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23. 3. 2012 B7-0187/1 

Pozměňovací návrh  1 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova 

Návrh usnesení 

Odrážka 3 a (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na závěry Rady ze dne 

28. února 2012 o rozšíření a procesu 

stabilizace a přidružení; 

Or. en 
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23. 3. 2012 B7-0187/2 

Pozměňovací návrh  2 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že vyhlášení nezávislosti 

Kosova uznalo 85 zemí, včetně 22 

členských států EU; uvítal by, kdyby 

zbývajících pět členských států EU tento 

krok učinilo také; uvítal by rovněž jejich 

aktivnější zapojení do zprostředkování 

rozhovorů mezi Srbskem a Kosovem; 

připomíná, jak je pro EU důležité, aby se 

zavázala k dialogu s touto zemí, a pokládá 

tento závazek za zásadní pro zachování 

stability a bezpečnosti v bezprostředním 

sousedství EU; 

1. konstatuje, že vyhlášení nezávislosti 

Kosova uznalo 88 zemí, včetně 22 

členských států EU; uvítal by, kdyby 

zbývajících pět členských států EU tento 

krok učinilo také; uvítal by rovněž jejich 

aktivnější zapojení do zprostředkování 

rozhovorů mezi Srbskem a Kosovem; 

připomíná, jak je pro EU důležité, aby se 

zavázala k dialogu s touto zemí, a pokládá 

tento závazek za zásadní pro zachování 

stability a bezpečnosti v bezprostředním 

sousedství EU; považuje za 

politováníhodný diplomatický tlak, který 

vyvíjí Srbsko, aby některým zemím 

zabránilo uznat Kosovo; 

Or. en 
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23. 3. 2012 B7-0187/3 

Pozměňovací návrh  3 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. vítá záměr Komise zahájit studii 

proveditelnosti dohody o stabilizaci a 

přidružení mezi Kosovem a EU, jak bylo 

uvedeno v závěrech ze zasedání Rady pro 

všeobecné záležitosti ze dne 28. února 

2012, a zejména prohlášení komisaře 

Füleho, že studie bude zahájena dne 

27. března 2012 během prvního setkání 

kosovské Národní rady pro evropskou 

integraci a měla by být dokončena 

nejpozději na podzim 2012;   

Or. en 
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23. 3. 2012 B7-0187/4 

Pozměňovací návrh  4 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. v této souvislosti bere na vědomí 

záměr kosovké vlády ukončit během 

tohoto roku proces nezávislosti pod 

mezinárodním dohledem, přičemž bude 

zrušen mezinárodní civilní úřad; vyzývá 

kosovský parlament, aby v nové ústavě 

zachoval a zakotvil principy Ahtisaariho 

plánu, který položil základy kosovské 

nezávislosti;   

Or. en 
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23. 3. 2012 B7-0187/5 

Pozměňovací návrh  5 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. lituje, že zahájení vízového dialogu bylo 

několikrát odloženo, a opakuje, že jeho 

zahájení podporuje; vítá záměr Komise 

konečně v souladu s předchozími závazky 

týkajícími se naplnění evropské 

perspektivy západního Balkánu zahájit 

tento proces ke konci roku, aniž by tím 

byla dotčena stanoviska členských států ke 

statusu Kosova, s cílem působit proti 

vzrůstající izolaci kosovských občanů, což 

má negativní dopad zejména 

na nejohroženější skupiny a na mládež; 

vítá, že Rada podpořila tento záměr 

na svém zasedání dne 5. prosince 2011, 

kdy znovu zopakovala, že jakmile budou 

splněny veškeré podmínky, k liberalizaci 

vízového režimu v Kosovu skutečně 

nakonec dojde; zdůrazňuje, že lepší 

mezilidské kontakty jsou významnou 

pobídkou pro demokratizaci a hnací silou 

dalších reforem v regionu; 

