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23.3.2012 B7-0187/1 

Amendamentul 1 

Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluŃie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluŃie 

Liniuța 3a (nouă) 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

  – având în vedere Concluziile Consiliului 
din 28 februarie 2012 privind extinderea 
și procesul de stabilizare și de asociere, 
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23.3.2012 B7-0187/2 

Amendamentul 2 

Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

1. ia act de faptul că declaraŃia de 
independenŃă a Kosovo a fost recunoscută 
de 85 de Ńări, inclusiv de 22 de state 
membre ale UE; ar saluta recunoaşterea 
acestei declaraŃii de către celelalte 5 state 

membre ale UE; ar saluta, de asemenea, 
participarea mai activă a acestor state la 
procesul de mediere între Serbia și Kosovo, 

reafirmă importanța asumării de către UE a 
unui angajament în ceea ce privește 
Kosovo și consideră că acest angajament 
este esențial pentru menținerea stabilității 
și securității în vecinătatea imediată a UE; 

1. ia act de faptul că declaraŃia de 
independenŃă a Kosovo a fost recunoscută 
de 88 de Ńări, inclusiv de 22 de state 
membre ale UE; ar saluta recunoaşterea 
acestei declaraŃii de către celelalte 5 state 

membre ale UE; ar saluta, de asemenea, 
participarea mai activă a acestor state la 
procesul de mediere între Serbia și Kosovo, 

reafirmă importanța asumării de către UE a 
unui angajament în ceea ce privește 
Kosovo și consideră că acest angajament 
este esențial pentru menținerea stabilității 
și securității în vecinătatea imediată a UE; 

consideră regretabilă presiunea 
diplomatică exercitată de Serbia pentru a 
împiedica anumite țări să recunoască 
Kosovo; 
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23.3.2012 B7-0187/3 

Amendamentul 3 

Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 2a (nou) 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

  2a. salută intenția Comisiei de a iniția un 
studiu de fezabilitate pentru Acordul de 
stabilizare și asociere dintre Kosovo și 
UE, menționat în concluziile Consiliului 
Afaceri generale și Relații externe din 28 
februarie 2012 și salută în special 
declarația Comisarului Füle, conform 
căreia studiul va fi lansat la 27 martie 
2012, în timpul primei reuniuni a 
Consiliului Național pentru integrarea 
europeană a Kosovo, și se va încheia cel 
târziu în toamna lui 2012;   

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/4 

Amendamentul 4 

Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 6a (nou) 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

  6a. ia act, în această privință, de intenția 
guvernului din Kosovo de a încheia, în 
anul curent, procesul de independență 
supervizată la nivel internațional, cu 
desființarea progresivă a Biroului civil 
internațional; solicită Adunării din 
Kosovo să mențină și să consacre în noua 
Constituție principiile Planului Ahtisaari, 
care a pus bazele independenței Kosovo; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/5 

Amendamentul 5 

Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 8  

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

8. regretă întârzierile în ceea ce privește 
inițierea dialogului privind vizele și își 
reafirmă sprijinul pentru lansarea 
acestuia; salută intenția Comisiei de a 
iniția în sfârșit procesul către sfârșitul 
anului, în conformitate cu angajamentele 
anterioare privind realizarea perspectivei 
europene a Balcanilor de Vest și fără a 
aduce atingere pozițiilor statelor membre în 
ceea ce privește statutul Kosovo, pentru a 
contracara izolarea din ce în ce mai 
accentuată a cetățenilor kosovari, care are 
un efect negativ în primul rând asupra celor 

mai vulnerabile grupuri și asupra tinerilor; 
salută faptul că această intenție a fost 
sprijinită de Consiliu în cadrul reuniunii 
sale din 5 decembrie 2011, când a 
reafirmat că liberalizarea vizelor va avea 
loc în cazul Kosovo în momentul în care 
sunt îndeplinite toate condițiile; subliniază 
faptul că îmbunătăŃirea contactelor 

interpersonale reprezintă un stimulent 
puternic pentru procesul de democratizare 

şi resortul pentru noi reforme în regiune; 

