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23.3.2012 B7-0187/1 

Pakeitimas  1 
Ulrike Lunacek 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Trečia a įtrauka (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į Tarybos 2012 m. 

vasario 28 d. išvadas d÷l pl÷tros ir 

stabilizacijos ir asociacijos proceso; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/2 

Pakeitimas  2 

Ulrike Lunacek 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
1 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. atkreipia d÷mesį į tai, kad Kosovo 

nepriklausomyb÷s paskelbimą pripažino 85 

šalys, įskaitant 22 ES valstybes nares; 

ragina likusias penkias ES valstybes nares 

taip pat jį pripažinti; taip pat palankiai 

vertintų aktyvesnį jų vaidmenį 

tarpininkaujant tarp Serbijos ir Kosovo; 

pakartoja, kad ES labai svarbu įtraukti 

Kosovą, ir mano, kad šis įsipareigojimas 

itin reikalingas siekiant išsaugoti stabilumą 

ir saugumą artimiausioje ES kaimynyst÷je; 

1. atkreipia d÷mesį į tai, kad Kosovo 

nepriklausomyb÷s paskelbimą pripažino 88 

šalys, įskaitant 22 ES valstybes nares; 

ragina likusias penkias ES valstybes nares 

taip pat jį pripažinti; taip pat palankiai 

vertintų aktyvesnį jų vaidmenį 

tarpininkaujant tarp Serbijos ir Kosovo; 

pakartoja, kad ES labai svarbu įtraukti 

Kosovą, ir mano, kad šis įsipareigojimas 

itin reikalingas siekiant išsaugoti stabilumą 

ir saugumą artimiausioje ES kaimynyst÷je; 

apgailestauja d÷l to, kad Serbija daro 

diplomatinį spaudimą kai kurioms šalims 

siekdama, kad jos nepripažintų Kosovo; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/3 

Pakeitimas  3 

Ulrike Lunacek 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
2 a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  2a. palankiai vertina tai, kad Komisija 

ketina prad÷ti galimybių tyrimą d÷l 

Kosovo ir ES stabilizavimo ir asociacijos 

susitarimo pasirašymo, kaip buvo 

pažym÷ta 2012 m. vasario 28 d. Bendrųjų 

reikalų tarybos pos÷dyje ir ypač Komisijos 

nario S. Füle pareiškime, kad tyrimas bus 

prad÷tas 2012 m. kovo 27 d. per pirmąjį 

Kosovo nacionalin÷s Europos integracijos 

tarybos pos÷dį ir bus baigtas v÷liausiai 

2012 m. rudenį;   

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/4 

Pakeitimas  4 

Ulrike Lunacek 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
6 a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  6a. atsižvelgdamas į tai, pažymi, kad 

Kosovo vyriausyb÷ per šiuos metus 

pasirengusi užbaigti tarptautin÷s 

bendruomen÷s stebimą nepriklausomyb÷s 

procesą nutraukdama tarptautinio 

civilinio biuro veiklą; ragina Kosovo 

asambl÷ją naujojoje konstitucijoje 

išlaikyti ir puosel÷ti M. Ahtisaario plano 

principus, kuriais grindžiama Kosovo 

nepriklausomyb÷; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/5 

Pakeitimas  5 

Ulrike Lunacek 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
8 dalis  
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

8. apgailestauja, kad kelis kartus atid÷ta 

dialogo d÷l visų pradžia ir pakartoja, jog 

pritaria tam, kad šis dialogas būtų 

prad÷tas; pritaria Komisijos ketinimui 

pagaliau prad÷ti procesą šių metų 

pabaigoje, laikantis ankstesnių 

įsipareigojimų, susijusių su Vakarų 

Balkanų galimyb÷s integruotis į Europą 

įgyvendinimu ir nepažeidžiant valstybių 

narių pozicijų d÷l Kosovo statuso, kad būtų 

nugal÷ta did÷janti Kosovo piliečių 

izoliacija, turinti neigiamą poveikį, visų 

pirma, pažeidžiamų grupių asmenims ir 

jaunimui; džiaugiasi, kad šiam ketinimui 

pritar÷ Taryba savo 2011 m. gruodžio 5 d. 

pos÷dyje, kai dar kartą patvirtino, kad 

Kosovui bus leista naudotis vizų režimo 

liberalizavimu, kai tik Kosovas įvykdys 

reikiamas sąlygas; pabr÷žia, kad geresni 

tiesioginiai žmonių ryšiai yra didel÷ 

paskata vykdyti demokratizaciją ir tolesnių 

reformų regione varomoji j÷ga; 

