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26.3.2012 B7-0187/14 

Pakeitimas  14 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. atkreipia d÷mesį į tai, kad Kosovo 
nepriklausomyb÷s paskelbimą pripažino 
85 šalys, įskaitant 22 ES valstybes nares; 
ragina likusias penkias ES valstybes nares 
taip pat jį pripažinti; taip pat palankiai 
vertintų aktyvesnį jų vaidmenį 
tarpininkaujant tarp Serbijos ir Kosovo; 
pakartoja, kad ES labai svarbu įtraukti 
Kosovą, ir mano, kad šis įsipareigojimas 
itin reikalingas siekiant išsaugoti 
stabilumą ir saugumą artimiausioje ES 
kaimynyst÷je; 

1. ragina ES valstybes nares d÷ti daugiau 
pastangų siekiant sudaryti sąlygas abiems 
konflikto šalims rasti patenkinamą bendrą 
sprendimą; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/15 

Pakeitimas  15 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

2. pabr÷žia, kad integracijos į Europą 

galimyb÷, kuri sutampa su viso Vakarų 
Balkanų regiono integracijos galimybe, 
yra galinga paskata vykdyti būtinas 

reformas Kosove; pabr÷žia, kad ES 
strategija, skirta tam, kad ši galimyb÷ 

Kosovo piliečiams taptų apčiuopiamesn÷, 

kol kas nepasiek÷ tikslo ir rezultatų buvo 

pasiekta nedaug; palankiai vertina tai, kad 
paskirtas dvejopas pareigas einantis ES 
specialusis įgaliotinis / ES biuro vadovas; 

2. pabr÷žia, kad viso Vakarų Balkanų 
regiono integracijos į Europą galimyb÷ yra 

galinga paskata vykdyti būtinas reformas; 

pabr÷žia, kad ES strategija, skirta tam, kad 

ši galimyb÷ taptų apčiuopiamesn÷, kol kas 

nepasiek÷ tikslo ir rezultatų buvo pasiekta 

nedaug;  

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/16 

Pakeitimas  16 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

5. susirūpinęs d÷l rimtų pažeidimų per 

paskutinius 2010 m. gruodžio m÷nesio 
parlamento rinkimus; ragina tinkamai 
ištirti rinkiminį sukčiavimą, taip pat 
nustatyti asmenis, kurie politiškai 
atsakingi už pažeidimus, bei greitai ir 
tinkamai nubausti visus kaltininkus, 
įskaitant vietos rinkimų pareigūnus, 
siekiant užbaigti nebaudžiamumo erą, 
kurioje menkinamas visuomen÷s 
pasitik÷jimas valstyb÷s institucijomis ir 
kompromituojamas jų teis÷tumas; ragina 
teikti prioritetą rinkimų bylų sprendimui 
ir šiuo tikslu prašo Kosovo valstybinių 
institucijų (valstyb÷s prokuratūrą, 
Aukščiausiąjį Teismą ir Kosovo teismų 
tarybą) patobulinti savo darbo 
koordinavimą; pabr÷žia, kad tinkamai 
funkcionuojanti rinkimų sistema labai 
svarbi demokratinių institucijų veikimui; 

5. susirūpinęs d÷l rimtų pažeidimų per 

balsavimus, surengtus 2010 m. gruodžio 

m÷nesį; atkreipia d÷mesį į tai, kad, kol 
nerasta visapusio ir abiems šalims 
priimtino sprendimo Kosovo klausimu, 
kuris atitiktų JT Saugumo Tarybos 
rezoliuciją Nr. 1244/99 ir tarptautinę 
teisę, visoms procedūroms regione trūks 
teis÷tumo; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/17 

Pakeitimas  17 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

13. tačiau reiškia susirūpinimą tuo, kad 

ankstesni susitarimai, labai svarbūs norint 

pagerinti kasdieninį piliečių gyvenimą, 

pvz., susitarimas d÷l mutinių antspaudų, 

Serbijos nebuvo įgyvendinami, tod÷l 
Kosovo vyriausyb÷ 2011 m. liepos m÷n., 
nusprend÷ taikyti atsakomąsias 
priemones; ragina Serbijos vyriausybę 
pademonstruoti gerą valią siekiant 
dialogo tikslų ir pasirašyti susitarimus, 
ypač nustatyti tvarką, pagal kurią Kosovas 
gal÷tų visapusiškai dalyvauti 
regioniniame bendradarbiavime, taip pat 
nedelsiant ir veiksmingai šiuos 
susitarimus įgyvendinti;  

13. tačiau reiškia susirūpinimą tuo, kad 

ankstesni susitarimai, labai svarbūs norint 

pagerinti kasdieninį žmonių gyvenimą, 

pvz., susitarimas d÷l mutinių antspaudų, 

nebuvo įgyvendinami; pabr÷žia, kad abi 
šalys tur÷tų laikytis pragmatinio požiūrio, 
kuris reikalauja įsipareigojimų, 
nuoseklumo ir atsakomyb÷s ieškant 
bendrų sprendimų, pagal kuriuos 
pager÷tų žmonių gyvenimas;  

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/18 

Pakeitimas  18 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

17. labai susirūpinęs d÷l nestabilios ir 

įtemptos pad÷ties Šiaur÷je ir griežtai 
smerkia nepriimtiną smurtą KFOR ir 
Kosovo valdžios institucijų atžvilgiu, d÷l 
kurio šiame regione žmon÷s netenka 

gyvyb÷s ir žalojami; ragina stengtis šiame 

regione atkurti teisinę valstybę, stiprinant 

kovą su organizuotu nusikalstamumu ir 

nusikalstamomis organizacijomis, kurios 

pavertusios šį regioną joms saugia 

teritorija, kurios nekontroliuoja jokia 

valdžios institucija; ragina nedelsiant ir 

visiškai pašalinti kelius blokuojančias 

kliūtis ir užtikrinti laisvą asmenų ir prekių 

jud÷jimą, taip pat suteikti galimybę praeiti 

pro vartus tarptautinei bendruomenei ir 

Kosovo muitin÷s pareigūnams, ir 

džiaugiasi Serbijos prezidento pareiškimu 

šiais klausimais; ragina Serbijos 
vyriausybę likviduoti paralelines 
struktūras, veikiančias Kosovo 
teritorijoje; 