8. salută inițierea dialogului privind vizele, 
în conformitate cu angajamentele 
anterioare privind perspectiva europeană a 
Balcanilor de Vest și fără a aduce atingere 
pozițiilor statelor membre în ceea ce 

privește statutul Kosovo, pentru a 
contracara izolarea din ce în ce mai 
accentuată a cetățenilor kosovari, care are 

un efect negativ în primul rând asupra celor 
mai vulnerabile grupuri și asupra tinerilor, 
și așteaptă prezentarea în această 
primăvară, de către Comisie, a foii de 
parcurs privind liberalizarea vizelor, 
adoptând aceeași abordare ca și în cazul 
altor țări din Balcanii de Vest, și anume 
preparând o foaie de parcurs care să 
cuprindă patru categorii de probleme, cu 
principalul obiectiv al liberalizării vizelor 
la sfârșitul acestui proces; salută 
concluziile Consiliului din 5 decembrie 
2011, în care reafirmă că liberalizarea 
vizelor va avea loc, în cazul Kosovo, în 
momentul în care sunt îndeplinite toate 

condițiile; subliniază faptul că 
îmbunătăŃirea contactelor interpersonale 
reprezintă un stimulent puternic pentru 

procesul de democratizare şi resortul 
pentru noi reforme în regiune;  

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/6 

Amendamentul 6 

Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

12. subliniază importanŃa dialogului cu 
guvernul de la Belgrad, desfăşurat în urma 
încheierii acordului dintre Serbia şi Kosovo 

la Adunarea Generală a ONU din 
septembrie 2010 şi facilitat de UE, pentru 

cooperarea regională și pentru perspectiva 
europeană a ambelor țări; salută faptul că 
până acum au avut loc opt runde, care au 
dus la încheierea mai multor acorduri 
preliminare, dintre care cel mai recent, 
încheiat la 2 decembrie 2011, referitor la 
gestionarea integrată a punctelor de trecere 
(IBM) din nordul țării, introduce un sistem 

de control unic, comun și integrat;  

12. subliniază importanŃa dialogului cu 
guvernul de la Belgrad, desfăşurat în urma 
încheierii acordului dintre Serbia şi Kosovo 

la Adunarea Generală a ONU din 
septembrie 2010 şi facilitat de UE, pentru 

cooperarea regională și pentru perspectiva 
europeană a ambelor țări; salută faptul că 
până acum au avut loc nouă  runde, care au 
dus la încheierea mai multor acorduri 
preliminare, printre care cel încheiat la 2 
decembrie 2011, referitor la gestionarea 
integrată a punctelor de trecere (IBM) din 
nordul țării, care introduce un sistem de 
control unic, comun și integrat, și solicită 
implementarea acestuia cu bună credință;  

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/7 

Amendamentul 7 

Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

13. îşi exprimă totuşi îngrijorarea cu privire 
la faptul că acordurile anterioare, 
importante pentru a îmbunătăŃi viața de zi 

cu zi a cetăŃenilor de ambele părŃi, cum ar 
fi acordul privind ştampilele vamale, nu au 
fost puse în aplicare de către partea sârbă, 
ceea ce a condus la decizia guvernului 
kosovar din iulie 2011 de a aplica măsuri 

reciproce; invită guvernul sârb să-şi 
manifeste voinŃa de a îndeplini obiectivele 
dialogului şi să încheie acorduri, în 
special pentru a găsi metode care să 
permită participarea deplină a Kosovo la 
cooperarea regională, precum și să pună 
în practică rapid și eficient aceste 
acorduri; 

13. îşi exprimă totuşi îngrijorarea cu privire 
la faptul că acordurile anterioare, 
importante pentru a îmbunătăŃi viața de zi 

cu zi a cetăŃenilor de ambele părŃi, cum ar 
fi acordul privind cedarea tuturor 
registrelor civile către autoritățile 
kosovare și cel privind ştampilele vamale, 
nu au fost puse complet în aplicare de către 
partea sârbă, acestea neimplementând 
ultimul acord, care a condus la decizia 
guvernului kosovar din iulie 2011 de a 
aplica măsuri reciproce; invită guvernul 
sârb să-şi manifeste voinŃa de a îndeplini 

obiectivele dialogului; salută, în această 
privință, acordurile dintre Belgrad și 
Pristina cu privire la GIF și la o 
cooperare regională incluzivă, încheiate 
la 24 februarie, și subliniază importanța 
capitală a implementării cu bună credință 
a acordurilor încheiate; regretă, în acest 
context, recentele dezacorduri dintre părți 
cu privire la utilizarea notei de subsol 
pentru delegația Kosovo; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/8 

Amendamentul 8 

Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 18a (nou) 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

