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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Jinnota li d-dikjarazzjoni ta’ 
indipendenza tal-Kosovo āiet rikonoxxuta 
minn 85 pajjiŜ, inkluŜi 22 Stat Membru 
tal-UE; jilqa’ lill-ħames Stati Membri tal-
UE jekk jagħmlu l-istess ħaāa; jilqa’ bl-
istess mod il-parteëipazzjoni aktar attiva 
tagħhom fil-medjazzjoni bejn is-Serbja u 
l-Kosovo; itenni kemm huwa importanti 
għall-UE li timpenja ruħha fil-konfront 
tal-Kosovo, u jqis dan l-impenn kruëjali 
għall-preservazzjoni tal-istabilità u s-
sigurtà fil-viëinat immedjat tal-UE; 

1. Jinkoraāāixxi lill-Istati Membri tal-UE 
jŜidu l-isforzi tagħhom sabiex iŜ-Ŝewā 
naħat tal-kunflitt ikun jistgħu isibu 
soluzzjoni komuni u sodisfaëenti; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

2. Jenfasizza l-perspettiva Ewropea tal-
Kosovo, f’konformità mal-perspettiva 
Ewropea tar-reājun tal-Balkani tal-Punent 
kollu kemm hu, li huwa inëentiv b’saħħtu 

għar-riformi neëessarji; jissottolinja l-fatt li 

l-istrateāija tal-UE biex din il-perspettiva 

ssir tanāibbli għaë-ëittadini tal-Kosovo sa 
issa ma rnexxietx u li nkisbu ftit riŜultati; 

jilqa’ l-ħatra ta’ rappreŜentant Speëjali 
tal-UE/kap tal-Uffiëëju tal-UE li jkopri 
dawn iŜ-Ŝewā rwoli; 

2. Jenfasizza l-perspettiva Ewropea tal 

Balkani tal-Punent kollu kemm hu, li huwa 

inëentiv b’saħħtu għar-riformi neëessarji; 

jissottolinja l-fatt li l-istrateāija tal-UE biex 

din il-perspettiva ssir tanāibbli sa issa ma 

rnexxietx u li nkisbu ftit riŜultati;  
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

5. Huwa mħasseb dwar l-irregolaritajiet 

serji waqt l-aħħar elezzjonijiet 
parlamentari fl-2010; jitlob 
investigazzjoni xierqa tal-frodi elettorali, 
anki billi jiāu esposti individwi 
politikament responsabbli għall-
irregolaritajiet, u pieni mingħajr dewmien 
u adegwati għal dawk li kommettew ir-
reati, inkluŜi uffiëjali elettorali lokali, 
sabiex tintemm il-kultura tal-impunità li 
timmina l-fiduëja tas-soëjetà fl-
istituzzjonijiet tal-istat u l-leāittimità 
tagħhom; iħeāāeā sabiex tingħata 
prijorità lir-riŜoluzzjoni ta’ kaŜijiet relatati 
mal-elezzjoni u, għal dan il-għan, 
jistieden lill-istituzzjonijiet tal-istat tal-
Kosovo (il-Prosekutur tal-Istat, il-Qorti 
Suprema u l-Kunsill Āudizzjarju tal-
Kosovo) itejbu l-mod kif jikkoordinaw 
xogħolhom; jissottolinja l-fatt li qafas 
elettorali li jiffunzjona tajjeb huwa 
essenzjali biex l-istituzzjonijiet 
demokratiëi jaħdmu; 

5. Huwa mħasseb dwar l-irregolaritajiet 

serji waqt l-aħħar votazzjonijiet li saru fl-
2010; jinnota li fl-assenza ta’ soluzzjoni 
komprensiva u aëëettabbli b’mod 
reëiproku għall-Kosovo li tkun konformi 
mar-RiŜoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà 
tan-NU 1244/99 u konsistenti mal-liāi 
internazzjonali, il-proëeduri kollha fir-
reājun se jsofru minn nuqqas ta’ 
leāittimità; 

Or. en 



 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

26.3.2012 B7-0187/17 

Emenda  17 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

f’isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

f’isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 

Il-Proëess ta' Integrazzjoni Ewropea tal-Kosovo 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 13 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

