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23.3.2012 B7-0187/12 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Pier Antonio Panzeri, Libor Rouček, María Muñiz De Urquiza 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Proces integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Citácia 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 – so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. 
októbra 2011 nazvané Stratégia 
rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2011 
– 2012 (COM(2011)0666) a priloženú 
správu Komisie o pokroku Kosova za rok 
2011 (SEC(2011)1207), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. 
októbra 2011 nazvané Stratégia 
rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2011 
– 2012 (COM(2011)0666) a priloženú 
správu Komisie o pokroku Kosova za rok 
2011 (SEC(2011)1207)1, 

 
1 Týmto označením nie sú dotknuté stanoviská 
týkajúce sa otázky štatútu. Označenie je v súlade s 
rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244/99 a 
so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k 
vyhláseniu nezávislosti Kosova. 
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23.3.2012 B7-0187/13 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 

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

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Proces integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek -1 (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  -1. víta historickú dohodu medzi 
Belehradom a Prištinou o všestrannej 
regionálnej spolupráci a zastúpení Kosova 
na regionálnych fórach; domnieva sa, že 
táto dohoda má zásadný význam pre 
stabilitu v celom regióne západného 
Balkánu, a teda aj pre EÚ; vyzýva obe 
strany, aby aj naďalej pokračovali v 
realizácii všetkých dohôd, ktoré boli 
doteraz uzatvorené v rámci dialógu medzi 
Belehradom a Prištinou; víta zámer 
Komisie začať štúdiu uskutočniteľnosti 
týkajúcu sa dohody o stabilizácii a 
pridružení medzi EÚ a Kosovom a 
zdôrazňuje, že je potrebné dodržiavať 
zavedené kritériá pre rozšírenie, ktorými 
sa ocení pokrok, ktorý dosiahla 
potenciálna kandidátska krajina;  
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