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26. 3. 2012 B7-0187/14 

Pozměňovací návrh  14 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova  

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že vyhlášení nezávislosti 

Kosova uznalo 85 zemí, včetně 22 

členských států EU; uvítal by, kdyby 

zbývajících pět členských států EU tento 

krok učinilo také; uvítal by rovněž jejich 

aktivnější zapojení do zprostředkování 

rozhovorů mezi Srbskem a Kosovem; 

připomíná, jak je pro EU důležité, aby se 

zavázala k dialogu s touto zemí, a pokládá 

tento závazek za zásadní pro zachování 

stability a bezpečnosti v bezprostředním 

sousedství EU; 

1. podporuje členské státy EU, aby zvýšily 

svoje úsilí s cílem umožnit oběma stranám 

konfliktu nalézt uspokojivé společné 

řešení; 

Or. en 
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26. 3. 2012 B7-0187/15 

Pozměňovací návrh  15 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova  

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. klade důraz na evropskou perspektivu 

Kosova, která je v souladu s evropskou 

perspektivou celého západobalkánského 

regionu, což je významnou motivací 

k provádění nezbytných reforem; 

upozorňuje na to, že strategie EU, která 

měla pro občany Kosova takovou 

budoucnost učinit skutečností, nebyla 

dosud úspěšná a že bylo dosaženo jen 

skromných výsledků; vítá jmenování 

zvláštního vyslance EU, který zároveň 

zastává funkci vedoucího úřadu EU; 

2. klade důraz na evropskou perspektivu 

celého západobalkánského regionu, což je 

významnou motivací k provádění 

nezbytných reforem; upozorňuje na to, že 

strategie EU, která měla takovou 

budoucnost učinit skutečností, nebyla 

dosud úspěšná a že bylo dosaženo jen 

skromných výsledků;  

Or. en 
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26. 3. 2012 B7-0187/16 

Pozměňovací návrh  16 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova  

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyjadřuje znepokojení nad závažnými 

nedostatky, které provázely parlamentní 

volby v prosinci 2010; vyzývá k žádnému 

vyšetření volebních podvodů, které by 

odhalilo jednotlivé osoby nesoucí 

politickou odpovědnost za nesrovnalosti, a 

k rychlému a přiměřenému potrestání 

všech pachatelů, včetně místních 

volebních úředníků, s cílem ukončit stav 

beztrestnosti, který podkopává důvěru 

společnosti ve státní orgány a jejich 

legitimitu; naléhavě požaduje, aby se 

pozornost soustředila na vyřešení případů 

volebních podvodů, a proto vyzývá 

kosovské státní instituce (státního 

zástupce, Nejvyšší soud a kosovskou 

Soudní radu) k tomu, aby zdokonalily 

způsob koordinace své práce; zdůrazňuje, 

že dobře fungující volební rámec má pro 

fungování demokratických institucí 

zásadní význam; 

5. vyjadřuje znepokojení nad závažnými 

nedostatky, které provázely hlasování 

konané v prosinci 2010; zdůrazňuje, že 

bez komplexního a vzájemně přijatelného 

řešení pro Kosovo, které je v souladu 

s rezolucí Rady bezpečnosti OSN  

č. 1244/99 a mezinárodním právem, 

budou všechny postupy postrádat 

dostatečnou legitimitu; 

Or. en 
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26. 3. 2012 B7-0187/17 

Pozměňovací návrh  17 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova  

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. je nicméně znepokojen tím, že 

předchozí dohody, jež jsou důležité pro 

zlepšení každodenního života občanů na 

obou stranách hranic, např. dohoda 

o celních kolcích, nebyly srbskou stranou 

provedeny, což vedlo vládu Kosova 

v červenci 2011 k rozhodnutí přijmout 

odvetná opatření; vyzývá srbskou vládu, 

aby prokázala ochotu dosáhnout cílů 

dialogu a dohod, zejména snahu nalézt 

pravidla, která by Kosovu umožnila plně 

se zapojit do regionální spolupráce, a aby 

je bez prodlení a účinně uplatňovala;  

13. je nicméně znepokojen tím, že tyto 

dohody, jež jsou důležité pro zlepšení 

každodenního života obyvatel na obou 

stranách, např. dohoda o celních razítcích, 

nebyly provedeny; zdůrazňuje, že by obě 

strany měly usilovat o pragmatický 

přístup, který vyžaduje odhodlání, 

vytrvalost a smysl pro odpovědnost při 

hledání společných řešení, která zlepší 

život obyvatel;  

Or. en 
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26. 3. 2012 B7-0187/18 

Pozměňovací návrh  18 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova  

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. je hluboce znepokojen nestabilní 

a napjatou situací na severu země 

a důrazně odsuzuje nepřijatelné násilí vůči 

misi KFOR a kosovským orgánům v této 

oblasti, jež vede ke ztrátám na životech 

a ke zraněním; vyzývá k obnově právního 

státu v této oblasti na základě 

intenzivnějšího boje proti organizované 

trestné činnosti a kriminálním strukturám 

využívajícím tuto oblast jako útočiště, 

které je mimo kontrolu jakéhokoli orgánu; 

vyzývá k urychlenému a úplnému 

odstranění silničních zátarasů a k zajištění 

volného pohybu lidí a zboží, včetně 

přístupu mezinárodního společenství 

a celních orgánů Kosova k hraničním 

přechodům, a vítá prohlášení srbského 

prezidenta v tomto ohledu; vyzývá srbskou 

vládu, aby rozpustila paralelní struktury 

působící na území Kosova; 

