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23.3.2012 B7-0187/1 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
o procese integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Tretia zarážka a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  – so zreteľom na závery Rady z 28. 
februára 2012 o rozširovaní a procese 
stabilizácie a pridruženia; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
o procese integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. berie na vedomie vyhlásenie nezávislosti 
Kosova, ktoré uznalo 85 krajín vrátane 22 
členských štátov EÚ; uvítal by, aby 
zostávajúcich päť členských štátov EÚ 
urobilo to isté; uvítal by aj ich aktívnejšie 
zapojenie do sprostredkovania rozhovorov 
medzi Srbskom a Kosovom; pripomína, 
ako je pre EÚ dôležité, aby viedla dialóg s 
Kosovom, a považuje tento záväzok za 
dôležitý pre zachovanie stability a 
bezpečnosti v bezprostrednom susedstve 
EÚ; 

1. berie na vedomie vyhlásenie nezávislosti 
Kosova, ktoré uznalo 88 krajín vrátane 22 
členských štátov EÚ; uvítal by, aby 
zostávajúcich päť členských štátov EÚ 
urobilo to isté; uvítal by aj ich aktívnejšie 
zapojenie do sprostredkovania rozhovorov 
medzi Srbskom a Kosovom; pripomína, 
ako je pre EÚ dôležité, aby viedla dialóg s 
Kosovom, a považuje tento záväzok za 
dôležitý pre zachovanie stability a 
bezpečnosti v bezprostrednom susedstve 
EÚ; považuje za poľutovaniahodný 
diplomatický tlak zo strany Srbska, aby 
zabránilo niektorým krajinám uznať 
Kosovo; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
o procese integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 2a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  2a. víta zámer Komisie začať štúdiu 
uskutočniteľnosti v oblasti stabilizácie a 
pridruženia v súvislosti s Kosovom a EÚ, 
ako je uvedené v záveroch Rady pre 
všeobecné záležitosti z 28. februára 2012, 
a najmä vyhlásenie komisára Füleho, že 
štúdia sa začne uskutočňovať dňa 27. 
marca 2012 v priebehu prvého zasadnutia 
kosovskej Národnej rady pre európsku 
integráciu a mala by byť dokončená 
najneskôr na jeseň roku 2012;   

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
o procese integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 6a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  6a. berie v tejto súvislosti na vedomie 
zámer kosovskej vlády ukončiť v priebehu 
tohto roka proces nezávislosti pod 
medzinárodným dohľadom s postupným 
ukončením pôsobnosti medzinárodného 
civilného úradu; vyzýva Kosovské 
zhromaždenie, aby v novej ústave 
zachovalo a zakotvilo zásady Ahtisaariho 
plánu, ktorý položil základ nezávislosti 
Kosova; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
o procese integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 8  

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

8. ľutuje, že začatie vízového dialógu bolo 
niekoľkokrát odložené, a opakuje, že 
podporuje jeho začatie; víta zámer 
Komisie v súlade s predchádzajúcimi 
záväzkami týkajúcimi sa naplnenia 
európskej perspektívy západného Balkánu 
konečne začať tento proces koncom roka 
bez toho, aby tým boli dotknuté stanoviská 
členských štátov týkajúce sa štatútu 
Kosova, s cieľom pôsobiť proti 
vzrastajúcej izolácii kosovských občanov, 
čo má negatívny vplyv najmä na 
najohrozenejšie skupiny a na mládež;  víta, 
že Rada podporila tento zámer na svojom 
zasadnutí 5. decembra 2011, keď znovu 
zopakovala, že k liberalizácii vízového 
režimu v Kosove dôjde, len čo budú 
splnené všetky podmienky; zdôrazňuje, že 
lepšie medziľudské kontakty sú veľkým 
stimulom podporujúcim demokratizáciu a 
hnacím motorom ďalších reforiem v 
regióne; 