  18a. avertizează autoritățile sârbe că 
organizarea de alegeri locale în Kosovo ar 
fi contrară dreptului internațional, în 
special Rezoluției 1244 a Consiliului de 
Securitate al ONU, și ar submina 
stabilitatea regională și dialogul bilateral 
în curs cu Kosovo; subliniază că 
modalitățile de participare eventuală a 
kosovarilor cu cetățenie serbă care își au 
domiciliul în Kosovo la viitoarele alegeri 
generale din Serbia trebuie convenite cu 
autoritățile kosovare, în cooperare cu 
Misiunea interimară a ONU (UNMIK) în 
Kosovo și cu OSCE;    

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/9 

Amendamentul 9 

Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 27a (nou) 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

  27a. consideră că cauzele de fraudă 
semnalate recent în mass-media, 
indiferent dacă sunt legate de parlament, 
guvern sau de oricare altă instituție, 
trebuie investigate corespunzător și 
trebuie ridicată imunitatea în cazul în 
care este necesar;  solicită parlamentului 
și celorlalte instituții ale Kosovo să se 
distanțeze clar de asemenea conduite și să 
adopte măsuri adecvate pentru a face 
astfel încât astfel de situații să fie 
incompatibile cu funcțiile publice; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/10 

Amendamentul 10 

Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 38 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

38. este preocupat de faptul că 
discriminarea rămâne o problemă gravă în 
Ńară şi invită guvernul să aplice o strategie 

amplă antidiscriminare, în conformitate cu 
standardele internaționale privind 

drepturile omului, garantând egalitatea 
tuturor persoanelor, indiferent de origine 
etnică, gen, vârstă, religie, orientare 

sexuală sau dizabilitate, pentru a promova 
toleranța, respectul și înțelegerea pentru 
celălalt, într-un efort de a crește nivelul de 
conștientizare în ceea ce privește drepturile 
omului la nivel central și local; subliniază 

necesitatea de a se lua în continuare măsuri 
pentru o mai bună aplicare a soluțiilor 
juridice și administrative în cazurile de 

încălcare a drepturilor omului; în special, 
atrage atenŃia asupra situaŃiei femeilor şi a 

comunităŃilor rome, ashkali și egiptene, 
precum și asupra necesității de a asigura 
integrarea școlară a tuturor copiilor prin 

intermediul învățământului în limba 
maternă; îndeamnă autoritățile ca, având în 

vedere diversitatea etnică din Kosovo și în 
conformitate cu normele internaŃionale şi 
europene, să asigure accesul la servicii 

publice multilingve reale; 

38. este preocupat de faptul că 
discriminarea rămâne o problemă gravă în 
Ńară şi invită guvernul să aplice o strategie 

amplă antidiscriminare, în conformitate cu 
standardele internaționale privind 

drepturile omului, garantând egalitatea 
tuturor persoanelor, indiferent de origine 
etnică, gen, vârstă, religie, orientare 

sexuală, identitate de gen sau dizabilitate, 
pentru a promova toleranța, respectul și 
înțelegerea pentru celălalt, într-un efort de 
a crește nivelul de conștientizare în ceea ce 
privește drepturile omului la nivel central 

și local; subliniază necesitatea de a se lua 
în continuare măsuri pentru o mai bună 
aplicare a soluțiilor juridice și 

administrative în cazurile de încălcare a 
drepturilor omului; în special, atrage 

atenŃia asupra situaŃiei femeilor şi a 
comunităŃilor rome, ashkali și egiptene, 
precum și asupra necesității de a asigura 

integrarea școlară a tuturor copiilor prin 
intermediul învățământului în limba 

maternă; îndeamnă autoritățile ca, având în 
vedere diversitatea etnică din Kosovo și în 
conformitate cu normele internaŃionale şi 

europene, să asigure accesul la servicii 
publice multilingve reale; 

Or. en 



 

AM\897090RO.doc  PE486.729v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
23.3.2012 B7-0187/11 

Amendamentul 11 

Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 45a (nou) 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

  45a. subliniază, în această privință, 
importanța actualizării relațiilor și a 
reprezentării Kosovo în instituțiile 
internaționale pentru cultură și 
patrimoniu, precum și în organizațiile 
sportive, în special în privința Comitetului 
Olimpic Internațional, pentru a permite 
participarea sportivilor kosovari la 
viitoarele Jocuri Olimpice de la Londra;  

Or. en 

 
 


