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23.3.2012 B7-0187/1 

Alteração  1 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

Terceiro travessão A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  - Tendo em conta as conclusões do 

Conselho de 28 de fevereiro de 2012 sobre 

o alargamento e o Processo de 

Estabilização e de Associação; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/2 

Alteração  2 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Observa que a declaração de 

independência do Kosovo foi reconhecida 

por 85 países, incluindo 22 

Estados-Membros da UE; desejaria que 

também os restantes cinco 

Estados-Membros da UE o fizessem; 

desejaria ainda que estes países 

desempenhassem um papel mais ativo na 

mediação entre a Sérvia e o Kosovo; reitera 

a importância para a UE de uma ligação ao 

Kosovo, e considera este compromisso 

vital para preservar a estabilidade e a 

segurança na vizinhança imediata da UE; 

1. Observa que a declaração de 

independência do Kosovo foi reconhecida 

por 88 países, incluindo 22 

Estados-Membros da UE; desejaria que 

também os restantes cinco 

Estados-Membros da UE o fizessem; 

desejaria ainda que estes países 

desempenhassem um papel mais ativo na 

mediação entre a Sérvia e o Kosovo; reitera 

a importância para a UE de uma ligação ao 

Kosovo, e considera este compromisso 

vital para preservar a estabilidade e a 

segurança na vizinhança imediata da UE; 

considera lamentável a pressão 

diplomática exercida pela Sérvia para 

impedir que alguns países reconheçam o 

Kosovo; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/3 

Alteração  3 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  2-A. Acolhe favoravelmente a intenção da 

Comissão de levar a cabo um estudo de 

viabilidade para um Acordo de 

Estabilidade e Associação entre o Kosovo 

e a UE, como é indicado nas conclusões 

do Conselho "Assuntos Gerais" de 28 de 

fevereiro de 2012, e, em particular, 

congratula-se com as declarações do 

Comissário Füle, de acordo com o qual o 

estudo será lançado em 27 de março de 

2012 durante a primeira reunião do 

Conselho Nacional do Kosovo para a 

Integração Europeia, e deverá estar 

concluído, o mais tardar, no outono de 

2012;   

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/4 

Alteração  4 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  6-A. Regista, neste sentido, a intenção do 

Governo do Kosovo de concluir, durante o 

presente ano, o processo de 

independência internacionalmente 

supervisionada, mediante a eliminação 

progressiva do Gabinete Civil 

Internacional; insta a Assembleia do 

Kosovo a salvaguardar e a consagrar na 

nova Constituição os princípios do Plano 

Ahtisaari, que constituem a base da 

independência do país; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/5 

Alteração  5 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 8  

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Lamenta os vários atrasos verificados 

no lançamento do diálogo sobre os vistos e 

reitera o seu apoio ao lançamento do 

diálogo; Acolhe favoravelmente a 

intenção da Comissão de dar início ao 

processo mais para o final do ano em 

curso, de acordo com os compromissos 

anteriores no que toca ao cumprimento da 

perspetiva europeia dos Balcãs Ocidentais 

e sem prejuízo da posição dos 

Estados-Membros sobre o estatuto do 

Kosovo, a fim de contrariar o sentimento 

crescente de isolamento que reina entre os 

cidadãos kosovares, que tem um impacto 

negativo principalmente nos grupos mais 

vulneráveis e nos jovens; saúda o facto de 

esta intenção ter sido apoiada pelo 

Conselho na sua reunião de 5 de 

dezembro de 2011, na qual foi reafirmado 

que a liberalização dos vistos ao Kosovo 

será concedida assim que todas as 

condições estejam reunidas; assinala que 

melhores contactos entre os povos 

constituem um forte incentivo à 

democratização e um motor de mais 

reformas na região; 

