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26.3.2012 B7-0187/14 

Amendement  14 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat de 

onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo 

door 85 landen, waaronder 22 EU-

lidstaten, is erkend; zou het op prijs 

stellen wanneer de overige vijf EU-

lidstaten hetzelfde deden; zou het tevens 

op prijs stellen wanneer deze landen een 

actievere rol als bemiddelaar tussen 

Servië en Kosovo opnamen; benadrukt dat 

het belangrijk is dat de EU het lot van 

Kosovo ter harte neemt, en meent dat dit 

engagement essentieel is om de stabiliteit 

en de veiligheid aan de grenzen van de 

EU te vrijwaren; 

1. spoort de lidstaten van de EU aan om 

meer te doen om de beide conflictpartijen 

in staat te stellen een bevredigende 

gemeenschappelijke oplossing te vinden; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/15 

Amendement  15 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat Kosovo, net als de rest 

van de westelijke Balkan, uitzicht heeft op 

een Europese toekomst, en dat dit een 

krachtige impuls kan zijn om de nodige 

hervormingen door te voeren; benadrukt 

dat de EU-strategie om dit perspectief voor 

de Kosovaarse burgers te concretiseren tot 

nog toe geen succes heeft gehad en dat er 

weinig resultaten zijn geboekt; is verheugd 

over de benoeming van de speciale 

vertegenwoordiger van de EU, die ook zal 

fungeren als hoofd van de EU-delegatie; 

2. benadrukt dat de westelijke Balkan, 

uitzicht heeft op een Europese toekomst, en 

dat dit een krachtige impuls kan zijn om de 

nodige hervormingen door te voeren; 

benadrukt dat de EU-strategie om dit 

perspectief te concretiseren tot nog toe 

geen succes heeft gehad en dat er weinig 

resultaten zijn geboekt;  

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/16 

Amendement  16 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. is bezorgd over de ernstige 

onregelmatigheden tijdens de 

parlementsverkiezingen in december 2010; 

roept op tot een grondig onderzoek van de 

verkiezingsfraude, dat tevens aan het licht 

brengt welke personen politiek 

verantwoordelijk zijn voor de 

onregelmatigheden, en verzoekt om een 

snelle en adequate bestraffing van alle 

daders, onder wie plaatselijke 

verkiezingsfunctionarissen, zodat een eind 

gemaakt kan worden aan de cultuur van 

straffeloosheid, die het vertrouwen van de 

maatschappij in en de legitimiteit van de 

staatsinstellingen ondermijnt; verzoekt 

prioriteit te geven aan de oplossing van 

verkiezingskwesties, en dringt er daarom 

op aan dat de Kosovaarse 

staatsinstellingen (openbaar ministerie, 

Hooggerechtshof, Kosovaarse Raad van 

Justitie) hun werkzaamheden beter op 

elkaar afstemmen; benadrukt dat een 

goed functionerend electoraal kader 

belangrijk is voor de werking van 

democratische instellingen; 

5. is bezorgd over de ernstige 

onregelmatigheden tijdens de verkiezingen 

in december 2010; wijst erop dat het alle 

procedures in de regio aan legitimiteit 

ontbreekt als er geen alomvattende en 

voor beide partijen aanvaardbare 

oplossing voor Kosovo wordt gevonden die 

strookt met resolutie 1244 (1999) van de 

VN-Veiligheidsraad en met het 

volkenrecht; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/17 

Amendement  17 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. is evenwel bezorgd over het feit dat 

eerdere voor de verbetering van de 

kwaliteit van het dagelijks leven van 

burgers aan beide zijden belangrijke 

overeenkomsten, zoals de overeenkomst 

over douanestempels, niet zijn uitgevoerd 

door Servië, wat de Kosovaarse regering 

in juli 2011 op haar beurt heeft doen 

overgaan tot maatregelen; verzoekt de 

Servische regering duidelijk te maken dat 

zij bereid is de doelen van de dialoog te 

bereiken, tot overeenkomsten te komen 

(met name om Kosovo ten volle te 

betrekken bij de regionale 

samenwerking), en deze snel en 

doeltreffend uit te voeren;  

13. is evenwel bezorgd over het feit dat 

eerdere voor de verbetering van de 

kwaliteit van het dagelijks leven van 

mensen aan beide zijden belangrijke 

overeenkomsten, zoals de overeenkomst 

over douanestempels, niet zijn uitgevoerd; 

benadrukt dat beide partijen pragmatisch 

te werk moeten gaan, hetgeen 

betrokkenheid, volharding en 

verantwoordelijkheidsbesef bij het zoeken 

naar oplossingen ter verbetering van het 

leven van de mensen vereist;  

