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23. 3. 2012 B7-0187/12 

Pozměňovací návrh  12 

Pier Antonio Panzeri, Libor Rouček, María Muñiz De Urquiza 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova 

Návrh usnesení 

Právní východisko 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. 

října 2011 nazvané „Strategie rozšíření 

a hlavní výzvy v letech 2011–2012“ 

(COM(2011)666) a zprávu Komise 

o pokroku Kosova za rok 2011 

(SEC(2011)1207), která je k němu 

připojena, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. 

října 2011 nazvané „Strategie rozšíření 

a hlavní výzvy v letech 2011–2012“ 

(COM(2011)666) a zprávu Komise 

o pokroku Kosova
1
 za rok 2011 

(SEC(2011)1207), která je k němu 

připojena, 

 
1 Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce 

statusu. Označení je v souladu s rezolucí Rady 

bezpečnosti OSN č. 1244/99 a se stanoviskem 

Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení 

nezávislosti Kosova. 

 

Or. en 
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23. 3. 2012 B7-0187/13 

Pozměňovací návrh  13 

Pier Antonio Panzeri, Libor Rouček, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova 

Návrh usnesení 

Bod -1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 -1. vítá historickou dohodu mezi 

Bělehradem a Prištinou o všestranné 

regionální spolupráci a zastoupení 

Kosova na regionálních fórech; domnívá 

se, že tato dohoda má stěžejní význam pro 

stabilitu v celém západobalkánském 

regionu, a tudíž je zásadní i pro 

Evropskou unii; vyzývá obě strany, aby i 

nadále pokračovaly v provádění všech 

dohod, které byly dosud uzavřeny v rámci 

dialogu mezi Bělehradem a Prištinou; vítá 

záměr Komise zahájit studii 

proveditelnosti týkající se dohody o 

stabilizaci a přidružení mezi Evropskou 

unií a Kosovem a zdůrazňuje, že je 

nezbytné dodržovat kritéria pro rozšíření 

oceňující pokrok, jehož potenciální 

kandidátská země dosáhla;   

Or. en 

 

 


