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5.7.2010 B7-0409/12 

Predlog spremembe  12 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos 

Huntis (Nikolaos Chountis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek -1 (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 -1. ponovno poudarja, da je enostranska 
razglasitev neodvisnosti Kosova dejanje, 
ki je v nasprotju z mednarodnim pravom, 
ter poziva k ponovni vzpostavitvi dialoga o 
skupni rešitvi, ki bi zadovoljila vse strani, 
v skladu z resolucijo varnostnega sveta 
Združenih narodov 1244/99 in 
mednarodnim pravom, saj bi bilo samo 
tako mogoče doseči izid, ki bi vodil do 
trajnega miru in stabilnosti v regiji; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/13 

Predlog spremembe  13 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos 

Huntis (Nikolaos Chountis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da je neodvisnost Kosova, ki 

je bila razglašena 17. februarja 2008, doslej 

priznalo 69 držav; nadalje ugotavlja, da je 
neodvisnost Kosova priznalo 22 držav 
članic EU, pet pa jih tega ni storilo; 
spodbuja države članice, naj okrepijo 

skupni pristop do Kosova s ciljem njegove 
pridružitve Evropski uniji, da bi na ta 

način politika EU v večji meri koristila 
vsem kosovskim prebivalcem; pozdravlja 
konstruktivni pristop v zvezi s Kosovom, ki 
ga je pokazalo špansko predsedstvo, kljub 
temu, da Španija Kosova ni priznala; bi 
pozdravil, če bi vse države članice priznale 
neodvisnost Kosova; 

1. ugotavlja, da je neodvisnost Kosova, ki 

je bila enostransko razglašena 17. 

februarja 2008, doslej priznalo 69 držav; 

spodbuja države članice, naj okrepijo svoja 

prizadevanja, s katerimi bi dvema 
stranema v konfliktu omogočile najti 
skupno rešitev, da bi bilo na ta način 

izvajanje politik učinkovitejše za vse 
kosovsko prebivalstvo; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/14 

Predlog spremembe  14 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos 

Huntis (Nikolaos Chountis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. je zaskrbljen nad odnosi s Srbijo in 
poudarja, da so dobri sosedski odnosi 
ključno merilo pri oceni prizadevanj 
Srbije, Kosova in vseh drugih držav v 
regiji za članstvo v EU; čeprav razume 

čustvene posledice vojne leta 1999 in 

dejstvo, da uradno priznanje Kosova za 

voditelje v Beogradu trenutno ni mogoča 

politična opcija, poziva Srbijo, naj sprejme 
pragmatično stališče do vprašanja; zato 
pozdravlja podpis policijskega protokola z 
misijo EULEX in poziva k večjemu 
sodelovanju z njo; nadalje poziva Srbijo, 
naj ne preprečuje članstva Kosova v 
mednarodnih organizacijah, še zlasti ne 
nedavne prošnje Kosova za članstvo v 
Svetovni zdravstveni organizaciji; 
poudarja, da spor škoduje tudi regionalni 
trgovini in sodelovanju v okviru 
Srednjeevropskega sporazuma o prosti 
trgovini (CEFTA), zaradi česar trpi 
gospodarstvo držav v regiji; poziva vse 
strani, naj zavzamejo pragmatično 
stališče, ki bo Kosovu omogočilo regijsko 
povezovanje; s tem v zvezi poudarja, da 
pričakovano svetovalno mnenje 

Meddržavnega sodišča o zakonitosti 

razglasitve neodvisnosti Kosova ne 
preprečuje vsem vpletenim stranem, da bi 
se jasno zavezale k učinkovitemu 

4. je zaskrbljen nad odnosi v regiji; razume 

posledice vojne leta 1999 in dejstvo, da 

priznanje Kosova za Beograd trenutno ni 
mogoča politična opcija; opozarja na 
svetovalno mnenje o zakonitosti 

razglasitve neodvisnosti Kosova, ki ga bo 
izdalo Meddržavno sodišče; 
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čezmejnemu, regionalnemu in lokalnemu 
sodelovanju v korist vseh prebivalcev 
Kosova in okolice; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

5.7.2010 B7-0409/15 

Predlog spremembe  15 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos 

Huntis (Nikolaos Chountis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poziva k okrepitvi čezmejnega 
sodelovanja med Srbijo in Kosovom, zlasti 

na lokalni ravni, pri obravnavi vprašanj, ki 

so pomembna za državljane, kot so okolje, 

infrastruktura in trgovina; 

7. poziva k hitrejšemu sprejemanju 
praktičnih ukrepov, zlasti na lokalni ravni, 
pri obravnavi vprašanj, ki so pomembna za 

državljane, kot so okolje, infrastruktura in 

trgovina; 

Or. en 

 

 


