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23.3.2012 B7-0187/1 

Amendement  1 

Ulrike Lunacek,  

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek,  

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie 

Visum 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien de conclusies van de Raad van 28 

februari 2012 over de uitbreiding en het 

stabilisatie- en associatieproces; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/2 

Amendement  2 

Ulrike Lunacek,  

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek,  

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat de 

onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo 

door 85 landen, waaronder 22 EU-

lidstaten, is erkend; zou het op prijs stellen 

wanneer de overige vijf EU-lidstaten 

hetzelfde deden; zou het tevens op prijs 

stellen wanneer deze landen een actievere 

rol als bemiddelaar tussen Servië en 

Kosovo opnamen; benadrukt dat het 

belangrijk is dat de EU het lot van Kosovo 

ter harte neemt, en meent dat dit 

engagement essentieel is om de stabiliteit 

en de veiligheid aan de grenzen van de EU 

te vrijwaren; 

1. merkt op dat de 

onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo 

door 88 landen, waaronder 22 EU-

lidstaten, is erkend; zou het op prijs stellen 

wanneer de overige vijf EU-lidstaten 

hetzelfde deden; zou het tevens op prijs 

stellen wanneer deze landen een actievere 

rol als bemiddelaar tussen Servië en 

Kosovo opnamen; benadrukt dat het 

belangrijk is dat de EU het lot van Kosovo 

ter harte neemt, en meent dat dit 

engagement essentieel is om de stabiliteit 

en de veiligheid aan de grenzen van de EU 

te vrijwaren; betreurt de door Servië 

uitgeoefende diplomatieke druk die 

sommige landen van de erkenning van 

Kosovo moest afhouden; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/3 

Amendement  3 

Ulrike Lunacek,  

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek,  

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  2 bis. is verheugd over het voornemen van 

de Commissie een haalbaarheidsstudie 

voor de stabilisatie- en 

associatieovereenkomst tussen Kosovo en 

de EU te starten, zoals vermeld staat in de 

conclusies van de Raad algemene zaken 

van 28 februari 2012, en in het bijzonder 

over de verklaring van Commissielid Füle 

dat de studie op 27 maart 2012 tijdens de 

eerste bijeenkomst van de Nationale Raad 

van Kosovo voor Europese Integratie 

gelanceerd zal worden en uiterlijk voor 

het najaar van 2012 afgerond zal zijn; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/4 

Amendement  4 

Ulrike Lunacek,  

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek,  

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 neemt in dit verband nota van het 

voornemen van de regering van Kosovo in 

de loop van dit jaar het proces van 

onafhankelijkheid onder internationaal 

toezicht te beëindigen met de daarbij 

behorende geleidelijke uitschakeling van 

het Internationaal civiel bureau (ICO); 

verzoekt de Assemblee van Kosovo in de 

nieuwe grondwet de beginselen van het 

Ahtisaari Plan, dat de basis vormde van 

de onafhankelijkheid van Kososvo, vast te 

houden en te verankeren; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/5 

Amendement  5 

Ulrike Lunacek,  

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek,  

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. betreurt dat de opening van de 

visumdialoog herhaaldelijk werd 

uitgesteld, en herhaalt zijn steun voor de 

lancering van deze dialoog; is ingenomen 

met het voornemen van de Commissie om 

dit proces tegen het einde van het jaar 

eindelijk op gang te brengen, in 

overeenstemming met eerdere 

toezeggingen om het Europees perspectief 

van de westelijke Balkan te concretiseren, 

en onverminderd de standpunten van de 

lidstaten over de status van Kosovo, ten 

einde het toenemende isolement van de 

Kosovaarse burgers te stoppen, aangezien 

dit isolement nadelige gevolgen heeft, met 

name voor de meest kwetsbare groepen en 

voor jongeren; is tevreden dat de Raad op 

zijn vergadering van 5 december 2011 zijn 

steun aan dit plan heeft uitgesproken door 

te herhalen dat Kosovo in aanmerking 

komt voor visumliberalisering wanneer het 

land aan alle voorwaarden voldoet; 

benadrukt dat betere intermenselijke 

contacten een krachtige stimulans zijn voor 

democratisering en een drijfveer voor 

verdere hervormingen in de regio; 

