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26.3.2012 B7-0187/14 

Alteração  14 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Observa que a declaração de 

independência do Kosovo foi reconhecida 

por 85 países, incluindo 22 

Estados-Membros da UE; desejaria que 

também os restantes cinco 

Estados-Membros da UE o fizessem; 

desejaria ainda que estes países 

desempenhassem um papel mais ativo na 

mediação entre a Sérvia e o Kosovo; 

reitera a importância para a UE de uma 

ligação ao Kosovo, e considera este 

compromisso vital para preservar a 

estabilidade e a segurança na vizinhança 

imediata da UE; 

1. Insta os Estados-Membros da UE a 

intensificarem os seus esforços no sentido 

de permitir que as duas partes do conflito 

encontrem uma solução comum 

satisfatória; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/15 

Alteração  15 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Assinala a perspetiva europeia do 

Kosovo, em conformidade com a 

perspetiva europeia de toda a região dos 

Balcãs Ocidentais, que constitui um 

poderoso incentivo às reformas 

necessárias; salienta que a estratégia da UE 

para concretizar esta perspetiva junto dos 

cidadãos kosovares não foi, até à data, 

bem-sucedida e que são escassos os 

resultados alcançados; saúda a conclusão 

do processo de provimento do cargo 

"duplo" de Representante Especial da 

União Europeia/Chefe do Gabinete de 

Ligação da UE; 

2. Assinala a perspetiva europeia de toda a 

região dos Balcãs Ocidentais, que constitui 

um poderoso incentivo às reformas 

necessárias; salienta que a estratégia da UE 

para concretizar esta perspetiva não foi, até 

à data, bem-sucedida e que são escassos os 

resultados alcançados;  

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/16 

Alteração  16 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Manifesta a sua preocupação face às 

graves irregularidades observadas durante 

as eleições parlamentares de dezembro de 

2010; solicita a adequada investigação das 

fraudes eleitorais, que expõem igualmente 

os indivíduos politicamente responsáveis 

pelas irregularidades, e a rápido 

aplicação de sanções adequadas a todos 

os seus autores, incluindo os responsáveis 

locais das assembleias de voto, a fim de 

pôr cobro à cultura da impunidade que 

destrói a confiança da sociedade nas 

instituições estatais, bem como a 

legitimidade destas últimas; apela para 

que se dê prioridade à resolução dos casos 

eleitorais e, neste sentido, insta as 

instituições estatais do Kosovo (Ministério 

Público, Supremo Tribunal e Conselho 

Judicial do Kosovo) a melhorar a forma 

como coordenam o seu trabalho; salienta 

que o bom funcionamento do 

enquadramento eleitoral é essencial para 

o funcionamento das instituições 

democráticas; 

5. Manifesta a sua preocupação face às 

graves irregularidades observadas durante 

o período de votações de dezembro de 

2010; salienta que na ausência de uma 

solução abrangente e mutuamente 

aceitável para o Kosovo em conformidade 

com a Resolução n.º 1244/1999 do 

Conselho de Segurança das Nações 

Unidas e com o direito internacional, 

todos os procedimentos na região sofrerão 

de falta de legitimidade; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/17 

Alteração  17 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Expressa, todavia, a sua preocupação 

pelo facto de esses acordos, importantes 

para melhorar a vida quotidiana dos 

cidadãos de ambas as Partes, como o 

acordo sobre os carimbos aduaneiros, não 

terem sido aplicados pela Sérvia, o que 

levou o Governo do Kosovo a 

implementar medidas de reciprocidade em 

julho de 2011; convida o Governo sérvio a 

testemunhar a sua vontade de realizar os 

objetivos do diálogo, de concluir acordos, 

criando, em particular, mecanismos que 

permitam ao Kosovo participar 

plenamente na cooperação regional, e de 

aplicar esses acordos com celeridade;  

13. Expressa, todavia, a sua preocupação 

pelo facto de esses acordos, importantes 

para melhorar a vida quotidiana das 

pessoas de ambas as Partes, como o acordo 

sobre os carimbos aduaneiros, não terem 

sido aplicados; realça que ambas as Partes 

devem adotar uma abordagem 

pragmática, o que requer compromisso, 

perseverança e sentido de 

responsabilidade no que respeita à 

procura de soluções comuns, o que irá 

melhorar a vida das pessoas;  