8. palankiai vertina tai, kad prad÷tas 

dialogas d÷l vizų laikantis ankstesnių 

įsipareigojimų, susijusių su Vakarų 

Balkanų galimyb÷s integruotis į Europą 

įgyvendinimu ir nepažeidžiant valstybių 

narių pozicijų d÷l Kosovo statuso, kad būtų 

nugal÷ta did÷janti Kosovo piliečių 

izoliacija, turinti neigiamą poveikį, visų 

pirma, pažeidžiamų grupių asmenims ir 

jaunimui; tikisi, kad šį pavasarį Komisija 

pateiks vizų režimo liberalizavimo gaires, 

kuriose būtų laikomasi tokio paties 

požiūrio kaip ir kitų Vakarų Balkanų 

valstybių atžvilgiu, t. y. būtų pasiūlytos 

gair÷s, kuriose būtų nagrin÷jami 

klausimai keturiose pagrindin÷se srityse, 

iš kurių pagrindin÷ – vizų režimo 

liberalizavimas baigiantis šiam procesui; 

džiaugiasi, kad Taryba savo 2011 m. 

gruodžio 5 d. išvadose dar kartą patvirtino, 

kad Kosovui bus leista naudotis vizų 

režimo liberalizavimu, kai tik jis įvykdys 

reikiamas sąlygas; pabr÷žia, kad geresni 

tiesioginiai žmonių ryšiai yra didel÷ 

paskata vykdyti demokratizaciją ir tolesnių 

reformų regione varomoji j÷ga;  

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/6 

Pakeitimas  6 

Ulrike Lunacek 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

12 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

12. pabr÷žia dialogo su Belgradu, 

vykstančiu po 2010 m. rugs÷jo m÷n. JT 

generalin÷je Asambl÷joje Serbijos ir 

Kosovo su ES pagalba sudaryto 

susitarimo, svarbą regioniniam 

bendradarbiavimui ir abiejų šalių 

galimyb÷ms integruotis į Europą; teigiamai 

vertina tai, kad iki šiol įvyko aštuoni 

derybų raundai, per kuriuos buvo parengti 

keli preliminarūs susitarimai, paskutinis iš 

jų d÷l bendro sienų kirtimo punktų, esančių 

šiaurin÷je šalies dalyje, valdymo, pagal 

kurį nustatyta viena bendra integruota 

steb÷senos tvarka;  

12. pabr÷žia dialogo su Belgradu, kuris 

vyko po 2010 m. rugs÷jo m÷n. JT 

generalin÷je Asambl÷joje Serbijos ir 

Kosovo (padedant ES) sudaryto susitarimo, 

svarbą regioniniam bendradarbiavimui ir 

abiejų šalių galimyb÷ms integruotis į 

Europą; teigiamai vertina tai, kad iki šiol 

įvyko devyni derybų raundai, per kuriuos 

buvo parengti keli preliminarūs susitarimai, 

įskaitant 2011 m. gruodžio 2 d. raundą d÷l 

bendro sienų kirtimo punktų, esančių 

šiaurin÷je šalies dalyje, valdymo, per kurį 

nustatyta viena bendra integruota 

steb÷senos tvarka, ir ragina sąžiningai jį 

įgyvendinti;  

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/7 

Pakeitimas  7 

Ulrike Lunacek 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
13 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

13. tačiau reiškia susirūpinimą tuo, kad 

ankstesni susitarimai, labai svarbūs norint 

pagerinti kasdieninį piliečių gyvenimą, 

pvz., susitarimas d÷l mutinių antspaudų, 

Serbijos nebuvo įgyvendinami, tod÷l 

Kosovo vyriausyb÷ 2011 m. liepos m÷n., 

nusprend÷ taikyti atsakomąsias priemones; 

ragina Serbijos vyriausybę pademonstruoti 

gerą valią siekiant dialogo tikslų ir 

pasirašyti susitarimus, ypač nustatyti 

tvarką, pagal kurią Kosovas gal÷tų 

visapusiškai dalyvauti regioniniame 

bendradarbiavime, taip pat nedelsiant ir 

veiksmingai šiuos susitarimus įgyvendinti; 

13. tačiau reiškia susirūpinimą tuo, kad 

ankstesni susitarimai, labai svarbūs norint 

pagerinti kasdieninį piliečių gyvenimą, 

pvz., susitarimas d÷l civilin÷s būkl÷s 

registrų perdavimo Kosovo valdžios 

institucijoms ir d÷l mutinių antspaudų, 

Serbijos nebuvo iki galo įgyvendinami, ji 

taip pat neįgyvendino pastarojo 

susitarimo, tod÷l Kosovo vyriausyb÷ 2011 

m. liepos m÷n., nusprend÷ taikyti 

atsakomąsias priemones; ragina Serbijos 

vyriausybę pademonstruoti gerą valią 

siekiant dialogo tikslų; atsižvelgdamas į 

tai, palankiai vertina Belgrado ir Prištinos 

vasario 24 d. pasiektus susitarimus d÷l 

bendro sienų kirtimo punktų ir d÷l 

įtraukaus regioninio bendradarbiavimo ir 

pabr÷žia, kad itin svarbu sąžiningai 

vykdyti šiuos susitarimus; atsižvelgdamas į 

tai, apgailestauja d÷l pastaruoju metu 

vykusių šalių nesutarimų, kai su Kosovo 

delegacija susijusi informacija pateikiama 

išnašose; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/8 

Pakeitimas  8 

Ulrike Lunacek 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
18 a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  18a. įsp÷ja Serbijos valdžios institucijas, 

kad vietos rinkimų rengimas Kosove 

prieštarautų tarptautinei teisei, ypač JT 

Saugumo Tarybos rezoliucijai 1244, ir 

pakenktų regiono stabilumui ir 

vykstančiam dvišaliam dialogui su 

Kosovu; pažymi, kad Kosovo gyventojų, 

turinčių Serbijos pilietybę ir gyvenančių 

Kosove, galimo dalyvavimo 

būsimuosiuose Serbijos visuotiniuose 

rinkimuose sąlygos tur÷tų būti aptartos su 

Kosovo valdžios institucijomis dalyvaujant 

JT laikinajai administracijai Kosove 

(angl. UNMIK) ir ESBO;    

