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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

23.3.2012 B7-0187/1 

Módosítás  1 
Ulrike Lunacek 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 

Koszovó európai integrációs folyamata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
Harmadik francia bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  - tekintettel a bıvítésrıl, valamint a 
stabilizációs és társulási folyamatról szóló 
2012. február 28-i tanácsi 
következtetésekre, 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/2 

Módosítás  2 
Ulrike Lunacek 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 

Koszovó európai integrációs folyamata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. tudomásul veszi, hogy Koszovó 

függetlenségi nyilatkozatát immár 85 
ország, köztük az EU 22 tagállama is 

elismerte; üdvözölné, ha az EU 

fennmaradó öt tagállama is megtenné ezt a 

lépést; szintén üdvözölné aktívabb 

részvételüket a Szerbia és Koszovó közötti 

közvetítésben; ismételten hangsúlyozza, 

milyen fontos az EU számára, hogy 

kapcsolatokat építsen ki Koszovóval, és ezt 

az elkötelezettséget létfontosságúnak tartja 

a stabilitás és biztonság megırzése 

érdekében az EU közvetlen 

szomszédságában; 

1. tudomásul veszi, hogy Koszovó 

függetlenségi nyilatkozatát immár 88 
ország, köztük az EU 22 tagállama is 

elismerte; üdvözölné, ha az EU 

fennmaradó öt tagállama is megtenné ezt a 

lépést; szintén üdvözölné aktívabb 

részvételüket a Szerbia és Koszovó közötti 

közvetítésben; ismételten hangsúlyozza, 

milyen fontos az EU számára, hogy 

kapcsolatokat építsen ki Koszovóval, és ezt 

az elkötelezettséget létfontosságúnak tartja 

a stabilitás és biztonság megırzése 

érdekében az EU közvetlen 

szomszédságában; sajnálatosnak tartja, 
hogy Szerbia diplomáciai nyomást fejt ki 
annak megakadályozása érdekében, hogy 
bizonyos országok Koszovó állam létét 
elismerjék; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/3 

Módosítás  3 
Ulrike Lunacek 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 

Koszovó európai integrációs folyamata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  2a. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy az Általános Ügyek Tanácsának 
2012. február 28-i következtetései 
értelmében megvalósíthatósági felmérést 
folytasson a Koszovó és az Európai Unió 
közötti stabilizációs és társulási 
megállapodásra vonatkozóan, és külön 
üdvözli Füle biztos bejelentését, mely 
szerint a felmérés 2012. március 27-én, 
Koszovó európai integrációs országos 
tanácsának elsı ülésén veszi kezdetét, és 
legkésıbb 2012 ıszén le is zárul;   

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/4 

Módosítás  4 
Ulrike Lunacek 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 

Koszovó európai integrációs folyamata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  6a. ebben az összefüggésben tudomást 
vesz a koszovói kormány azon 
szándékáról, hogy a nemzetközi polgári 
misszió fokozatos felszámolásával 
párhuzamosan még ez évben lezárja a 
függetlenség nemzetközi megfigyelésére 
irányuló folyamatot; felhívja a koszovói 
nemzetgyőlést, hogy az új alkotmányban 
rögzítse és ezáltal tartsa fenn a Koszovó 
függetlenségének alapjául szolgáló 
Ahtisaari-tervben említett elveket; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/5 

Módosítás  5 
Ulrike Lunacek 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 

Koszovó európai integrációs folyamata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
8 bekezdés  
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. sajnálja a vízumpárbeszéd többszöri 
elhalasztását, és újra hangsúlyozza, hogy 
támogatja annak megkezdését; üdvözli a 
Bizottság azon szándékát, hogy az év vége 
felé végre elindítja a folyamatot, 
összhangban a Nyugat-Balkán európai 

perspektívájának érvényesítésére 

vonatkozó korábbi 

kötelezettségvállalásaival és függetlenül a 

tagállamok Koszovó státusza kapcsán 

elfoglalt álláspontjától, a koszovói lakosság 

növekvı elszigetelıdésének ellensúlyozása 

érdekében, amely kedvezıtlen hatást 

gyakorol elsısorban a legkiszolgáltatottabb 

csoportokra és a fiatalok helyzetére; 
üdvözli, hogy a Bizottság szándékát a 
Tanács is támogatta 2011. december 5-i 
ülésén, mely során megerısítette azt is, 
hogy valamennyi feltétel teljesülése esetén 

Koszovó számára megadható a 

vízumliberalizáció; hangsúlyozza, hogy az 
emberek közötti jobb kapcsolatok erıteljes 

ösztönzıi a demokratizálódásnak, és 

fellendítik a további reformokat a 

térségben; 

8. üdvözli a vízummal kapcsolatos 
párbeszéd beindítását, összhangban a 
Nyugat-Balkán európai perspektívájának 