8. is er verheugd over dat de visumdialoog 

is aangegaan, in overeenstemming met 

eerdere toezeggingen ten aanzien van het 

Europees perspectief van de westelijke 

Balkan, en onverminderd de standpunten 

van de lidstaten over de status van Kosovo, 

ten einde het toenemende isolement van de 

Kosovaarse burgers te stoppen, aangezien 

dit isolement nadelige gevolgen heeft, met 

name voor de meest kwetsbare groepen en 

voor jongeren, en verwacht van de 

Commissie dat zij in het voorjaar de 

routekaart betreffende visumliberalisering 

presenteert en daarbij dezelfde 

benadering kiest die zij ook bij andere 

westelijke Balkanlanden heeft 

gehanteerd, namelijk door voorbereiding 

van een routekaart waarbij vier pakketten 

vraagstukken aan de orde worden gesteld 

en waarbij het voornaamste doel het 

bereiken van visumliberalisering aan het 

einde van dit proces vormt; is tevreden 

over de conclusies van de Raad van 5 

december 2011, waarin herhaald wordt 

dat Kosovo in aanmerking komt voor 

visumliberalisering wanneer het land aan 

alle voorwaarden voldoet; benadrukt dat 

betere intermenselijke contacten een 

krachtige stimulans zijn voor 

democratisering en een drijfveer voor 
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verdere hervormingen in de regio; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/6 

Amendement  6 

Ulrike Lunacek,  

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek,  

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept het belang van de dialoog 

met Belgrado, die wordt gevoerd sinds op 

de algemene vergadering van de VN in 

september 2010 een overeenkomst tussen 

Servië en Kosovo tot stand kwam, en die 

door de EU ondersteund wordt ter 

bevordering van de regionale 

samenwerking en het Europees perspectief 

van beide landen; is verheugd over het feit 

dat tot dusver acht rondes hebben 

plaatsgevonden, die hebben geleid tot 

meerdere voorlopige overeenkomsten, 

waarvan de recentste de overeenkomst van 

2 december 2011 over het geïntegreerde 

beheer van grensovergangen in het noorden 

van het land is, een overeenkomst die 

voorziet in een unieke, gezamenlijke en 

geïntegreerde grenscontrole;  

12. onderstreept het belang van de dialoog 

met Belgrado, die wordt gevoerd sinds op 

de algemene vergadering van de VN in 

september 2010 een overeenkomst tussen 

Servië en Kosovo tot stand kwam, en die 

door de EU ondersteund wordt ter 

bevordering van de regionale 

samenwerking en het Europees perspectief 

van beide landen; is verheugd over het feit 

dat tot dusver negen rondes hebben 

plaatsgevonden, die hebben geleid tot 

meerdere voorlopige overeenkomsten, 

waaronder die van 2 december 2011 over 

het geïntegreerde beheer van 

grensovergangen in het noorden van het 

land, een overeenkomst die voorziet in een 

unieke, gezamenlijke en geïntegreerde 

grenscontrole en dringt erop  aan dat de 

uitvoering daarvan in goed vertrouwen 

geschiedt; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/7 

Amendement  7 

Ulrike Lunacek,  

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek,  

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. is evenwel bezorgd over het feit dat 

eerdere voor de verbetering van de 

kwaliteit van het dagelijks leven van 

burgers aan beide zijden belangrijke 

overeenkomsten, zoals de overeenkomst 

over douanestempels, niet zijn uitgevoerd 

door Servië, wat de Kosovaarse regering in 

juli 2011 op haar beurt heeft doen overgaan 

tot maatregelen; verzoekt de Servische 

regering duidelijk te maken dat zij bereid is 

de doelen van de dialoog te bereiken, tot 

overeenkomsten te komen (met name om 

Kosovo ten volle te betrekken bij de 

regionale samenwerking), en deze snel en 

doeltreffend uit te voeren; 

13. is evenwel bezorgd over het feit dat 

eerdere voor de verbetering van de 

kwaliteit van het dagelijks leven van 

burgers aan beide zijden belangrijke 

overeenkomsten, zoals die betreffende de 

overdracht van alle registers van de 

burgerlijke stand aan de Kosovaarse 

autoriteiten en die over douanestempels, 

niet volledig zijn uitgevoerd door Servië, 

waarbij de niet-uitvoering van de 

laatstgenoemde overeenkomst de 

Kosovaarse regering in juli 2011 op haar 

beurt heeft doen overgaan tot maatregelen; 

verzoekt de Servische regering duidelijk te 

maken dat zij bereid is de doelen van de 

dialoog te bereiken; is in dit verband 

verheugd over de overeenkomsten tussen 

Belgrado en Pristina over het 

geïntegreerde beheer van 

grensovergangen (IBM) en over een 

geïntegreerde regionale samenwerking die 

op 24 februari werden bereikt en 

onderstreept dat het van groot belang is 

dat de gesloten overeenkomsten in goed 

vertrouwen worden uitgevoerd; betreurt 

in dit verband de recente geschillen tussen 

de partijen over de toepassing van de 

voetnoot voor de Kosovaarse delegatie; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/8 