8. vítá zahájení vízového dialogu v souladu 

s předchozími závazky týkajícími se 

evropské perspektivy západního Balkánu, 

aniž by tím byla dotčena stanoviska 

členských států ke statusu Kosova, s cílem 

působit proti vzrůstající izolaci kosovských 

občanů, což má negativní dopad zejména 

na nejohroženější skupiny a mládež, a 

očekává, že Komise letos na jaře představí 

časový plán liberalizace vízového režimu, 

který zvolí stejný přístup, jaký byl 

uplatněn pro ostatní západobalkánské 

země, zejména prostřednictvím přípravy 

časového plánu, který se bude zabývat 

čtyřmi problematickými oblastmi, a jehož 

hlavním cílem bude dosáhnout 

liberalizace vízového režimu v závěru 

tohoto procesu; vítá závěry Rady ze dne 

5. prosince 2011, v nichž znovu 

zopakovala, jakmile budou splněny veškeré 

podmínky, k liberalizaci vízového režimu 

v Kosovu skutečně nakonec dojde;  

zdůrazňuje, že lepší mezilidské kontakty 

jsou významnou pobídkou pro 

demokratizaci a hnací silou dalších reforem 

v regionu;  

Or. en 
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23. 3. 2012 B7-0187/6 

Pozměňovací návrh  6 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje význam dialogu 

s Bělehradem probíhajícího po dosažení 

dohody mezi Srbskem a Kosovem v rámci 

Valného shromáždění OSN v září 2010, 

kterému je EU nápomocna, pro regionální 

spolupráci a dosažení evropské perspektivy 

v případě obou zemí; je potěšen tím, že 

dosud proběhlo osm kol těchto rozhovorů, 

které vyústily v několik předběžných 

dohod, z nichž poslední dohoda 

o integrované správě hraničních přechodů 

v severní části země, která zavedla 

jednotnou společnou integrovanou 

kontrolu, byla vyjednána dne 2. prosince 

2011;  

12. zdůrazňuje význam dialogu 

s Bělehradem probíhajícího po dosažení 

dohody mezi Srbskem a Kosovem v rámci 

Valného shromáždění OSN v září 2010, 

kterému je EU nápomocna, pro regionální 

spolupráci a dosažení evropské perspektivy 

v případě obou zemí; je potěšen tím, že 

dosud proběhlo devět kol těchto rozhovorů, 

které vyústily v několik předběžných 

dohod, včetně dohody o integrované správě 

hraničních přechodů v severní části země, 

která zavedla jednotnou společnou 

integrovanou kontrolu a byla vyjednána 

dne 2. prosince 2011, a vyzývá k jejímu 

provádění v dobré víře;  

Or. en 
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23. 3. 2012 B7-0187/7 

Pozměňovací návrh  7 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. je nicméně znepokojen tím, že 

předchozí dohody, jež jsou důležité pro 

zlepšení každodenního života občanů na 

obou stranách hranic, např. dohoda 

o celních kolcích, nebyly srbskou stranou 

provedeny, což vedlo vládu Kosova 

v červenci 2011 k rozhodnutí přijmout 

odvetná opatření; vyzývá srbskou vládu, 

aby prokázala ochotu dosáhnout cílů 

dialogu a dohod, zejména snahu nalézt 

pravidla, která by Kosovu umožnila plně 

se zapojit do regionální spolupráce, a aby 

je bez prodlení a účinně uplatňovala; 

13. je nicméně znepokojen tím, že 

předchozí dohody, jež jsou důležité pro 

zlepšení každodenního života občanů na 

obou stranách hranic, např. dohoda o 

předání všech občanských rejstříků 

kosovským orgánům a o celních kolcích, 

nebyly srbskou stranou zcela provedeny, 

což spolu s neúspěchem v provádění 

pozdějších dohod vedlo vládu Kosova 

v červenci 2011 k rozhodnutí přijmout 

odvetná opatření; vyzývá srbskou vládu, 

aby prokázala ochotu dosáhnout cílů 

dialogu; vítá v této souvislosti dohody mezi 

Bělehradem a Prištinou o integrované 

správě přeshraničních přechodů a o 

všestranné regionální spolupráci uzavřené 

dne 24. února a zdůrazňuje, že je nanejvýš 

důležité, aby uzavřené dohody byly 

prováděny v dobré víře; v této souvislosti 

považuje za politováníhodné nedávné 

neshody mezi oběma stranami ohledně 

použití poznámky pod čarou týkající se 

kosovské delegace; 

Or. en 
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23. 3. 2012 B7-0187/8 

