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Amendamentul 12 
Pier Antonio Panzeri, Libor Rouček, María Muñiz De Urquiza 
în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluŃie B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluŃie 
Referirea 1 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

– având în vedere Comunicarea Comisiei 

din 12 octombrie 2011 intitulată „Strategia 
de extindere şi principalele provocări 2011-
2012” (COM 2011/666) și Documentul 

Comisiei de însoŃire a raportului privind 
progresele înregistrate de Kosovo pe durata 

anului 2011 (SEC(2011)1207), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei 

din 12 octombrie 2011 intitulată „Strategia 
de extindere şi principalele provocări 2011-
2012” (COM 2011/666) și Documentul 

Comisiei de însoŃire a raportului privind 
progresele înregistrate de Kosovo pe durata 

anului 2011 (SEC(2011)1207)
1
, 

 
1 Aceasta nu aduce atingere pozițiilor privind 
statutul și este conformă Rezoluției 1244/99 a CS 
al ONU și cu avizul CIJ privind declarația de 
independență a Kosovo. 

 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/13 

Amendamentul 13 
Pier Antonio Panzeri, Libor Rouček, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein 
în numele Grupului S&D 

 

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 (nou) 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

  -1. salută acordul istoric realizat de 
Belgrad și Pristina cu privire la o 
cooperare regională incluzivă și la 
reprezentarea Kosovo în forurile 
regionale; consideră că acest acord este 
esențial pentru stabilitatea întregii regiuni 
a Balcanilor de Vest și, implicit, pentru 
UE; invită ambele părți să continue să 
avanseze în implementarea tuturor 
acordurilor la care s-a ajuns până acum 
în cadrul dialogului Belgrad - Pristina; 
salută intenția Comisiei de a iniția un 
studiu de fezabilitate pentru Acordul de 
stabilizare și asociere dintre Kosovo și UE 
și subliniază importanța respectării 
criteriilor de extindere stabilite, răsplătind 
progresele realizate de țara potențial 
candidată;  

Or. en 

 

 