17. labai susirūpinęs d÷l nestabilios ir 

įtemptos pad÷ties šiaurin÷je šalies dalyje ir 
griežtai smerkia smurtą, d÷l kurio šiame 

regione žmon÷s netenka gyvyb÷s ir 

žalojami; ragina stengtis šiame regione 

atkurti teisinę valstybę, stiprinant kovą su 

organizuotu nusikalstamumu ir 

nusikalstamomis organizacijomis, kurios 

pavertusios šį regioną joms saugia 

teritorija, kurios nekontroliuoja jokia 

valdžios institucija; ragina nedelsiant ir 

visiškai pašalinti kelius blokuojančias 

kliūtis ir užtikrinti laisvą asmenų ir prekių 

jud÷jimą, taip pat suteikti galimybę praeiti 

pro vartus tarptautinei bendruomenei ir 

Kosovo muitin÷s pareigūnams, ir 

džiaugiasi Serbijos prezidento pareiškimu 

šiais klausimais;  

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/19 

Pakeitimas  19 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

18. pabr÷žia, kad M. Ahtisaari plano 
įgyvendinimas Šiaur÷je suteiktų Kosovo 
serbams nepriklausomybę plačiąją 
prasme, kartu užtikrinant jų teises ir 
pagrindines laisves; pakartoja, kad tvarių 
sprendimų galima tik÷tis tik iš derybų, t. y. 

dialogo rezultatų, ir ragina Kosovo 
vyriausybę d÷ti visas pastangas siekiant 
parengti ir įgyvendinti veiksmingą 

strategiją, kuri apr÷ptų Šiaur÷s piliečius, 
kad būtų palengvintas šis dialogas; ragina 
tarptautinę bendruomenę ir toliau teikti 
savo paramą Kosovo vyriausybei ieškant 
ilgalaikio taikaus pad÷ties Šiaur÷je 
sprendimo; 

18. pakartoja, kad tvarių sprendimų galima 

tik÷tis tik iš derybų, t. y. dialogo rezultatų, 

ir ragina Prištiną d÷ti visas pastangas 
siekiant parengti ir įgyvendinti veiksmingą 

strategiją, kuri apr÷ptų šiaurin÷s šalies 
dalies piliečius, kad būtų palengvintas šis 
dialogas; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/20 

Pakeitimas  20 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

21. pabr÷žia svarbų teisin÷s valstyb÷s 
misijos EULEX vaidmenį, kuri iš tiesų 
įrodo visos ES ir jos 27 valstybių narių 
įsipareigojimus įtvirtinti teis÷s viršenybę 
Kosove, ir prašo Europos Sąjungos imtis 
iniciatyvų didinti šios svarbios misijos 
efektyvumą ir pripažinimą visoje Kosovo 
teritorijoje; ragina Kosovo institucijas 
glaudžiau bendradarbiauti su EULEX ir 
remti EULEX darbą visose jos įgaliojimų 
srityse; atkreipia d÷mesį į EULEX misijos 
veiklą šiaurin÷je šalies dalyje ir ragina 
d÷ti daugiau pastangų siekiant 
visapusiškai įvykdyti savo įgaliojimus 
šiame regione; atkreipia d÷mesį į tai, kad 
šios misijos įgaliojimai, ypač susiję su 
planavimu, veikla, valdymu ir priežiūra, 
šiuo metu yra persvarstomi siekiant 
pritaikyti misiją prie kintančios pad÷ties 
vietoje;  

21. Išbraukta. 

Or. en 



 

AM\897232LT.doc  PE486.729v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

26.3.2012 B7-0187/21 

Pakeitimas  21 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Kosovo europin÷s integracijos procesas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

50 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

50. yra susirūpinęs d÷l Kosovo ekonomin÷s 

pad÷ties; pabr÷žia biudžeto drausm÷s ir 
tvarios makroekonomikos politikos svarbą 
šalies vystymuisi ir pabr÷žia, kad 
privatizavimo procesas turi vykti visiškai 
skaidriai; palankiai vertina tai, kad 
siekiama supaprastinti verslo įmon÷s 

steigimo procedūrą, kadangi tai leistų 
padidinti biudžeto įplaukas ir sumažintų 

aukštą nedarbo lygį šalyje, ypač jaunimo 

nedarbo lygį; šiomis aplinkyb÷mis 
apgailestauja d÷l autonominių prekybos 
priemonių pratęsimo vilkinimo; 

50. yra susirūpinęs d÷l regiono gyventojų 
ekonomin÷s pad÷ties; pabr÷žia ekonomin÷s 
politikos regione, kurią įgyvendinant būtų 
užtikrintas tvarus ekonomikos augimas, 
aplinkos apsauga ir darbo vietų kūrimas, 
svarbą; palankiai vertina priemones, kurių 
imtasi siekiant supaprastinti verslo įmon÷s 

steigimo tvarką, tačiau ragina d÷ti 
daugiau pastangų siekiant palengvinti 
MVĮ veikimą, kadangi tai leistų padidinti 
biudžeto įplaukas ir sumažintų aukštą 

nedarbo lygį regione, ypač jaunimo;  

Or. en 

 

 