Amendement  8 

Ulrike Lunacek,  

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek,  

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  18 bis. waarschuwt de Servische 

autoriteiten ervoor dat het organiseren 

van gemeenteraadsverkiezingen in Kosovo 

in strijd met het internationaal recht zou 

zijn, waarbij in het bijzonder verwezen 

wordt naar Resolutie 1244 van de VN-

Veiligheidsraad, en dat zulks de stabiliteit 

in de regio en de lopende bilaterale 

dialoog met Kosovo zou ondergraven; 

wijst erop dat over de modaliteiten voor 

een eventuele deelname aan de komende 

algemene verkiezingen in Servië door 

Kosovaren met het Servische burgerschap 

die in Kosovo zijn gevestigd 

overeenstemming moet worden bereikt 

met de Kosovaarse autoriteiten, in 

samenwerking met de UN Interim 

Administration Mission in Kosovo 

(UNMIK) en de OVSE; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/9 

Amendement  9 

Ulrike Lunacek,  

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek,  

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  27 bis. is van oordeel dat fraudegevallen 

(zoals onlangs in de media aan de orde 

gesteld) – ongeacht de vraag of zij 

verband houden met het parlement,  de 

regering of welke andere instelling dan 

ook – correct moeten worden onderzocht 

en dat immuniteit, als deze in het geding 

is, zo nodig moet worden opgeheven; 

vraagt het Kosovaarse parlement en de 

instellingen duidelijk afstand te nemen 

van dergelijke gedragingen en adequate 

maatregelen te nemen om dergelijke 

situaties onverenigbaar met het bekleden 

van openbare ambten te maken; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/10 

Amendement  10 

Ulrike Lunacek,  

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek,  

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. maakt zich zorgen over het feit dat 

discriminatie nog altijd een ernstig 

probleem in het land is en vraagt de 

regering een breed opgezette 

antidiscriminatiestrategie te ontwikkelen 

overeenkomstig internationale 

mensenrechtennormen, met waarborgen 

betreffende gelijkheid van alle personen, 

ongeacht hun etnische afkomst, geslacht, 

leeftijd, godsdienst, seksuele oriëntatie of 

handicap, ter bevordering van 

verdraagzaamheid, respect en begrip voor 

anderen en ter vergroting van het 

bewustzijn van mensenrechten op centraal 

en plaatselijk niveau; wijst erop dat er meer 

moet worden gedaan voor het handhaven 

van de wettelijke en administratieve 

remedies in het geval van 

mensenrechtenschendingen; wijst in het 

bijzonder op de situatie van vrouwen, 

Roma, Ashkali en Egyptische 

gemeenschappen, en op de noodzaak van 

integratie in het onderwijsstelsel van alle 

kinderen door middel van onderwijs in hun 

moedertaal; verzoekt de autoriteiten met 

klem, gezien de etnische verscheidenheid 

van Kosovo en overeenkomstig 

internationale en Europese normen, te 

zorgen voor toegang tot meertalige 

overheidsdiensten; 

38. maakt zich zorgen over het feit dat 

discriminatie nog altijd een ernstig 

probleem in het land is en vraagt de 

regering een breed opgezette 

antidiscriminatiestrategie te ontwikkelen 

overeenkomstig internationale 

mensenrechtennormen, met waarborgen 

betreffende gelijkheid van alle personen, 

ongeacht hun etnische afkomst, geslacht, 

leeftijd, godsdienst, seksuele oriëntatie, 

genderidentiteit  of handicap, ter 

bevordering van verdraagzaamheid, respect 

en begrip voor anderen en ter vergroting 

van het bewustzijn van mensenrechten op 

centraal en plaatselijk niveau; wijst erop 

dat er meer moet worden gedaan voor het 

handhaven van de wettelijke en 

administratieve remedies in het geval van 

mensenrechtenschendingen; wijst in het 

bijzonder op de situatie van vrouwen, 

Roma, Ashkali en Egyptische 

gemeenschappen, en op de noodzaak van 

integratie in het onderwijsstelsel van alle 

kinderen door middel van onderwijs in hun 

moedertaal; verzoekt de autoriteiten met 

klem, gezien de etnische verscheidenheid 

van Kosovo en overeenkomstig 

internationale en Europese normen, te 

zorgen voor toegang tot meertalige 

overheidsdiensten; 
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Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/11 

Amendement  11 

Ulrike Lunacek,  

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek,  

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  45 bis. benadrukt in dit verband hoe 

belangrijk het is de betrekkingen van 

Kosovo en zijn vertegenwoordiging in 

internationale cultuur- en 

erfgoedinstellingen en sportorganisaties 

naar een hoger niveau te tillen, met name 

waar het gaat om het Internationaal 

Olympisch Comité, teneinde Kosovaarse 

atleten de mogelijkheid te bieden aan de 

komende Olympische Spelen in Londen 

deel te nemen; 

Or. en 

 

 