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/18 

Amendement  18 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. is zeer bezorgd over de instabiele en 

gespannen situatie in het noorden en 

veroordeelt ten stelligste het gebruik van 

onaanvaardbaar geweld tegen de KFOR 

en de Kosovaarse overheid in het gebied, 

waardoor doden en gewonden vallen; 

dringt aan op inspanningen om de 

rechtsstaat in dit gebied te herstellen door 

de strijd tegen georganiseerde misdaad en 

criminele organisaties die dit gebied als 

toevluchtsoord gebruiken en waarover 

geen enkele overheid controle heeft op te 

voeren; vraagt dat alle wegblokkades snel 

en volledig worden ontmanteld en dat het 

vrij verkeer van personen en goederen 

wordt gegarandeerd, waarbij onder meer 

toegang tot de grensposten wordt verleend 

aan de internationale gemeenschap en 

Kosovaarse douanebeambten, en is 

verheugd over de verklaring van de 

Servische president in dit verband; 

verzoekt de Servische regering parallelle, 

op Kosovaars grondgebied actieve 

structuren te ontbinden; 

17. is zeer bezorgd over de instabiele en 

gespannen situatie in het noorden en 

veroordeelt ten stelligste het gebruik van 

geweld in het gebied, waardoor doden en 

gewonden vallen; dringt aan op 

inspanningen om de rechtsstaat in dit 

gebied te herstellen door de strijd tegen 

georganiseerde misdaad en criminele 

organisaties die dit gebied als 

toevluchtsoord gebruiken en waarover 

geen enkele overheid controle heeft op te 

voeren; vraagt dat alle wegblokkades snel 

en volledig worden ontmanteld en dat het 

vrij verkeer van personen en goederen 

wordt gegarandeerd, waarbij onder meer 

toegang tot de grensposten wordt verleend 

aan de internationale gemeenschap en 

Kosovaarse douanebeambten, en is 

verheugd over de verklaring van de 

Servische president in dit verband;  

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/19 

Amendement  19 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. onderstreept dat de uitvoering van het 

plan-Ahtisaari in het noorden ruime 

autonomie zou toekennen aan de 

Kosovaarse Serviërs, terwijl hun rechten 

en fundamentele vrijheden worden 

gewaarborgd; onderstreept nogmaals dat 

alleen een onderhandeld resultaat van de 

dialoog duurzame oplossingen brengt en 

roept de Kosovaarse regering daarom op 

alle mogelijke inspanningen te leveren om 

een strategie te ontwikkelen en uit te 

voeren waarmee de burgers in het noorden 

op een doeltreffende manier kunnen 

worden bereikt; dringt er bij de 

internationale gemeenschap op aan de 

Kosovaarse regering te blijven steunen om 

een duurzame en vreedzame oplossing te 

vinden voor de situatie in het noorden; 

18. onderstreept nogmaals dat alleen een 

onderhandeld resultaat van de dialoog 

duurzame oplossingen brengt en roept 

Pristina daarom op alle mogelijke 

inspanningen te leveren om een strategie te 

ontwikkelen en uit te voeren waarmee de 

burgers in het noorden op een 

doeltreffende manier kunnen worden 

bereikt; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/20 

Amendement  20 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. onderstreept het belang van de 

rechtsstaatmissie EULEX, die het tastbare 

bewijs vormt dat de de EU en haar 27 

lidstaten de rechtsstaat in Kosovo willen 

versterken, en verzoekt de EU initiatieven 

te nemen om de doeltreffendheid van en 

het begrip voor deze belangrijke missie op 

het volledige grondgebied van Kosovo te 

bevorderen; verzoekt de Kosovaarse 

autoriteiten beter samen te werken met 

EULEX en ervoor te zorgen dat EULEX 

steun krijgt voor alle taken die in haar 

mandaat zijn voorzien; merkt de 

activiteiten van EULEX in het noorden op 

en verlangt dat de missie meer 

inspanningen levert om haar mandaat in 

het gebied uit te voeren; merkt op dat het 

mandaat van de missie, vooral met 

betrekking tot planning, operaties en 

overzicht, momenteel wordt herzien met 

het oog op de aanpassing ervan aan de 

veranderende situatie op het terrein;  

21. Schrappen 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

26.3.2012 B7-0187/21 

Amendement  21 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 50 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

50. is bezorgd over de economische situatie 

van Kosovo; onderstreept hoe belangrijk 

begrotingsdiscipline en duurzaam macro-

economische beleid voor de ontwikkeling 

van het land is, en benadrukt dat het 

privatiseringsproces zich volledig 

transparant dient te voltrekken; is 

ingenomen met de maatregelen ter 

vereenvoudiging van de procedures voor 

het opzetten van een bedrijf, waarmee 

zowel de begrotingsontvangsten kunnen 

worden verhoogd en de hoge werkloosheid 

in het land, met name onder jongeren, kan 

worden teruggedrongen; is in dit verband 

teleurgesteld over de vertragingen bij de 

verlenging van de autonome 

handelsmaatregelen; 

50. is bezorgd over de economische situatie 

van de inwoners van de regio; onderstreept 

hoe belangrijk economisch beleid in de 

regio is voor duurzame economische 

groei, milieubehoud en nieuwe 

werkgelegenheid; is ingenomen met de 

maatregelen ter vereenvoudiging van de 

procedures voor het opzetten van een 

bedrijf, maar verlangt nadere 

inspanningen ter vereenvoudiging van het 

functioneren van het mkb, teneinde zowel 

de inkomsten te verhogen als de hoge 

werkloosheid in de regio, met name onder 

jongeren, terug te dringen;  

Or. en 

 

 