17. je hluboce znepokojen nestabilní 

a napjatou situací na severu a důrazně 

odsuzuje násilí v této oblasti, jež vede ke 

ztrátám na životech a zraněním; vyzývá 

k obnově právního státu v této oblasti 

na základě intenzivnějšího boje proti 

organizované trestné činnosti 

a kriminálním strukturám využívajícím 

tuto oblast jako útočiště, které je mimo 

kontrolu jakéhokoli orgánu; vyzývá 

k urychlenému a úplnému odstranění 

silničních zátarasů a k zajištění volného 

pohybu lidí a zboží, včetně přístupu 

mezinárodního společenství a celních 

orgánů Kosova k hraničním přechodům, 

a vítá prohlášení srbského prezidenta 

v tomto ohledu;  

Or. en 
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26. 3. 2012 B7-0187/19 

Pozměňovací návrh  19 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova  

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. zdůrazňuje, že uplatnění Ahtisaariho 

plánu na severu země by kosovským 

Srbům poskytlo širokou autonomii 

a zaručilo by jim jejich práva a základní 

svobody; opakuje, že pouze výsledky 

dosažené na základě dialogu přinesou 

trvalé řešení, a vyzývá kosovskou vládu, 

aby vynaložila veškeré úsilí k vypracování 

a uplatnění efektivní strategie zaměřené 

na občany na severu Kosova s cílem 

usnadnit realizaci tohoto plánu; naléhavě 

žádá mezinárodní společenství, aby nadále 

podporovalo kosovskou vládu při hledání 

dlouhodobého mírového řešení situace na 

severu země; 

18. opakuje, že pouze výsledky dosažené 

na základě dialogu přinesou trvalé řešení, 

a vyzývá Prištinu, aby vynaložila veškeré 

úsilí k vypracování a uplatnění efektivní 

strategie zaměřené na občany na severu 

Kosova s cílem usnadnit realizaci tohoto 

plánu; 

Or. en 
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26. 3. 2012 B7-0187/20 

Pozměňovací návrh  20 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova  

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zdůrazňuje význam mise na podporu 

právního státu EULEX, která je 

hmatatelným důkazem angažovanosti celé 

EU a jejích 27 členských států při 

zdokonalování fungování právního státu 

v Kosovu, a žádá Evropskou unii, aby 

vytvořila iniciativy zaměřené na zvýšení 

účinnosti této důležité mise na celém 

území Kosova a na to, aby byla tato mise 

přijímána pozitivněji; vyzývá kosovské 

orgány, aby upevnily spolupráci s misí 

EULEX a aby zajistily podporu práci mise 

EULEX ve všech oblastech jejího 

mandátu; bere na vědomí činnost mise 

EULEX na severu Kosova a zároveň ji 

vyzývá, aby zvýšila své úsilí s cílem naplnit 

svůj mandát v této oblasti; konstatuje, že 

v současné době probíhá přehodnocení 

mandátu mise, zejména pokud jde o její 

plánování, operace, správu a kontrolu, 

s cílem přizpůsobit ji měnící se situaci 

na místě;  

21. vypouští se 

Or. en 
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26. 3. 2012 B7-0187/21 

Pozměňovací návrh  21 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

za Výbor pro zahraniční věci 

Evropský integrační proces v případě Kosova  

Návrh usnesení 

Bod 50 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. je znepokojen hospodářskou situací 

v Kosovu; zdůrazňuje význam rozpočtové 

kázně a udržitelných makroekonomických 

politik pro rozvoj země a zdůrazňuje, že 

proces privatizace musí probíhat naprosto 

transparentně; vítá opatření zaměřená na 

zjednodušení postupů pro začínající 

podniky, jejichž cílem je zvýšit rozpočtové 

příjmy a zároveň snížit vysokou 

nezaměstnanost v zemi, a to zejména mezi 

mladými lidmi; v této souvislosti lituje 

zpoždění při prodlužování platnosti 

autonomních obchodních opatření; 

50. je znepokojen hospodářskou situací 

obyvatel v regionu; zdůrazňuje význam 

hospodářských politik v regionu, jež 

zajistí udržitelný hospodářský růst, 

ochranu životního prostředí a vytváření 

pracovních příležitostí; vítá opatření 

zaměřená na zjednodušení postupů pro 

začínající podniky, avšak vyzývá k dalšímu 

úsilí zaměřenému na usnadnění činnosti 

MSP, jejichž cílem je zvýšit příjmy 

a zároveň snížit vysokou nezaměstnanost 

v regionu, a to zejména mezi mladými 

lidmi;  

Or. en 

 

 