13. Madankollu, huwa mħasseb dwar il-fatt 

li l-ftehimiet preëedenti, importanti biex 

itejbu l-ħajja ta’ kuljum taë-ëittadini fuq 
iŜ-Ŝewā naħat, bħal dak dwar it-timbri 

doganali, ma āewx implimentati min-naħa 
Serba, li wassal għad-deëiŜjoni f’Lulju 
2011 mill-Gvern tal-Kosovo biex 
implimenta miŜuri reëiproëi; jistieden lill-
Gvern Serb juri rieda tajba biex jinkisbu 
l-għanijiet tad-djalogu u biex jintlaħqu 
ftehimiet, partikolarment biex isib 
arranāamenti li jippermettu l-
parteëipazzjoni sħiħa tal-Kosovo 
f’kooperazzjoni reājonali, kif ukoll biex 
jimplimentahom malajr u b’mod effettiv;  

13. madankollu, huwa mħasseb dwar il-fatt 

li dawn il-ftehimiet, għalkemm importanti 

biex itejbu l-ħajja ta’ kuljum tal-persuni 
fuq iŜ-Ŝewā naħat, bħal dak dwar it-timbri 

doganali, ma āewx implimentati; 
jenfasizza li Ŝ-Ŝewā naħat għandhom 
isegwu approëë prammatiku, li jeħtieā 
impenn, perseveranza u sens ta’ 
responsabbilità biex jinstabu soluzzjonijiet 
komuni li jtejbu l-ħajja tal-persuni;  
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

17. Huwa mħasseb sewwa dwar is-

sitwazzjoni instabbli u mimlija tensjoni fit-

Tramuntana, u jikkundanna bil-qawwa l-

vjolenza inaëëettabbli fuq l-awtoritajiet 
tal-KFOR u tal-Kosovo fiŜ-Ŝona, li wasslet 
għat-telf ta’ ħajja u korrimenti; jitlob li 

jsiru sforzi biex jerāa' lura l-istat tad-dritt 

f’din iŜ-Ŝona bl-intensifikazzjoni tal-ālieda 

kontra l-kriminalità organizzata u l-

istrutturi kriminali li juŜaw din iŜ-Ŝona 

bħala refuāju sikur, mingħajr il-kontroll ta’ 

ebda awtorità; jitlob għat-tneħħija sħiħa u 

ta’ malajr tal-imblukkar fit-toroq u biex jiāi 

Ŝgurat il-moviment ħieles tal-persuni u l-

merkanzija, inkluŜ l-aëëess għall-punti ta’ 

qsim għall-komunità internazzjonali u l-

uffiëjali tad-dwana tal-Kosovo, u jilqa’ d-

dikjarazzjoni tal-President tas-Serbja f’dan 

ir-rigward; jistieden lill-Gvern Serb ixolji 
strutturi paralleli li joperaw fit-territorju 
tal-Kosovo; 

17. Huwa mħasseb sewwa dwar is-

sitwazzjoni instabbli u mimlija tensjoni fit-

Tramnuntana u jikkundanna bil-qawwa l-

vjolenza fiŜ-Ŝona, li wasslet għat-telf ta’ 

ħajja u korrimenti; jitlob li jsiru sforzi biex 

jerāa' lura l-istat tad-dritt f’din iŜ-Ŝona bl-

intensifikazzjoni tal-ālieda kontra l-

kriminalità organizzata u l-istrutturi 

kriminali li juŜaw din iŜ-Ŝona bħala refuāju 

sikur, mingħajr il-kontroll ta’ ebda 

awtorità; jitlob għat-tneħħija sħiħa u ta’ 

malajr tal-imblukkar fit-toroq u biex jiāi 

Ŝgurat il-moviment ħieles tal-persuni u l-

merkanzija, inkluŜ l-aëëess għall-punti ta’ 

qsim għall-komunità internazzjonali u l-

uffiëjali tad-dwana tal-Kosovo, u jilqa’ d-

dikjarazzjoni tal-President tas-Serbja f’dan 

ir-rigward;  

Or. en 



 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

26.3.2012 B7-0187/19 

Emenda  19 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

f’isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

f’isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 

Il-Proëess ta' Integrazzjoni Ewropea tal-Kosovo 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 18 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