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/18 

Alteração  18 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Declara-se profundamente apreensivo 

face à situação instável e tensa que se vive 

no norte do país e condena firmemente 

violência inaceitável em relação à KFOR 

e às autoridades do Kosovo na região, que 

se traduz na perda de vidas humanas e 

feridos; exorta a que sejam envidados 

esforços para reinstaurar o Estado de 

direito na região, intensificando a luta 

contra o crime organizado e as estruturas 

criminais que usam a região como porto de 

abrigo, atuando sem controlo de qualquer 

autoridade; insta a uma rápida e total 

eliminação de todos os bloqueios de 

estradas e a que se garanta a livre 

circulação de pessoas e bens, incluindo o 

acesso da comunidade internacional e das 

autoridades aduaneiras do Kosovo aos 

postos fronteiriços, e acolhe com satisfação 

as declarações do Presidente da Sérvia 

sobre este assunto; insta o Governo da 

Sérvia a dissolver as estruturas paralelas 

que operam no território do Kosovo; 

17. Declara-se profundamente apreensivo 

face à situação instável e tensa que se vive 

no norte do país e condena firmemente 

violência na região, que se traduz na perda 

de vidas humanas e feridos; exorta a que 

sejam envidados esforços para reinstaurar o 

Estado de direito na região, intensificando 

a luta contra o crime organizado e as 

estruturas criminais que usam a região 

como porto de abrigo, atuando sem 

controlo de qualquer autoridade; insta a 

uma rápida e total eliminação de todos os 

bloqueios de estradas e a que se garanta a 

livre circulação de pessoas e bens, 

incluindo o acesso da comunidade 

internacional e das autoridades aduaneiras 

do Kosovo aos postos fronteiriços, e acolhe 

com satisfação as declarações do 

Presidente da Sérvia sobre este assunto;  

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/19 

Alteração  19 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Salienta que a execução do plano 

Ahtisaari no norte conferiria aos sérvios 

do Kosovo uma ampla autonomia, ao 

mesmo tempo que garantiria os seus 

direitos e liberdades fundamentais; reitera 

que apenas uma solução negociada no 

quadro do diálogo permitirá obter 

resultados sustentáveis e convida o 

Governo kosovar a envidar todos os 

esforços para desenvolver e aplicar uma 

estratégia de aproximação eficaz para os 

cidadãos do norte a fim de a facilitar; 

convida a comunidade internacional a 

manter o seu apoio ao Governo kosovar 

no sentido de encontrar uma solução 

pacífica e duradoura para a situação no 

norte; 

18. Reitera que apenas uma solução 

negociada no quadro do diálogo permitirá 

obter resultados sustentáveis e convida 

Pristina a envidar todos os esforços para 

desenvolver e aplicar uma estratégia de 

aproximação eficaz para os cidadãos do 

norte a fim de a facilitar; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/20 

Alteração  20 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Sublinha a importância da missão 

EULEX sobre o Estado de direito, que 

constitui uma prova palpável do pleno 

compromisso da UE e dos seus 27 

Estados-Membros a favor do reforço do 

Estado de direito no Kosovo, e pede que 

sejam efetuadas iniciativas por parte da 

União Europeia que reforcem a eficiência 

e a aceitação dessa importante missão em 

todo o território do Kosovo; insta as 

autoridades do Kosovo a melhorar a 

cooperação com a EULEX e a garantir o 

apoio ao trabalho da EULEX em todas as 

áreas do seu mandato; observa as 

atividades da missão EULEX no norte e 

exorta-a a incrementar os seus esforços a 

fim de cumprir integralmente o seu 

mandato na região; observa que está 

atualmente em curso uma revisão do 

mandato da missão, em particular no que 

se refere ao seu planeamento, operações, 

gestão e supervisão, com o objetivo de a 

adaptar à evolução na situação no 

terreno;  

21. Suprimido 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/21 

Alteração  21 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 50 

 

Proposta de resolução Alteração 

50. Declara-se preocupado face à situação 

económica do Kosovo; sublinha a 

importância assumida pela disciplina 

orçamental e por políticas 

macroeconómicas sustentáveis para o 

desenvolvimento do país e salienta que o 

processo de privatização se deve processar 

com total transparência; regozija-se com a 

adoção de medidas tendentes a simplificar 

os procedimentos de criação de empresas, 

com o objetivo de aumentar as receitas 

orçamentais e de diminuir a elevada taxa 

de desemprego no país, em particular entre 

os jovens; lamenta, neste contexto, os 

atrasos registados no prolongamento das 

medidas comerciais autónomas; 

50. Declara-se preocupado face à situação 

económica dos habitantes da região; 

sublinha a importância da adoção de 

políticas económicas na região que 

garantam o crescimento económico 

sustentável, a proteção do ambiente e a 

criação de emprego; regozija-se com a 

adoção de medidas tendentes a simplificar 

os procedimentos de criação de empresas, 

exortando, porém, a que se desenvolvam 

esforços acrescidos para facilitar o 

funcionamento das PME, com o objetivo 

de aumentar as receitas e de diminuir a 

elevada taxa de desemprego na região, em 

particular entre os jovens;  

Or. en 

 

 