8. Congratula-se com o lançamento do 

diálogo sobre os vistos, de acordo com os 

compromissos anteriores no que toca à 

perspetiva europeia dos Balcãs Ocidentais 

e sem prejuízo da posição dos 

Estados-Membros sobre o estatuto do 

Kosovo, a fim de contrariar o sentimento 

crescente de isolamento que reina entre os 

cidadãos kosovares, que tem um impacto 

negativo principalmente nos grupos mais 

vulneráveis e nos jovens; aguarda que a 

Comissão apresente o roteiro relativo ao 

processo de liberalização de vistos durante 

esta primavera, adotando a mesma 

abordagem a que recorreu no caso dos 

outros países dos Balcãs Ocidentais, 

nomeadamente através da elaboração de 

um roteiro que aborde quatro grandes 

grupos de temas, sendo que a 

liberalização de vistos constitui o 

principal objetivo que deve ser atingido no 

final deste processo; congratula-se com as 

conclusões do Conselho de 5 de dezembro 

de 2011, no qual foi reafirmado que a 

liberalização dos vistos ao Kosovo será 

concedida assim que todas as condições 

estejam reunidas; assinala que melhores 

contactos entre os povos constituem um 

forte incentivo à democratização e um 

motor de mais reformas na região;  
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23.3.2012 B7-0187/6 

Alteração  6 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Assinala a importância do diálogo com 

Belgrado, levado a efeito após o acordo 

entre a Sérvia e o Kosovo, alcançado na 

Assembleia-Geral das Nações Unidas em 

setembro de 2010 e facilitado pela UE, no 

âmbito da cooperação regional e da 

perspetiva europeia de ambos os países; 

acolhe com satisfação o facto de, até à 

data, se terem realizado oito rondas de 

negociações que propiciaram vários 

acordos preliminares, o mais recente dos 

quais, logrado a 2 de dezembro de 2011, 

sobre gestão integrada de postos 

fronteiriços (IBM) na parte norte do país, 

introduzindo um controlo único, conjunto e 

integrado;  

12. Assinala a importância do diálogo com 

Belgrado, levado a efeito após o acordo 

entre a Sérvia e o Kosovo, alcançado na 

Assembleia-Geral das Nações Unidas em 

setembro de 2010 e facilitado pela UE, no 

âmbito da cooperação regional e da 

perspetiva europeia de ambos os países; 

acolhe com satisfação o facto de, até à 

data, se terem realizado nove rondas de 

negociações que propiciaram vários 

acordos preliminares, incluindo a de 2 de 

dezembro de 2011, sobre gestão integrada 

de postos fronteiriços (IBM) na parte norte 

do país, introduzindo um controlo único, 

conjunto e integrado, e apela à sua 

implementação de boa fé;  

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/7 

Alteração  7 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Expressa, todavia, a sua preocupação 

pelo facto de esses acordos, importantes 

para melhorar a vida quotidiana dos 

cidadãos de ambas as Partes, como o 

acordo sobre os carimbos aduaneiros, não 

terem sido aplicados pela Sérvia, o que 

levou o Governo do Kosovo a implementar 

medidas de reciprocidade em julho de 

2011; convida o Governo sérvio a 

testemunhar a sua vontade de realizar os 

objetivos do diálogo, de concluir acordos, 

criando, em particular, mecanismos que 

permitam ao Kosovo participar plenamente 

na cooperação regional, e de aplicar esses 

acordos com celeridade; 

13. Expressa, todavia, a sua preocupação 

pelo facto de esses acordos, importantes 

para melhorar a vida quotidiana dos 

cidadãos de ambas as Partes, como aqueles 

que se referem à entrega de todos os 

registos civis às autoridades kosovares e o 

acordo sobre os carimbos aduaneiros, 

respetivamente, não terem sido aplicados 

plenamente pela Sérvia, sendo que o não 

cumprimento do último acordo levou o 

Governo do Kosovo a implementar 

medidas de reciprocidade em julho de 

2011; convida o Governo sérvio a 

testemunhar a sua vontade de realizar os 

objetivos do diálogo; saúda, neste sentido, 

os acordos celebrados, em 24 de fevereiro, 

entre Belgrado e Pristina sobre a gestão 

integrada de postos fronteiriços (IBM) e a 

cooperação regional abrangente, e 

sublinha a extrema importância da 

aplicação de boa fé dos acordos 

alcançados; lamenta, neste contexto, os 

recentes desacordos entre as Partes 

acerca do uso da nota de rodapé por parte 

da delegação do Kosovo; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/8 

Alteração  8 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  18-A. Alerta as autoridades sérvias para o 

