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5.7.2010 B7-0409/12 

Módosítás  12 
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0409/2010 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 

The Koszovó európai integrációs folyamata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
-1 bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 -1. ismételten hangsúlyozza, hogy Koszovó 

függetlenségének egyoldalú kikiáltása 

ellentétes a nemzetközi joggal, és sürgeti a 

valamennyi fél számára kielégítı közös 

megoldást eredményezı párbeszéd 

újraindítását az ENSZ Biztonsági 

Tanácsának 1244/99. sz. határozata 

alapján a nemzetközi joggal összhangban, 

mivel ez az egyetlen hatékony mód a 

térségben a tartós béke és stabilitás 

megteremtéséhez vezetı eredmények 

elérésére; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/13 

Módosítás  13 
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0409/2010 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 

The Koszovó európai integrációs folyamata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. tudomásul veszi, hogy 2008. február 17-

én kikiáltották Koszovó függetlenségét, 

amit 69 ország ismert el; megjegyzi, hogy 

22 EU-tagállam ismerte el Koszovót 

független országként és 5 nem; ösztönzi a 

tagállamokat, hogy az uniós politikák 

valamennyi koszovói állampolgár számára 

történı hatékonyabbá tétele érdekében 

erısítsék Koszovóval kapcsolatos közös 

megközelítéseiket azért, hogy Koszovó 

csatlakozhasson az Európai Unióhoz; 

üdvözli, hogy a spanyol elnökség – annak 

ellenére, hogy nem ismeri el az ország 

függetlenségét – hangsúlyozta Koszovóval 

kapcsolatos építı jellegő megközelítését; 

üdvözölné, ha minden tagállam elismerné 

Koszovó függetlenségét; 

1. tudomásul veszi, hogy 2008. február 17-

én Koszovó egyoldalúan kikiáltotta 

függetlenségét, amit 69 ország ismert el; 

ösztönzi a tagállamokat, hogy a politikák 

végrehajtásának valamennyi koszovói 

állampolgár számára történı hatékonyabbá 

tétele érdekében fokozzák erıfeszítéseiket 

azért, hogy a konfliktusban részt vevı két 

fél közös megoldást találhasson; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/14 

Módosítás  14 
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0409/2010 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 

Koszovó európai integrációs folyamata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. aggodalmát fejezi ki a Szerbiával 

fenntartott kapcsolatok miatt és 

hangsúlyozza, hogy a jószomszédi viszony 

nagyon fontos feltétele annak, hogy 

Szerbia, Koszovó és a térség valamennyi 

országa törekvéseinek megfelelıen az EU-

hoz csatlakozhasson; kéri Szerbiát, hogy 

viszonyuljon pragmatikusan a státusz 

kérdéséhez, még ha meg is érti, hogy az 

1999-es háború szörnyőségei milyen 

érzelmi következményekkel járnak, 

továbbá hogy a belgrádi vezetés ebben a 

pillanatban politikailag lehetetlennek tartja 

Koszovó hivatalos elismerését; ezért 

üdvözli a rendırségi jegyzıkönyv 

EULEX-el történı aláírását és felszólít a 

misszióval való intenzívebb 

együttmőködésre; továbbá felszólítja 

Szerbiát, hogy tartózkodjon attól, hogy 

megakadályozza Koszovó nemzetközi 

szervezetekben való részvételét, és 

különösen az Egészségügyi 

Világszervezetbe való felvételére 

vonatkozó legutóbbi kérelmét; 

hangsúlyozza, hogy a konfliktus 

ugyancsak hatással van a Közép-európai 

Szabadkereskedelmi Megállapodás 

(CEFTA) keretein belüli regionális 

kereskedelemre és együttmőködésre, ami 

károkat okoz a régió országainak 

gazdasága számára; kéri valamennyi felet, 

4. aggodalmát fejezi ki a kapcsolatok 

térségben fennálló helyzete miatt; megérti 

az 1999-es háború következményeit, és 

hogy Belgrád politikailag lehetetlennek 

tartja Koszovó elismerését; emlékeztet a 

Koszovó függetlensége kikiáltásának 

jogszerőségével kapcsolatban a 

Nemzetközi Bíróságtól által kibocsátandó 

tanácsadói véleményre; 
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hogy Koszovó regionális integrációjának 

lehetıvé tétele érdekében tegyenek 

tanúbizonyságot pragmatikus 

megközelítésükrıl; hangsúlyozza e 

tekintetben, hogy a Koszovó függetlensége 

kikiáltásának jogszerőségével 

kapcsolatosan a Nemzetközi Bíróságtól 

várt tanácsadói vélemény nem 

akadályozhatja az érintett feleket abban, 

hogy világosan elkötelezzék magukat a 

határokon átnyúló, regionális és helyi 

szintő hatékony együttmőködés mellett a 

Koszovón belüli és a környezı teljes 

lakosság érdekeinek legmegfelelıbben 

szolgálva; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/15 

Módosítás  15 
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0409/2010 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 

Koszovó európai integrációs folyamata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
7 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. szorgalmazza a Szerbia és Koszovó 

közötti határokon átnyúló együttmőködés 

fokozását, különösen helyi szinten az 

állampolgárok számára fontos 

kérdésekben, például a környezetvédelem, 

infrastruktúra és kereskedelem területein; 

7. szorgalmazza, hogy fokozzák a 

gyakorlati intézkedések elfogadásának 

ütemét, különösen helyi szinten az 

állampolgárok számára fontos 

kérdésekben, például a környezetvédelem, 

infrastruktúra és kereskedelem területein; 

Or. en 

 

 