érvényesítésére vonatkozó korábbi 

kötelezettségvállalásaival és függetlenül a 

tagállamok Koszovó státusza kapcsán 

elfoglalt álláspontjától, a koszovói lakosság 

növekvı elszigetelıdésének ellensúlyozása 

érdekében, amely kedvezıtlen hatást 

gyakorol elsısorban a legkiszolgáltatottabb 

csoportokra és a fiatalok helyzetére, és 
várja, hogy a Bizottság a tavasz folyamán 
benyújtsa a vízummentességre vonatkozó, 
a többi nyugat-balkáni országra is 
alkalmazott megközelítésen – nevezetesen 
a négy problémakört megkülönböztetı, 
végsı soron a teljes vízummentességet 
megcélzó terven – alapuló útitervet; 
üdvözli a 2011. december 5-i tanácsi 
következtetéseket, melyek megerısítik, 
hogy valamennyi feltétel teljesülése esetén 

Koszovó számára megadható a 

vízumliberalizáció; hangsúlyozza, hogy az 
emberek közötti jobb kapcsolatok erıteljes 

ösztönzıi a demokratizálódásnak, és 

fellendítik a további reformokat a 

térségben;  

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/6 

Módosítás  6 
Ulrike Lunacek 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 

Koszovó európai integrációs folyamata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
12 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. hangsúlyozza a 2010. szeptemberi 
ENSZ Közgyőlésen uniós közvetítéssel 

Szerbia és Koszovó között létrejött 

megállapodást követıen Belgráddal 

folytatott párbeszéd jelentıségét a 

regionális együttmőködés és a két ország 

európai perspektívái szempontjából; 
üdvözli, hogy eddig már nyolc tárgyalási 
kör zajlott le, melyek számos elızetes 

megállapodást eredményeztek; a legutóbbi 
ilyen megállapodás 2011. december 2-án 
született az ország északi részén található 

határátkelıhelyek integrált igazgatásáról, 

amely egy közös, integrált nyomon 

követési rendszer bevezetését foglalja 

magában;  

12. hangsúlyozza a 2010. szeptemberi 
ENSZ Közgyőlésen uniós közvetítéssel 

Szerbia és Koszovó között létrejött 

megállapodást követıen Belgráddal 

folytatott párbeszéd jelentıségét a 

regionális együttmőködés és a két ország 

európai perspektívái szempontjából; 
üdvözli, hogy eddig már kilenc tárgyalási 
kör zajlott le, melyek számos elızetes 

megállapodást eredményeztek; az egyik 
megállapodás 2011. december 2-án 

született az ország északi részén található 

határátkelıhelyek integrált igazgatásáról, 

amely egy közös, integrált nyomon 

követési rendszer bevezetését foglalja 

magában; e megállapodás jóhiszemő 
végrehajtására szólít fel;  

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/7 

Módosítás  7 
Ulrike Lunacek 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 

Koszovó európai integrációs folyamata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
13 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. ugyanakkor aggasztónak találja, hogy 
egyes – a két ország polgárai mindennapi 

életének megkönnyítése szempontjából 

fontos, pl. a vámbélyegzıket érintı – 

korábbi megállapodásokat a szerb fél nem 

hajtott végre, aminek következtében a 
koszovói kormány 2011 júliusában 

válaszintézkedésekre szánta el magát; 
felszólítja a szerb kormányt, hogy 

mutasson hajlandóságot a párbeszéd 

céljainak megvalósítására, a 
megállapodások megkötésére, valamint 
azok gyors és eredményes végrehajtására, 
különösen olyan megállapodásokéra, 
melyek lehetıvé teszik Koszovó regionális 
együttmőködésben való teljes körő 
részvételét; 

13. ugyanakkor aggasztónak találja, hogy 
egyes – a két ország polgárai mindennapi 

életének megkönnyítése szempontjából 

fontos, pl. a népesség-nyilvántartásnak a 
koszovói hatóságok részére történı 
átadását, valamint a vámbélyegzıket 
érintı – korábbi megállapodásokat a szerb 

fél nem hajtott maradéktalanul végre, és 
hogy az utóbbi megállapodás 
végrehajtásának elmaradása miatt a 
koszovói kormány 2011 júliusában 

válaszintézkedésekre szánta el magát; 
felszólítja a szerb kormányt, hogy 

mutasson hajlandóságot a párbeszéd 

céljainak megvalósítására; e tekintetben 
üdvözli az inkluzív regionális 
együttmőködésrıl, valamint a 
határátkelıhelyek integrált igazgatásáról 
Belgrád és Pristina között február 24-én 
létrejött megállapodásokat, és 
hangsúlyozza e megállapodások 
jóhiszemő végrehajtásának kiemelkedı 
fontosságát; e tekintetben sajnálatosnak 
tartja, hogy a felek között nemrégiben 
nézeteltérésekre került sor a tekintetben, 
hogy a koszovói delegáció hogyan 
értelmezi a lábjegyzetet; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/8 

Módosítás  8 
Ulrike Lunacek 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 