facto de a organização de eleições locais 

no Kosovo ser contrária ao Direito 

internacional, nomeadamente em relação 

à Resolução 1244 do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, e 

comprometer a estabilidade regional e o 

diálogo bilateral em curso com o Kosovo; 

salienta que as modalidades para uma 

eventual participação nas próximas 

eleições gerais da Sérvia dos cidadãos 

kosovares de nacionalidade sérvia e 

residentes no Kosovo devem ser acordadas 

com as autoridades kosovares, em 

cooperação com a Missão de 

Administração Provisória das Nações 

Unidas para o Kosovo (MINUK) e a 

OSCE;    

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/9 

Alteração  9 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 27-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  27-A. Considera que os casos de fraude 

recentemente denunciados pelos órgãos 

de comunicação social, 

independentemente de estarem associados 

ao parlamento, ao governo ou a qualquer 

instituição, devem ser alvos de uma 

investigação adequada e, se necessário, 

deve proceder-se ao levantamento da 

imunidade; insta o Parlamento e as 

instituições do Kosovo a se distanciarem 

claramente deste tipo de práticas e a 

tomarem as medidas adequadas para que 

este tipo de situações seja incompatível 

com o serviço público; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/10 

Alteração  10 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Expressa a sua apreensão pelo facto de 

a discriminação continuar a representar um 

problema grave no país e solicita ao 

Governo que leve a cabo uma ampla 

estratégia de luta contra a discriminação de 

acordo com as normas internacionais dos 

direitos humanos, que garanta a igualdade 

das pessoas independentemente da sua 

origem étnica, género, idade, religião, 

orientação sexual ou deficiência, a fim de 

promover o respeito, a tolerância e a 

compreensão dos outros, num esforço para 

aumentar a sensibilização para os direitos 

humanos a nível central e local; salienta a 

necessidade de esforços acrescidos para 

aplicar melhor as medidas legais e 

administrativas contra as violações dos 

direitos humanos; chama, em particular, a 

atenção para a situação das mulheres e das 

comunidades roma, ashkali e egípcia e para 

se garantir a integração educativa de todas 

as crianças através da educação na 

respetiva língua materna; considerando a 

diversidade étnica do Kosovo e de acordo 

com a legislação internacional e europeia, 

exorta as autoridades a garantirem o acesso 

a serviços públicos multilingues eficazes; 

38. Expressa a sua apreensão pelo facto de 

a discriminação continuar a representar um 

problema grave no país e solicita ao 

Governo que leve a cabo uma ampla 

estratégia de luta contra a discriminação de 

acordo com as normas internacionais dos 

direitos humanos, que garanta a igualdade 

das pessoas independentemente da sua 

origem étnica, género, idade, religião, 

orientação sexual, identidade de género ou 

deficiência, a fim de promover o respeito, a 

tolerância e a compreensão dos outros, 

num esforço para aumentar a sensibilização 

para os direitos humanos a nível central e 

local; salienta a necessidade de esforços 

acrescidos para aplicar melhor as medidas 

legais e administrativas contra as violações 

dos direitos humanos; chama, em 

particular, a atenção para a situação das 

mulheres e das comunidades roma, ashkali 

e egípcia e para se garantir a integração 

educativa de todas as crianças através da 

educação na respetiva língua materna; 

considerando a diversidade étnica do 

Kosovo e de acordo com a legislação 

internacional e europeia, exorta as 

autoridades a garantirem o acesso a 

serviços públicos multilingues eficazes; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/11 

Alteração  11 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 45-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  45-A. Sublinha, neste sentido, a 

importância de intensificar as relações e a 

representação do Kosovo nas instituições 

internacionais responsáveis pela cultura e 

pelo património e nas organizações 

desportivas, nomeadamente no seio do 

Comité Olímpico Internacional, com o 

objetivo de permitir que os atletas 

kosovares participem nos Jogos Olímpicos 

de Londres;  

Or. en 

 

 


