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23.3.2012 B7-0187/12 

Alteração  12 

Pier Antonio Panzeri, Libor Rouček, María Muñiz De Urquiza 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

Citação 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a Comunicação da 

Comissão, de 12 de outubro de 2011, 

intitulada "Estratégia de Alargamento e 

Principais Desafios para 2011-2012" 

(COM 2011/0666) e o relatório de 

progresso 2011 da Comissão sobre o 

Kosovo (SEC(2011)1207), 

– Tendo em conta a Comunicação da 

Comissão, de 12 de outubro de 2011, 

intitulada "Estratégia de Alargamento e 

Principais Desafios para 2011-2012" 

(COM 2011/0666) e o relatório de 

progresso 2011 da Comissão sobre o 

Kosovo (SEC(2011)1207)
1
, 

 
1 Esta designação não prejudica as posições sobre 

o estatuto e está em conformidade com a 

Resolução 1244/1999 do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas e com o parecer do TIJ sobre a 

declaração de independência do Kosovo. 

 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/13 

Alteração  13 

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

em nome do Grupo S&D 

 

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 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  -1. Congratula-se com o acordo histórico 

alcançado entre Belgrado e Pristina em 

matéria de cooperação regional 

abrangente e representação do Kosovo 

nos fóruns regionais; considera que este 

acordo é fundamental para a estabilidade 

de toda a região dos Balcãs Ocidentais e, 

por conseguinte, para a UE; convida 

ambas as Partes a prosseguir com a 

aplicação de todos os acordos celebrados 

até à data no quadro do diálogo entre 

Belgrado e Pristina; acolhe 

favoravelmente a intenção da Comissão 

de lançar um estudo de viabilidade para 

um Acordo de Estabilidade e Associação 

entre o Kosovo e a UE e salienta a 

importância de cumprir os critérios de 

adesão estabelecidos, premiando, deste 

modo, os progressos efetuados pelo país 

potencialmente candidato;  

Or. en 

 

 


