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5.7.2010 B7-0409/12 

Grozījums Nr.  12 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ārlietu komitejas vārdā 
Kosovas integrācija Eiropas Savienībā 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 -1. atkārto, ka neatkarības pasludināšana, 
ko vienpusēji veica Kosova, ir akts, kas ir 
pretrunā ar starptautiskajām tiesībām, un 
kā vienīgo efektīvo līdzekli tāda rezultāta 
sasniegšanai, kas sekmētu pastāvīgu 
mieru un stabilitāti reăionā, aicina 
atjaunot dialogu par kopīgu risinājumu, 
kas apmierina visas puses, kā arī atbilst 
ANO Drošības padomes rezolūcijai 
Nr. 1244/99 un starptautiskajām tiesībām; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/13 

Grozījums Nr.  13 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ārlietu komitejas vārdā 
Kosovas integrācija Eiropas Savienībā 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. Ħem vērā Kosovas 2008. gada 
17. februāra neatkarības deklarāciju, ko 
atzinušas 69 valstis; Ħem vērā, ka Kosovu 

kā neatkarīgu valsti atzinušas 22 ES 
dalībvalstis un nav atzinušas 
5 dalībvalstis; mudina dalībvalstis stiprināt 
to kopējo nostāju attiecībā uz Kosovu, lai 
ES politika darbotos efektīvāk attiecībā uz 
visiem Kosovas iedzīvotājiem, paturot 
prātā mērėi par tās pievienošanos ES; 
atzinīgi vērtē prezidentvalsts Spānijas 
uzsvērto konstruktīvo attieksmi pret 
Kosovu, lai gan Spānija šo valsti nav 
atzinusi; atzinīgi vērtētu to, ka visas 
dalībvalstis atzītu Kosovas neatkarību; 

1. Ħem vērā Kosovas vienpusējo 2008. 
gada 17. februāra neatkarības deklarāciju, 
ko atzinušas 69 valstis; mudina dalībvalstis 
pastiprināt pūles nodrošināt abām 
konfliktā iesaistītajām pusēm kopīga 
risinājuma iespēju, lai politikas 
īstenošana būtu efektīvāka attiecībā uz 
visiem Kosovas iedzīvotājiem; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/14 

Grozījums Nr.  14 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ārlietu komitejas vārdā 
Kosovas integrācija Eiropas Savienībā 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. pauž bažas par attiecību attīstību ar 
Serbiju un uzsver, ka labas 
kaimiĦattiecības ir svarīgs kritērijs gan 
Serbijas, gan Kosovas un visu pārējo šā 
reăiona valstu centienos pievienoties ES; 
saprotot 1999. gada kara radītās 
emocionālās sekas un to, ka šobrīd 
Belgradas valdībai nav iespējams oficiāli 
atzīt Kosovu, tomēr aicina Serbiju 
pragmatiski raudzīties uz jautājumu par 
Kosovas statusu; tādēĜ atzinīgi vērtē 
policijas protokola parakstīšanu ar 
EULEX un aicina pastiprināt sadarbību 
ar misiju; turklāt aicina Serbiju atturēties 
no Kosovas dalības bloėēšanas 
starptautiskās organizācijās un jo īpaši 
attiecībā uz tās neseno iesniegumu, ko tā 
iesniedza, lai pievienotos Pasaules 
Veselības organizācijai; uzsver, ka 
konflikts ietekmē arī reăionālo 
tirdzniecību un Centrāleiropas Brīvās 
tirdzniecības līgumā (CEFTA) noteikto 
sadarbību, graujot reăiona valstu 
ekonomiku; aicina visas puses izmantot 
pragmatisku pieeju, Ĝaujot Kosovai 
integrēties reăionā; saistībā ar šo uzsver, 
ka Starptautiskās Tiesas gaidāmajam 
konsultatīvajam atzinumam par Kosovas 
neatkarības deklarāciju nevajadzētu kavēt 
visām iesaistītajām pusēm nepārprotami 
pašām iesaistīties efektīvā pārrobežu, 

4. pauž bažas par attiecību attīstību 
reăionā; pauž sapratni par 1999. gada 
kara sekām un to, ka Belgradas valdībai 
nav iespējams oficiāli atzīt Kosovu, 
atgādina, ka Starptautiskā Tiesa sniegs 
konsultatīvu atzinumu par Kosovas 
neatkarības deklarācijas likumību; 
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reăionālā un vietējā sadarbībā visu to 
iedzīvotāju interešu vārdā, kuri dzīvo 
Kosovā un ap Kosovu; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/15 

Grozījums Nr.  15 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

Ārlietu komitejas vārdā 
Kosovas integrācija Eiropas Savienībā 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. aicina jo īpaši vietējā līmenī stiprināt 
Serbijas un Kosovas pārrobežu sadarbību 
iedzīvotājiem svarīgos jautājumos, 
piemēram, vides, infrastruktūras un 
tirdzniecības jomā; 

7. aicina jo īpaši vietējā līmenī aktīvāk 
apstiprināt praktiskus pasākumus 
iedzīvotājiem svarīgos jautājumos, 
piemēram, vides, infrastruktūras un 
tirdzniecības jomā; 

Or. en 

 
 


