
 

AM\823652LT.doc  PE441.999v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

5.7.2010 B7-0409/12 

Pakeitimas  12 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

-1 dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 -1. dar kartą pakartoja, kad vienašališkas 

Kosovo nepriklausomyb÷s paskelbimas 

yra aktas, prieštaraujantis tarptautinei 

teisei, ir ragina atnaujinti dialogą d÷l 

bendro sprendimo, kuris patenkintų visas 

šalis, pagal JT Saugumo Tarybos 

rezoliuciją Nr. 1244/99, laikantis 

tarptautin÷s teis÷s nuostatų, nes tai 

vienintel÷ veiksminga priemon÷, pagal 

kurią galima pasiekti rezultatų, 

skatinančių nuolatinę taiką ir stabilumą 

regione; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/13 

Pakeitimas  13 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. atkreipia d÷mesį į 2008 m. vasario 17 d. 

Kosovo nepriklausomyb÷s paskelbimą, ją 

pripažino 69 šalys; pažymi, kad 22 ES 

valstyb÷s nar÷s pripažino Kosovą kaip 

nepriklausomą valstybę, o penkios 

nepripažino; siekiant, kad ES politika būtų 

veiksmingesn÷ visų Kosovo gyventojų 

atžvilgiu, ragina valstybes nares stiprinti 

bendrą poziciją Kosovo klausimu ir siekti 

tikslo – Kosovo įstojimo į ES; teigiamai 

vertina konstruktyvų ES 

pirmininkaujančios Ispanijos požiūrį į 

Kosovą, nepaisant to, kad Ispanija 

nepripažino Kosovo kaip atskiros 

valstyb÷s; džiaugtųsi, jei visos valstyb÷s 

nar÷s pripažintų Kosovo 

nepriklausomybę; 

1. atkreipia d÷mesį į 2008 m. vasario 17 d. 

vienašališką Kosovo nepriklausomyb÷s 

paskelbimą, ją pripažino 69 šalys; siekiant, 

kad politikos įgyvendinimas būtų 

veiksmingesnis visų Kosovo gyventojų 

atžvilgiu, ragina valstybes nares stiprinti 

savo pastangas ir suteikti galimybę dviems 

konflikto šalims rasti bendrą sprendimą; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/14 

Pakeitimas  14 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

4. yra susirūpinęs d÷l santykių su Serbija 

pad÷ties ir pabr÷žia, kad geri kaimyniniai 

santykiai yra esminis kriterijus vertinant 

Serbijos ir visų kitų regiono šalių siekį 

įstoti į ES; suprasdamas emocinius 

1999 m. karo rezultatų padarinius ir tai, 

kad oficialus Kosovo pripažinimas šiuo 

metu Belgrado vadovams n÷ra 

įgyvendinama politin÷ galimyb÷, vis d÷lto 

ragina Serbiją laikytis pragmatinio 

požiūrio sprendžiant statuso klausimą; 

šiuo tikslu teigiamai vertina policijos 

protokolo pasirašymą su Europos 

Sąjungos teisin÷s valstyb÷s misija Kosove 

(EULEX) ir ragina stiprinti 

bendradarbiavimą su misija; be to, ragina 

Serbiją neblokuoti Kosovo naryst÷s 

tarptautin÷se organizacijose, ypač 

neseniai pateikto pareiškimo d÷l stojimo į 

Pasaulio sveikatos organizaciją; pabr÷žia, 

kad konfliktas taip pat turi neigiamą 

poveikį regioninei prekybai ir 

bendradarbiavimui pagal Vidurio 

Europos laisvosios prekybos susitarimą 

(CEFTA) ir daro žalą regiono šalių 

ekonomikai; ragina visas šalis laikytis 

pragmatinio požiūrio siekiant sudaryti 

sąlygas Kosovo regioninei integracijai; 

šiuo atžvilgiu pabr÷žia, kad laukiama 

Tarptautinio Teisingumo teismo 

patariamoji nuomon÷ d÷l Kosovo 

4. yra susirūpinęs d÷l santykių regione 

pad÷ties; supranta 1999 m. karo 

padarinius ir tai, kad oficialus Kosovo 

pripažinimas šiuo metu Belgrado 

vadovams n÷ra įgyvendinama politin÷ 

galimyb÷; primena Tarptautinio 

Teisingumo teismo patariamąją nuomonę, 

kuri bus pateikta, d÷l Kosovo 

nepriklausomyb÷s paskelbimo teis÷tumo; 
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nepriklausomyb÷s paskelbimo teis÷tumo 

netur÷tų būti kliūtis visoms 

suinteresuotosioms šalims aiškiai 

įsipareigoti vykdyti veiksmingą regioninį 

ir vietinį bendradarbiavimą visų Kosove ir 

aplink Kosovą gyvenančių asmenų labui; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/15 

Pakeitimas  15 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

7. ragina stiprinti tarpvalstybinį Serbijos ir 

Kosovo bendradarbiavimą, ypač vietos 

lygmeniu, sprendžiant piliečiams svarbius 

klausimus, pavyzdžiui, aplinkos, 

infrastruktūros ir prekybos klausimus; 

7. ragina sparčiau priimti praktines 

priemones, ypač vietos lygmeniu, 

sprendžiant piliečiams svarbius klausimus, 

pavyzdžiui, aplinkos, infrastruktūros ir 

prekybos klausimus; 

Or. en 

 

 