18. Jissottolinja li fatt li l-
implimentazzjoni tal-pjan Ahtisaari fit-
Tramuntana jagħti lis-Serbi tal-Kosovo 
awtonomija wiesgħa, li jiggarantixxi d-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali 
tagħhom; itenni li huwa biss riŜultat 
negozjat fid-djalogu li jāib soluzzjonijiet 

sostenibbli u jistieden lill-Gvern tal-
Kosovo jagħmel kull sforz sabiex 
jiŜviluppa u jimplimenta strateāija wiesgħa 
u effettiva għaë-ëittadini fit-Tramuntana 

sabiex jiffaëilitaha; iħeāāeā lill-komunità 
internazzjonali tkompli tagħti l-appoāā 
tagħha għall-Gvern tal-Kosovo biex 
tinstab soluzzjoni dejjiema u paëifika 
għas-sitwazzjoni fit-Tramuntana; 

18. Itenni li huwa biss riŜultat negozjat fid-

djalogu li jāib soluzzjonijiet sostenibbli u 

jistieden lil Pristina tagħmel kull sforz 
sabiex tiŜviluppa u timplimenta strateāija 
wiesgħa u effettiva għaë-ëittadini fit-

Tramuntana sabiex tiffaëilitaha; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

21. Jissottlinja l-importanza tal-missjoni 
tal-istat tad-dritt EULEX, li tipprovdi 
xhieda tanāibbli tal-impenn tal-UE kollha 
u s-27 Stat Membru tiegħu biex jitjieb l-
istat tad-dritt fil-Kosovo, u jitlob inizjattivi 
tal-Unjoni Ewropea biex issaħħaħ l-
effiëjenza u l-aëëettazzjoni ta' din il-
missjoni importanti fit-territorju tal-
Kosovo kollu kemm hu; jistieden lill-
awtoritajiet tal-Kosovo jsaħħu il-
kooperazzjoni tagħhom mal-EULEX u 
jiŜguraw appoāā għax-xogħol tal-EULEX 
fl-oqsma kollha tal-mandat tiegħu; 
jinnota l-attivitajiet EULEX fit-
Tramuntana, u jistieden lill-missjoni ŜŜid 
l-isforzi tagħha sabiex tissodisfa l-mandat 
tagħha fiŜ-Ŝona; jinnota li l-mandat tal-
missjoni, speëjalment rigward l-ippjanar, 
l-operazzjonijiet, il-āestjoni u s-
superviŜjoni, attwalment qed jiāi rivedut 
bil-għan li jiāi adattat għas-sitwazzjoni fil-
post li qiegħda tinbidel;  

21. imħassar 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

50. Huwa mħasseb dwar is-sitwazzjoni 

ekonomika tal-Kosovo; jenfasizza l-
importanza tad-dixxiplina baāitarja u 
politiki makroekonomiëi sostenibbli għall-
iŜvilupp tal-pajjiŜ u jissottolinja l-fatt li l-
proëess ta’ privatizzazzjoni jeħtieā li 
jitwettaq fi trasparenza sħiħa; jilqa’ l-passi 
li ttieħdu biex jiāu ssimplifikati l-proëeduri 

għal negozji āodda, bil-għan li jiŜdied 

kemm id-dħul tal-baāit kif ukoll biex 
jonqos il-qgħad għoli fil-pajjiŜ, 
partikolarment fost iŜ-ŜgħaŜagħ; 

jiddispjaëih, għal dan il-għan, dwar id-
dewmien fl-estenzjoni tal-MiŜuri 
Kummerëjali Awtonomi; 

50. Huwa mħasseb dwar is-sitwazzjoni 

ekonomika tal-abitanti tar-reājun; 
jissottolinja l-importanza tal-politiki 

ekonomiëi fir-reājun li jiŜguraw tkabbir 
ekonomiku sostenibbli, ħarsien 
ambjentali u ħolqien ta’ impjiegi; jilqa’ l-
passi li ttieħdu biex jiāu ssimplifikati l-

proëeduri għal negozji āodda, iŜda jitlob 
sforzi ulterjuri biex jiāu ffaëilitati l-
operazzjonijiet tal-SMEs, bil-għan li 
jiŜdied kemm id-dħul kif ukoll biex jonqos 

il-qgħad għoli fir-reājun, partikolarment 
fost iŜ-ŜgħaŜagħ;  

Or. en 

 

 

 


