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26.3.2012 B7-0187/14 

Amendamentul 14 
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de faptul că declarația de 
independență a Kosovo a fost recunoscută 
de 85 de țări, inclusiv de 22 de state 
membre ale UE; ar saluta recunoașterea 
acestei declarații de către celelalte 5 state 
membre ale UE; ar saluta, de asemenea, 
participarea mai activă a acestor state la 
procesul de mediere între Serbia și 
Kosovo, reafirmă importanța asumării de 
către UE a unui angajament în ceea ce 
privește Kosovo și consideră că acest 
angajament este esențial pentru 
menținerea stabilității și securității în 
vecinătatea imediată a UE; 

1. încurajează statele membre ale UE să-și 
intensifice eforturile pentru a permite 
celor două părți în conflict să găsească o 
soluție comună satisfăcătoare; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/15 

Amendamentul 15 
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază perspectiva europeană a 
Kosovo, în conformitate cu perspectiva 
europeană a întregii regiuni a Balcanilor 
de Vest, care reprezintă un stimulent 
puternic pentru reformele necesare; 

subliniază că strategia UE de a face această 
perspectivă tangibilă pentru cetățenii 
kosovari nu a avut succes până acum și că 
s-au obținut puține rezultate; salută 
numirea în funcție dublă a 
Reprezentantului Special al UE/Șefului 
Biroului UE; 

2. subliniază perspectiva europeană a 
întregii regiuni a Balcanilor de Vest, care 
reprezintă un stimulent puternic pentru 

reformele necesare; subliniază că strategia 
UE de a face această perspectivă tangibilă 

nu a avut succes până acum și că s-au 
obținut puține rezultate;  

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 
26.3.2012 B7-0187/16 

Amendamentul 16 
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluție 
Punctul 5 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. este preocupat de neregulile grave din 
cursul alegerilor parlamentare din 
decembrie 2010; solicită o investigație 
corespunzătoare a fraudelor electorale, 
care să expună și persoanele responsabile 
din punct de vedere politic pentru 
nereguli, precum și pedepsirea rapidă și 
adecvată a tuturor vinovaților, inclusiv a 
funcționarilor electorali locali, pentru a 
pune capăt culturii impunității care 
subminează legitimitatea instituțiilor 
statului și încrederea societății în acestea; 
îndeamnă la acordarea de prioritate 
soluționării cauzelor referitoare la alegeri 
și, în acest scop, invită instituțiile statului 
din Kosovo (Procurorul General, Curtea 
Supremă și Consiliul Judiciar din 
Kosovo) să-și îmbunătățească modalitatea 
de coordonare a activităților; subliniază 
că funcționarea eficientă a unui cadru 
electoral este esențială pentru 
funcționarea instituțiilor democratice; 

5. este preocupat de neregulile grave din 
cursul votării din decembrie 2010; 
subliniază că, în absența unei soluții 
cuprinzătoare și reciproc acceptabile 
pentru Kosovo, care să fie conformă 
Rezoluției 1244/99 a Consiliului de 
Securitate al ONU și dreptului 
internațional, toate procedurile din 
regiune vor suferi de o lipsă de 
legitimitate; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/17 

Amendamentul 17 
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluție 
Punctul 13 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. își exprimă totuși îngrijorarea cu privire 
la faptul că acordurile anterioare, 
importante pentru a îmbunătăți viața de zi 

cu zi a cetățenilor de ambele părți, cum ar 
fi acordul privind ștampilele vamale, nu au 

fost puse în aplicare de către partea sârbă, 
ceea ce a condus la decizia guvernului 
kosovar din iulie 2011 de a aplica măsuri 
reciproce; invită guvernul sârb să-și 
manifeste voința de a îndeplini obiectivele 
dialogului și să încheie acorduri, în 
special pentru a găsi metode care să 
permită participarea deplină a Kosovo la 
cooperarea regională, precum și să pună 
în practică rapid și eficient aceste 
acorduri;  

13. își exprimă totuși îngrijorarea cu privire 
la faptul că acordurile anterioare, 
importante pentru a îmbunătăți viața de zi 

cu zi a oamenilor de ambele părți, cum ar 
fi acordul privind ștampilele vamale, nu au 

fost puse în aplicare; subliniază că ambele 
părți ar trebui să adopte o perspectivă 
pragmatică, care să implice angajament, 
perseverență și simțul răspunderii în 
căutarea unor soluții comune pentru 
îmbunătățirea vieții populației;  

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/18 

Amendamentul 18 
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluție 
Punctul 17 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. este foarte preocupat de instabilitatea și 
situația tensionată din nord și condamnă 
ferm violența inacceptabilă din zonă fața 
de KFOR și de autoritățile din Kosovo, 
care conduce la pierderi de vieți omenești 

și la rănirea persoanelor; solicită eforturi 
pentru reintroducerea statului de drept în 
această zonă, prin intensificarea luptei 