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/9 

Pakeitimas  9 

Ulrike Lunacek 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
27 a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  27a. laikosi nuomon÷s, kad sukčiavimų 

atvejai (apie juos neseniai buvo skelbta 

žiniasklaidoje), nesvarbu, ar jie 

atskleidžiami parlamente, vyriausyb÷je ar 

kurioje nors kitoje institucijoje, turi būti 

tinkamai išnagrin÷ti, o imunitetas 

prireikus panaikinamas; ragina Kosovo 

parlamentą ir valdžios institucijas aiškiai 

atsiriboti nuo tokio elgesio ir imtis 

atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, 

kad tokie atvejai būtų nesuderinami su 

valstyb÷s tarnyba; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/10 

Pakeitimas  10 

Ulrike Lunacek 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
38 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

38. yra susirūpinęs d÷l to, kad 

diskriminacija vis dar išlieka rimta 

problema šalyje ir ragina vyriausybę 

laikantis tarptautinių žmogaus teisių 

standartų įgyvendinti išsamią kovos su 

diskriminacija strategiją, pagal kurią būtų 

užtikrinama visų žmonių lygyb÷ nepaisant 

jų etnin÷s kilm÷s, lyties, amžiaus, religijos, 

seksualin÷s orientacijos ar negalios, norint 

skatinti pagarbą kitiems ir jų supratimą ir 

stengiantis didinti informuotumą apie 

žmogaus teises šalies ir vietos lygiu; 

pabr÷žia, kad reikia imtis tolesnių veiksmų 

siekiant užtikrinti, kad būtų geriau 

taikomos teis÷s gynimo ir administracin÷s 

priemon÷s žmogaus teisių pažeidimo 

atvejais; visų pirma, atkreipia d÷mesį į 

romų, aškali ir egiptiečių bendruomenių 

moterų pad÷tį ir būtinybę užtikrinti visų 

vaikų integraciją į švietimo sistemą, 

mokant juos jų gimtąja kalba; ragina 

valdžios institucijas, atsižvelgiant į Kosovo 

etninę įvairovę ir pagal tarptautin÷s ir ES 

teis÷s aktų reikalavimus užtikrinti 

galimybes gauti veiksmingas daugiakalbes 

viešąsias paslaugas; 

38. yra susirūpinęs d÷l to, kad 

diskriminacija vis dar išlieka rimta 

problema šalyje ir ragina vyriausybę 

laikantis tarptautinių žmogaus teisių 

standartų įgyvendinti išsamią kovos su 

diskriminacija strategiją, pagal kurią būtų 

užtikrinama visų žmonių lygyb÷ nepaisant 

jų etnin÷s kilm÷s, lyties, amžiaus, religijos, 

seksualin÷s orientacijos, lytin÷s tapatyb÷s 

ar negalios, norint skatinti pagarbą kitiems 

ir jų supratimą ir stengiantis didinti 

informuotumą apie žmogaus teises šalies ir 

vietos lygiu; pabr÷žia, kad reikia imtis 

tolesnių veiksmų siekiant užtikrinti, kad 

būtų geriau taikomos teis÷s gynimo ir 

administracin÷s priemon÷s žmogaus teisių 

pažeidimo atvejais; visų pirma, atkreipia 

d÷mesį į romų, aškali ir egiptiečių 

bendruomenių moterų pad÷tį ir būtinybę 

užtikrinti visų vaikų integraciją į švietimo 

sistemą, mokant juos jų gimtąja kalba; 

ragina valdžios institucijas, atsižvelgiant į 

Kosovo etninę įvairovę ir pagal 

tarptautin÷s ir ES teis÷s aktų reikalavimus 

užtikrinti galimybes gauti veiksmingas 

viešąsias paslaugas daugeliu kalbų; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/11 

Pakeitimas  11 

Ulrike Lunacek 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
45 a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  45a. atsižvelgdamas į tai, pabr÷žia, kad 

svarbu gerinti Kosovo santykius su 

tarptautin÷mis kultūros ir paveldo 

institucijomis ir sporto organizacijomis, 

ypač su Tarptautiniu olimpiniu komitetu, 

ir gerinti šalies dalyvavimą jose, kad 

Kosovo sportininkai gal÷tų dalyvauti 

būsimosiose Londono olimpin÷se 

žaidyn÷se;  

Or. en 

 

 

 

 


