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5.7.2010 B7-0409/12 

Alteração  12 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

O processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º -1 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 -1. Reitera que a declaração unilateral de 

independência pelo Kosovo é um acto 

contrário ao direito internacional e apela 

a que seja reatado o diálogo sobre uma 

solução comum satisfatória para todas as 

partes, nos termos da Resolução 1244/99 

do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, em conformidade com o direito 

internacional, como único meio eficaz 

para alcançar um situação de paz e 

estabilidade permanentes na região; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/13 

Alteração  13 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

O processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Regista a declaração de independência 

do Kosovo de 17 de Fevereiro de 2008, a 

qual foi reconhecida por 69 países; toma 

nota que 22 Estados-Membros da UE 

reconheceram o Kosovo como país 

independente e que cinco o não fizeram; 

encoraja os Estados-Membros a que, para 

tornar as políticas da UE mais eficazes 

para toda a população do Kosovo, 

progridam na sua abordagem comum em 

relação ao Kosovo, tendo em vista a 

adesão do Kosovo à UE; acolhe 

favoravelmente a atitude construtiva para 

com o Kosovo a que a Presidência 

espanhola deu relevo, apesar do seu não 

reconhecimento desse país; acolheria com 

satisfação o reconhecimento da 

independência do Kosovo por todos os 

Estados-Membros; 

1. Regista a declaração unilateral de 

independência pelo Kosovo em 17 de 

Fevereiro de 2008, a qual foi reconhecida 

por 69 países; encoraja os 

Estados-Membros a que, para tornar a 

aplicação das políticas mais eficaz para 

toda a população do Kosovo, progridam 

nos seus esforços no sentido de que ambos 

os lados do conflito encontrem um 

solução comum; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/14 

Alteração  14 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

O processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Exprime a sua preocupação 

relativamente ao estado das relações com a 

Sérvia, e sublinha que boas relações de 

vizinhança constituem um critério 

essencial para as aspirações da Sérvia, 

bem como do Kosovo e de todos os outros 

países na região, no sentido da adesão à 

UE; se bem que compreendendo as 

implicações emocionais decorrentes da 

guerra de 1999, e compreendendo que o 

reconhecimento oficial do Kosovo não é, 

de momento, uma opção política viável 

para a liderança de Belgrado, apela, não 

obstante, à Sérvia para que seja 

pragmática quanto à questão do estatuto; 

para o efeito, acolhe com agrado a 

assinatura do protocolo de polícia com a 

EULEX, e defende uma cooperação 

reforçada com a missão; apela ainda à 

Sérvia para que se abstenha de bloquear a 

adesão do Kosovo a organizações 

internacionais, e em especial a sua 

recente candidatura à Organização 

Mundial de Saúde; sublinha que o 

conflito afecta também o comércio 

regional e a cooperação com o Acordo de 

Comércio Livre da Europa Central 

(CEFTA), prejudicando as economias dos 

países da região; solicita a todas as partes 

que dêem provas de uma abordagem 

pragmática a fim de permitir a integração 

4. Exprime a sua preocupação 

relativamente ao estado das relações na 

região; compreende as implicações da 

guerra de 1999 e que o reconhecimento do 

Kosovo não é uma opção política viável 

para Belgrado; recorda o parecer 

consultivo que deverá ser emitido pelo 

Tribunal Internacional de Justiça sobre a 

legalidade da declaração de independência 

do Kosovo; 
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regional do Kosovo; sublinha, neste 

contexto, que o parecer consultivo que 

deverá ser emitido pelo Tribunal 

Internacional de Justiça sobre a legalidade 

da declaração de independência do Kosovo 

não deverá impedir as partes envolvidas 

de se empenharem claramente numa 

cooperação transfronteiras, regional e 

local eficaz, no interesse da população 

tanto do interior como do exterior do 

Kosovo; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/15 

Alteração  15 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

O processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Apela ao reforço da cooperação 

transfronteiras entre a Sérvia e o Kosovo, 

especialmente a nível local, nas questões 

que são importantes para os cidadãos, 

como o ambiente, as infra-estruturas e o 

comércio; 

7. Apela a que seja acelerada a adopção 

de medidas práticas, especialmente a nível 

local, nas questões que são importantes 

para os cidadãos, como o ambiente, as 

infra-estruturas e o comércio; 

Or. en 

 

 