împotriva criminalității organizate și a 
structurilor infracționale care utilizează 
această zonă ca pe o zonă sigură, în afara 
controlului oricărei autorități; solicită 
înlăturarea rapidă și totală a tuturor 

blocadelor rutiere și asigurarea liberei 
circulații a persoanelor și a bunurilor, 
inclusiv accesul reprezentanților 

comunității internaționale și al ofițerilor 
vamali kosovari la punctele de trecere, și 

salută declarația președintelui Serbiei în 
această privință; invită guvernul sârb să 
dizolve structurile paralele care operează 
pe teritoriul Kosovo; 

17. este foarte preocupat de instabilitatea și 
de situația tensionată din nord și condamnă 
ferm violența din zonă, care conduce la 

pierderi de vieți și la răniri; solicită eforturi 
pentru reintroducerea statului de drept în 

această zonă, prin intensificarea luptei 
împotriva criminalității organizate și a 
structurilor infracționale care utilizează 

această zonă ca pe o zonă sigură, în afara 
controlului oricărei autorități; solicită 
înlăturarea rapidă și totală a tuturor 
blocadelor rutiere și asigurarea liberei 
circulații a persoanelor și a bunurilor, 

inclusiv accesul reprezentanților 
comunității internaționale și al ofițerilor 
vamali kosovari la punctele de trecere, și 

salută declarația președintelui Serbiei în 
această privință;  

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/19 

Amendamentul 19 
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluție 
Punctul 18 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. subliniază faptul că punerea în 
aplicare a planului Ahtisaari în partea de 
nord ar oferi sârbilor kosovari o largă 
autonomie, garantându-le drepturile și 
libertățile fundamentale; repetă că doar un 
rezultat negociat va aduce soluții durabile 
și invită guvernul kosovar să depună toate 
eforturile pentru a dezvolta și aplica 

strategii eficiente de sensibilizare pentru 
cetățenii din nord pentru a o facilita; 

îndeamnă comunitatea internațională să 
continue să sprijine guvernul kosovar în 
găsirea unei soluții pașnice și de durată la 
situația din nord; 

18. repetă că doar un rezultat negociat va 
aduce soluții durabile și invită autoritățile 
de la Pristina să depună toate eforturile 
pentru a dezvolta și aplica strategii 
eficiente de sensibilizare pentru cetățenii 

din nord pentru a o facilita; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/20 

Amendamentul 20 
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluție 
Punctul 21 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază importanța misiunii 
EULEX pentru statul de drept, care 
reprezintă o dovadă concretă a 
angajamentului UE în ansamblu și al 
celor 27 de state membre pentru 
consolidarea statului de drept în Kosovo, 
și solicită inițiative din partea Uniunii 
Europene pentru consolidarea eficienței 
și acceptării acestei misiuni importante pe 
întreg teritoriul Kosovo; solicită 
autorităților kosovare să își intensifice 
cooperarea cu EULEX și să asigure 
sprijin pentru activitatea EULEX în toate 
domeniile mandatului său; ia act de 
activitățile EULEX în nord și invită 
misiunea să-și sporească eforturile pentru 
a-și îndeplini mandatul în zonă; ia act de 
faptul că mandatul misiunii, în special în 
ceea ce privește planificarea, operațiunile, 
gestionarea și supravegherea, este în 
prezent în curs de revizuire în vederea 
adaptării sale la situația schimbătoare de 
pe teren;  

21. eliminat 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/21 

Amendamentul 21 
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2012 
Ulrike Lunacek 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluție 
Punctul 50 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. este preocupat de situația economică a 
Kosovo; subliniază importanța disciplinei 
bugetare și a unor politici 
macroeconomice sustenabile pentru 
dezvoltarea țării și subliniază că procesul 
de privatizare trebuie să se desfășoare cu 
respectarea transparenței absolute; salută 
măsurile luate în vederea simplificării 

procedurilor pentru crearea 
întreprinderilor, cu scopul atât de a crește 
veniturile la buget, cât și de a diminua rata 
ridicată a șomajului din țară, în special în 
rândul tinerilor; regretă, în acest sens, 
întârzierile referitoare la prelungirea 
măsurilor comerciale autonome; 

50. este preocupat de situația economică a 
locuitorilor din această regiune; 
subliniază importanța unor politici 
economice în regiune care să asigure o 
dezvoltare economică sustenabilă, 
protecția mediului și crearea de locuri de 
muncă; salută măsurile de simplificare a 
procedurilor pentru crearea 

întreprinderilor, dar solicită depunerea 
mai multor eforturi pentru facilitarea 
operațiunilor IMM-urilor, cu scopul atât 
de a crește veniturile, cât și de a diminua 
rata ridicată a șomajului din regiune, în 
special în rândul tinerilor;  

Or. en 

 

 