8. víta začatie dialógu v súlade s 
predchádzajúcimi záväzkami týkajúcimi sa 
európskej perspektívy západného Balkánu 
bez toho, aby tým boli dotknuté stanoviská 
členských štátov týkajúce sa štatútu 
Kosova, s cieľom pôsobiť proti 
vzrastajúcej izolácii kosovských občanov, 
čo má negatívny vplyv najmä na 
najohrozenejšie skupiny a na mládež, a 
očakáva, že Komisia tento rok na jar 
predloží plán na liberalizáciu víz, pričom 
prijme rovnaký prístup ako v prípade 
ostatných krajín západného Balkánu, 
najmä prostredníctvom prípravy plánu, 
ktorý sa bude venovať štyrom oblastiam 
otázok, s hlavným cieľom dosiahnuť na 
konci tohto procesu liberalizáciu vízového 
režimu; víta závery Rady z 5. decembra 
2011, v ktorých znovu zopakovala, že k 
liberalizácii vízového režimu v Kosove 
dôjde, len čo budú splnené všetky 
podmienky; zdôrazňuje, že lepšie 
medziľudské kontakty sú veľkým stimulom 
podporujúcim demokratizáciu a hnacím 
motorom ďalších reforiem v regióne;  

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/6 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
o procese integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

12. zdôrazňuje význam dialógu s 
Belehradom, ktorý prebieha po dosiahnutí 
dohody medzi Srbskom a Kosovom v 
rámci Valného zhromaždenia OSN v 
septembri 2010 a ktorý napomáha EÚ, pre 
regionálnu spoluprácu a dosiahnutie 
európskej perspektívy oboch krajín; je 
potešený tým, že doteraz prebehlo osem 
kôl týchto rozhovorov, ktoré vyústili do 
niekoľkých predbežných dohôd, z ktorých 
posledná dohoda o integrovanej správe 
hraničných prechodov v severnej časti 
krajiny bola prerokovaná 2. decembra 
2011 a ktorými bola zavedená jednotná 
spoločná integrovaná kontrola;   

12. zdôrazňuje význam dialógu s 
Belehradom, ktorý prebieha po dosiahnutí 
dohody medzi Srbskom a Kosovom v 
rámci Valného zhromaždenia OSN v 
septembri 2010 a ktorý napomáha EÚ, pre 
regionálnu spoluprácu a dosiahnutie 
európskej perspektívy oboch krajín; je 
potešený tým, že doteraz prebehlo deväť 
kôl týchto rozhovorov, ktoré vyústili do 
niekoľkých predbežných dohôd vrátane 
dohody o integrovanej správe hraničných 
prechodov v severnej časti krajiny, 
prerokovanej 2. decembra 2011, a ktorými 
bola zavedená jednotná spoločná 
integrovaná kontrola, a žiada jej 
spoľahlivé plnenie;  

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/7 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
o procese integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

13. vyjadruje však znepokojenie nad tým, 
že predchádzajúce dohody, ktoré sú 
dôležité na zlepšenie každodenného života 
obyvateľov na oboch stranách, napríklad 
dohoda o colných pečiatkach, neboli 
uplatnené na srbskej strane, čo viedlo 
k rozhodnutiu kosovskej vlády z júla 2011 
prijať recipročné opatrenia; vyzýva srbskú 
vládu, aby preukázala ochotu dosiahnuť 
tieto ciele dialógu a dohody, najmä snahu 
nájsť možnosti dohody, ktoré by Kosovu 
umožnili plne sa zapojiť do regionálnej 
spolupráce, a aby ich rýchlo a účinne 
uplatňovala; 

13. vyjadruje však znepokojenie nad tým, 
že predchádzajúce dohody, ktoré sú 
dôležité na zlepšenie každodenného života 
obyvateľov na oboch stranách, napríklad 
dohoda o odovzdávaní všetkých 
občianskych registrov kosovským 
orgánom a dohoda o colných pečiatkach, 
neboli plne uplatnené na srbskej strane, 
pričom druhá dohoda sa neuplatňovala, 
čo viedlo k rozhodnutiu kosovskej vlády z 
júla 2011 prijať recipročné opatrenia; 
vyzýva srbskú vládu, aby preukázala 
ochotu dosiahnuť tieto ciele dialógu; víta v 
tejto súvislosti dohody medzi Belehradom 
a Prištinou o integrovanom riadení hraníc 
(IBM) a o všestrannej regionálnej 
spolupráci, ktoré boli dosiahnuté 24. 
februára, a zdôrazňuje, že je nanajvýš 
dôležité, aby sa uzatvorené dohody 
spoľahlivo vykonávali; v tejto súvislosti 
považuje za poľutovaniahodné nedávne 
spory medzi stranami o použití poznámky 
pod čiarou kosovskou delegáciou; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
23.3.2012 B7-0187/8 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
o procese integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 18a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  18a. varuje srbské orgány, že organizácia 
miestnych volieb v Kosove by bola v 
rozpore s medzinárodným právom, najmä 
so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej 
rady OSN 1244, a ohrozila by stabilitu v 
regióne i prebiehajúci bilaterálny dialóg s 
Kosovom; poukazuje na to, že možnosť 
prípadnej účasti držiteľov srbského 
občianstva, ktorí majú bydlisko v Kosove, 
v nadchádzajúcich srbských 
parlamentných voľbách by sa mala 
dohodnúť s kosovskými orgánmi v 
spolupráci s Dočasnou misiou OSN v 
Kosove (UNMIK) a OBSE; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/9 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
o procese integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 27a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  27a. domnieva sa, že prípady podvodu (na 
ktoré nedávno upozornili médiá) – bez 
ohľadu na to, či mali súvislosť s 
parlamentom, vládou alebo inou 
inštitúciou – sa musia riadne vyšetriť, a 
ak to bude potrebné, treba zrušiť imunitu; 
vyzýva parlament a inštitúcie Kosova, aby 
sa jasne dištancovali od takého konania a 
aby prijali zodpovedajúce opatrenia s 
cieľom dosiahnuť nezlučiteľnosť 
takýchto prípadov s verejnými funkciami; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/10 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
o procese integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