Koszovó európai integrációs folyamata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  18a. figyelmezteti a szerb hatóságokat, 
hogy helyi választások szervezése 
Koszovóban ellentétes lenne a nemzetközi 
joggal, és elsısorban az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának 1244. számú határozatával, 
mivel az aláásná a térség stabilitását és a 
Koszovóval jelenleg folytatott kétoldalú 
párbeszédet; rámutat, hogy a szerb 
állampolgárságú, Koszovóban élı 
koszovóiak a közelgı szerb országos 
választásokon való esetleges részvételének 
feltételeirıl a koszovói hatóságokkal az 
Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói 
Missziója és az EBESZ bevonásával kell 
megállapodni;    

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/9 

Módosítás  9 
Ulrike Lunacek 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 

Koszovó európai integrációs folyamata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
27 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  27a. úgy véli, hogy a közelmúltban a 
média figyelmének középpontjába kerülı 
csalási ügyeket megfelelıen ki kell 
vizsgálni, tekintet nélkül arra, hogy azokat 
a parlamentben, a kormányban vagy 
bármely más intézményben követték el, és 
szükség esetén a mentelmi jogokat meg 
kell vonni; felhívja a koszovói parlamentet 
és intézményeket, hogy egyértelmően 
határolják el magukat az ilyen 
magatartástól, és léptessenek életbe olyan 
intézkedéseket, amelyek az ilyen eseteket a 
közalkalmazotti tisztségviseléssel 
összeférhetetlenné nyilvánítják; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/10 

Módosítás  10 
Ulrike Lunacek 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 

Koszovó európai integrációs folyamata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
38 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

38. aggasztónak tartja, hogy a 
diszkrimináció továbbra is súlyos 

problémákat vet fel az országban, és 

felszólítja a kormányt egy átfogó, a 

nemzetközi elıírásokkal összhangban álló, 

diszkrimináció elleni stratégia 

végrehajtására, amely etnikai származástól, 

nemtıl, kortól, vallástól, szexuális 

irányultságtól vagy fogyatékosságtól 

függetlenül garantálja a polgárok közötti 

egyenlıséget annak érdekében, hogy 

elımozdítsa a toleranciát, mások 

tiszteletben tartását és megértését, 

törekedve az emberi jogok tudatosításának 

növelésére központi és helyi szinten; 
hangsúlyozza, hogy többet kell tenni az 

emberi jogi jogsértésekkel szembeni 

jogorvoslatot célzó jogi és közigazgatási 

eljárások hatékonyabb végrehajtása 

érdekében; felhívja a figyelmet különösen 
a nık, valamint a roma, askáli és egyiptomi 

közösségek helyzetére, valamint arra, hogy 

az anyanyelvi oktatás lehetıvé tételén 

keresztül az összes gyermeket be kell 

vonni az oktatásba; Koszovó etnikai 
sokszínőségét figyelembe véve sürgeti a 

hatóságokat, hogy a nemzetközi és európai 

jogszabályokkal összhangban biztosítsák a 

hatékony többnyelvő közszolgáltatásokhoz 

való hozzáférést; 

38. aggasztónak tartja, hogy a 
diszkrimináció továbbra is súlyos 

problémákat vet fel az országban, és 

felszólítja a kormányt egy átfogó, a 

nemzetközi elıírásokkal összhangban álló, 

diszkrimináció elleni stratégia 

végrehajtására, amely etnikai származástól, 

nemtıl, kortól, vallástól, szexuális 

irányultságtól, nemi identitástól vagy 
fogyatékosságtól függetlenül garantálja a 

polgárok közötti egyenlıséget annak 

érdekében, hogy elımozdítsa a toleranciát, 

mások tiszteletben tartását és megértését, 

törekedve az emberi jogok tudatosításának 

növelésére központi és helyi szinten; 
hangsúlyozza, hogy többet kell tenni az 

emberi jogi jogsértésekkel szembeni 

jogorvoslatot célzó jogi és közigazgatási 

eljárások hatékonyabb végrehajtása 

érdekében; felhívja a figyelmet különösen 
a nık, valamint a roma, askáli és egyiptomi 

közösségek helyzetére, valamint arra, hogy 

az anyanyelvi oktatás lehetıvé tételén 

keresztül az összes gyermeket be kell 

vonni az oktatásba; Koszovó etnikai 
sokszínőségét figyelembe véve sürgeti a 

hatóságokat, hogy a nemzetközi és európai 

jogszabályokkal összhangban biztosítsák a 

hatékony többnyelvő közszolgáltatásokhoz 

való hozzáférést; 
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23.3.2012 B7-0187/11 

Módosítás  11 
Ulrike Lunacek 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
a Külügyi Bizottság nevében 

Koszovó európai integrációs folyamata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
45 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  45a. e tekintetben hangsúlyozza, hogy 
javítani kell Koszovó kapcsolatait és 
képviseltségét a kultúrával és a kulturális 
örökséggel foglalkozó nemzetközi 
intézményekben, valamint a nemzetközi 
sportszervezetekben, különös tekintettel a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottságra, abban a 
reményben, hogy a koszovói sportolók 
részt vehetnek a közelgı londoni olimpiai 
játékokon;  

Or. en 

 

 