Pozměňovací návrh  8 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. upozorňuje srbské orgány, že 

organizování místních voleb v Kosovu by 

bylo v rozporu s mezinárodním právem, se 

zvláštním důrazem na rezoluci Rady 

bezpečnosti OSN č. 1244, a mohlo by 

podrýt regionální stabilitu a probíhající 

dvoustranný dialog s Kosovem; poukazuje 

na skutečnost, že případná účast občanů 

Kosova, kteří mají srbské občanství a 

trvale žijí na území Kosova, 

v nadcházejících všeobecných volbách 

v Srbsku by měla být odsouhlasena 

kosovskými orgány ve spolupráci 

s Prozatímní správní misí OSN v Kosovu 

(UNMIK) a s OBSE;    

Or. en 
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23. 3. 2012 B7-0187/9 

Pozměňovací návrh  9 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. domnívá se, že případy podvodů (jak 

na ně nedávno upozornily sdělovací 

prostředky) – nehledě na to, zda měly 

souvislost s parlamentem, vládou či jinými 

orgány – musí být řádně prošetřeny, a 

v případě potřeby musí být rozhodnuto o 

zbavení imunity; vyzývá kosovský 

parlament a orgány, aby se od takovéhoto 

chování jasně distancovaly a přijaly 

příslušná opatření, aby se takovéto 

poměry staly neslučitelnými s veřejnými 

funkcemi; 

Or. en 
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23. 3. 2012 B7-0187/10 

Pozměňovací návrh  10 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. je znepokojen tím, že diskriminace 

zůstává v zemi nadále vážným problémem, 

a vyzývá vládu, aby v souladu 

s mezinárodními standardy v oblasti 

ochrany lidských práv uplatňovala 

rozsáhlou antidiskriminační strategii 

zaručující rovnost všech lidí bez ohledu na 

jejich etnický původ, pohlaví, věk, 

náboženské vyznání, sexuální orientaci 

nebo zdravotní postižení, s cílem 

podporovat toleranci, respekt a porozumění 

v rámci úsilí o zvýšení povědomí o 

lidských právech na centrální i místí 

úrovni; zdůrazňuje, že je potřeba přijmout 

další opatření k většímu posílení právních a 

správních prostředků k nápravě porušování 

lidských práv; upozorňuje zejména na 

situaci žen a romské, aškalské a egyptské 

komunity a na potřebu zajistit integraci 

všech dětí do vzdělávacího systému 

prostřednictvím vzdělávání v mateřském 

jazyce; vzhledem k etnické rozmanitosti 

Kosova naléhavě žádá příslušné orgány, 

aby v souladu s mezinárodními a 

evropskými standardy zajistily přístup 

k účinným mnohojazyčným veřejným 

službám; 

38. je znepokojen tím, že diskriminace 

zůstává v zemi nadále vážným problémem, 

a vyzývá vládu, aby v souladu 

s mezinárodními standardy v oblasti 

ochrany lidských práv uplatňovala 

rozsáhlou antidiskriminační strategii 

zaručující rovnost všech lidí bez ohledu na 

jejich etnický původ, pohlaví, věk, 

náboženské vyznání, sexuální orientaci, 

pohlavní identitu nebo zdravotní postižení, 

s cílem podporovat toleranci, respekt a 

porozumění v rámci úsilí o zvýšení 

povědomí o lidských právech na centrální i 

místí úrovni; zdůrazňuje, že je potřeba 

přijmout další opatření k většímu posílení 

právních a správních prostředků k nápravě 

porušování lidských práv; upozorňuje 

zejména na situaci žen a romské, aškalské 

a egyptské komunity a na potřebu zajistit 

integraci všech dětí do vzdělávacího 

systému prostřednictvím vzdělávání 

v mateřském jazyce; vzhledem k etnické 

rozmanitosti Kosova naléhavě žádá 

příslušné orgány, aby v souladu 

s mezinárodními a evropskými standardy 

zajistily přístup k účinným 

mnohojazyčným veřejným službám; 

Or. en 
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23. 3. 2012 B7-0187/11 

Pozměňovací návrh  11 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova 

Návrh usnesení 

Bod 45 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 45a. zdůrazňuje v tomto ohledu důležitost 

zlepšujících se vztahů s Kosovem a jeho 

zastoupení v rámci mezinárodních 

organizací pro kulturní dědictví a 

sportovních organizací, zejména co se týče 

Mezinárodního olympijského výboru 

s cílem umožnit kosovským atletům, aby 

se účastnili nadcházejících olympijských 

her v Londýně;    

Or. en 

 

 