38. je znepokojený tým, že diskriminácia 
zostáva v krajine naďalej vážnym 
problémom, a vyzýva vládu, aby v súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
ochrany ľudských práv uplatňovala 
rozsiahlu antidiskriminačnú stratégiu 
zaručujúcu rovnosť všetkých ľudí bez 
ohľadu na ich etnický pôvod, pohlavie, 
vek, náboženské vyznanie, sexuálnu 
orientáciu alebo zdravotné postihnutie s 
cieľom podporovať toleranciu, rešpekt a 
porozumenie v rámci úsilia o zvýšenie 
povedomia o ľudských právach na 
centrálnej a miestnej úrovni; zdôrazňuje, že 
je potrebné prijať ďalšie opatrenia s cieľom 
lepšie presadzovať právne predpisy a 
správne prostriedky na nápravu 
porušovania ľudských práv; upozorňuje 
najmä na situáciu žien a rómskej, aškalskej 
a egyptskej komunity a na potrebu 
zabezpečiť integráciu všetkých detí do 
vzdelávacieho systému prostredníctvom 
vzdelávania v materinskom jazyku; 
vzhľadom na etnickú rozmanitosť Kosova 
naliehavo žiada príslušné orgány, aby v 
súlade s medzinárodnými a európskymi 
normami zabezpečili prístup k účinným 
mnohojazyčným verejným službám; 

38. je znepokojený tým, že diskriminácia 
zostáva v krajine naďalej vážnym 
problémom, a vyzýva vládu, aby v súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
ochrany ľudských práv uplatňovala 
rozsiahlu antidiskriminačnú stratégiu 
zaručujúcu rovnosť všetkých ľudí bez 
ohľadu na ich etnický pôvod, pohlavie, 
vek, náboženské vyznanie, sexuálnu 
orientáciu, rodovú identitu alebo zdravotné 
postihnutie s cieľom podporovať 
toleranciu, rešpekt a porozumenie v rámci 
úsilia o zvýšenie povedomia o ľudských 
právach na centrálnej a miestnej úrovni; 
zdôrazňuje, že je potrebné prijať ďalšie 
opatrenia s cieľom lepšie presadzovať 
právne predpisy a správne prostriedky na 
nápravu porušovania ľudských práv; 
upozorňuje najmä na situáciu žien a 
rómskej, aškalskej a egyptskej komunity a 
na potrebu zabezpečiť integráciu všetkých 
detí do vzdelávacieho systému 
prostredníctvom vzdelávania v 
materinskom jazyku; vzhľadom na etnickú 
rozmanitosť Kosova naliehavo žiada 
príslušné orgány, aby v súlade s 
medzinárodnými a európskymi normami 
zabezpečili prístup k účinným 
mnohojazyčným verejným službám; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/11 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
o procese integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 45a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  45a. zdôrazňuje v tejto súvislosti význam 
zlepšenia vzťahov Kosova s 
medzinárodnými kultúrnymi inštitúciami 
a inštitúciami kultúrneho dedičstva, so 
športovými organizáciami, ako aj význam 
zastúpenia v nich, najmä pokiaľ ide o 
Medzinárodný olympijský výbor, s cieľom 
umožniť kosovským športovcom účasť v 
nadchádzajúcich Olympijských hrách v 
Londýne;  

Or. en 

 
 


