisäksi Serbiaa 

olemaan jarruttamatta Kosovon jäsenyyttä 

kansainvälisissä järjestöissä ja erityisesti 

sen äskettäistä hakemusta liittyä 

Maailman terveysjärjestöön; korostaa, 

että konflikti vaikuttaa myös alueen 

kaupankäyntiin sekä yhteistyöhön Keski-

Euroopan vapaakauppasopimukseen 

(CEFTA) yhteydessä, mikä vahingoittaa 

alueen maiden talouksia; kehottaa 

kaikkia osapuolia suhtautumaan asioihin 

pragmaattisesti, jotta Kosovon alueellinen 

integrointi olisi mahdollista; korostaa 

4. on huolissaan suhteiden tilasta alueella; 

ymmärtää vuoden 1999 sodan vaikutukset 

sekä sen, ettei Belgrad pidä Kosovon 

virallista tunnustamista poliittisesti 

mahdollisena vaihtoehtona; muistuttaa, 

että Kansainvälinen tuomioistuin antaa 

neuvoa-antavan lausunnon Kosovon 

itsenäisyysjulistuksen laillisuudesta; 
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tässä yhteydessä, että vaikka 

Kansainväliseltä tuomioistuimelta 

odotetaan neuvoa-antava lausuntoa 

Kosovon itsenäisyysjulistuksen 

laillisuudesta, se ei saisi estää kaikkia 

osapuolia sitoutumasta selkeästi 

tehokkaaseen rajat ylittävään, 

alueelliseen ja paikalliseen yhteistyöhön 

Kosovon ja sen naapurialueiden väestön 

edun mukaisesti; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/15 

Tarkistus  15 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Kosovon yhdentyminen Euroopan unioniin 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa lujittamaan Serbian ja 

Kosovon välistä rajat ylittävää yhteistyötä 

erityisesti paikallisella tasolla kansalaisten 

kannalta tärkeissä asioissa, kuten 

ympäristön, infrastruktuurin ja kaupan 

aloilla; 

7. kehottaa tehostamaan käytännön 

toimien toteuttamista erityisesti 

paikallisella tasolla kansalaisten kannalta 

tärkeissä asioissa, kuten ympäristön, 

infrastruktuurin ja kaupan aloilla; 

Or. en 

 

 


