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26.3.2012 B7-0187/14 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Proces integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. berie na vedomie vyhlásenie 
nezávislosti Kosova, ktoré uznalo 85 
krajín vrátane 22 členských štátov EÚ; 
uvítal by, aby zostávajúcich päť členských 
štátov EÚ urobilo to isté; uvítal by aj ich 
aktívnejšie zapojenie do sprostredkovania 
rozhovorov medzi Srbskom a Kosovom; 
pripomína, ako je pre EÚ dôležité, aby 
viedla dialóg s Kosovom, a považuje tento 
záväzok za dôležitý pre zachovanie 
stability a bezpečnosti v bezprostrednom 
susedstve EÚ; 

1. nabáda členské štáty EÚ, aby 
zintenzívnili svoje úsilie s cieľom umožniť 
obom stranám konfliktu nájsť uspokojivé 
spoločné riešenie; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/15 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Proces integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. kladie dôraz na európsku perspektívu 
Kosova, ktorá je v súlade s európskou 
perspektívou celého balkánskeho regiónu, 
čo predstavuje významnú motiváciu 
realizovať potrebné reformy; podčiarkuje, 
že stratégia EÚ, ktorej cieľom je priblížiť 
túto perspektívu kosovským občanom, 
nebola doposiaľ úspešná a že boli 
dosiahnuté len slabé výsledky; víta 
vymenovanie osobitného vyslanca EÚ, 
ktorý zároveň zastáva funkciu vedúceho 
úradu EÚ; 

2. kladie dôraz na európsku perspektívu 
celého balkánskeho regiónu, čo predstavuje 
významnú motiváciu realizovať potrebné 
reformy; podčiarkuje, že stratégia EÚ, 
ktorej cieľom je priblížiť túto perspektívu, 
nebola doposiaľ úspešná a že boli 
dosiahnuté len slabé výsledky; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/16 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Proces integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. vyjadruje znepokojenie nad vážnymi 
nezrovnalosťami počas parlamentných 
volieb konaných v decembri 2010; vyzýva 
na riadne vyšetrenie volebných podvodov, 
ktoré by odhalilo jednotlivé osoby nesúce 
politickú zodpovednosť za nezrovnalosti, 
a na urýchlené a primerané potrestanie 
všetkých páchateľov vrátane miestnych 
volebných úradníkov s cieľom ukončiť 
stav beztrestnosti, ktorý podkopáva dôveru 
spoločnosti v štátne orgány a ich 
legitimitu; naliehavo žiada, aby sa 
pozornosť sústredila na vyriešenie 
prípadov volebných podvodov, a preto 
vyzýva kosovské štátne inštitúcie 
(prokurátora, najvyšší súd a kosovskú 
súdnu radu), aby zdokonalili spôsob 
koordinácie svojej práce; zdôrazňuje, že 
dobre fungujúci volebný rámec má pre 
fungovanie demokratických inštitúcií 
zásadný význam; 

5. vyjadruje znepokojenie nad vážnymi 
nezrovnalosťami počas hlasovaní 
konaných v decembri 2010; upozorňuje 
na to, že pri absencii komplexného 
a obojstranne prijateľného riešenia 
týkajúceho sa Kosova, ktoré by bolo 
v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady 
OSN č. 1244/99, ako aj s medzinárodným 
právom, budú všetky postupy v regióne 
trpieť nedostatkom legitimity; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/17 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Proces integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

13. vyjadruje však znepokojenie nad tým, 
že predchádzajúce dohody, ktoré sú 
dôležité na zlepšenie každodenného života 
obyvateľov na oboch stranách, napríklad 
dohoda o colných pečiatkach, neboli 
uplatnené na srbskej strane, čo viedlo 
k rozhodnutiu kosovskej vlády z júla 2011 
prijať recipročné opatrenia; vyzýva srbskú 
vládu, aby preukázala ochotu dosiahnuť 
tieto ciele dialógu a dohody, najmä snahu 
nájsť možnosti dohody, ktoré by Kosovu 
umožnili plne sa zapojiť do regionálnej 
spolupráce, a aby ich rýchlo a účinne 
uplatňovala;  

13. vyjadruje však znepokojenie nad tým, 
že predchádzajúce dohody, ktoré sú 
dôležité na zlepšenie každodenného života 
ľudí na oboch stranách, napríklad dohoda 
o colných pečiatkach, neboli uplatnené; 
zdôrazňuje, že obe strany by mali zaujať 
pragmatický postoj, ktorý si pri hľadaní 
spoločných riešení, ktoré zlepšia život 
ľudí, vyžaduje odhodlanie, vytrvalosť 
a zmysel pre zodpovednosť;  

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/18 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Proces integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

17. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
nestabilnou a napätou situáciou na severe 
a rázne odsudzuje neprijateľné násilie voči 
jednotkám KFOR a kosovským orgánom 
v tejto oblasti, ktoré vedie k zraneniam 
a stratám na životoch; vyzýva na obnovu 
právneho štátu v tejto oblasti 
zintenzívnením boja proti organizovanej 
trestnej činnosti a zločineckým štruktúram, 
ktoré túto oblasť používajú ako bezpečné 
útočisko a pôsobia mimo kontroly 
akýchkoľvek orgánov; vyzýva na 
urýchlené a úplné odstránenie cestných 
blokád a na zabezpečenie voľného pohybu 
ľudí a tovaru vrátane prístupu k hraničným 
priechodom pre medzinárodné 
spoločenstvo a colné orgány Kosova a víta 
vyhlásenie srbského prezidenta v tomto 
ohľade; vyzýva srbskú vládu, aby 
odstránila paralelné štruktúry, ktoré 
fungujú na území Kosova; 

17. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
nestabilnou a napätou situáciou na severe a 
rázne odsudzuje násilie v tejto oblasti, 
ktoré vedie k zraneniam a stratám na 
životoch; vyzýva na obnovu právneho štátu 
v tejto oblasti zintenzívnením boja proti 
organizovanej trestnej činnosti a 
zločineckým štruktúram, ktoré túto oblasť 
používajú ako bezpečné útočisko a pôsobia 
mimo kontroly akýchkoľvek orgánov; 
vyzýva na urýchlené a úplné odstránenie 
všetkých cestných blokád a na 
zabezpečenie voľného pohybu ľudí a 
tovaru vrátane prístupu k hraničným 
priechodom pre medzinárodné 
spoločenstvo a colné orgány Kosova a víta 
vyhlásenie srbského prezidenta v tomto 
ohľade;  

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/19 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Proces integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

18. zdôrazňuje, že uplatnenie Ahtisaariho 
plánu na severe krajiny by kosovským 
Srbom poskytlo širokú autonómiu a 
zaručilo by im ich práva a základné 
slobody; opakuje, že iba výsledky 
dosiahnuté na základe dialógu prinesú 
trvalé riešenie, a vyzýva kosovskú vládu, 
aby vynaložila všetko úsilie na 
vypracovanie a uplatnenie efektívnej 
informačnej stratégie pre občanov na 
severe Kosova s cieľom uľahčiť realizáciu 
tohto plánu; naliehavo žiada 
medzinárodné spoločenstvo, aby naďalej 
podporovalo kosovskú vládu pri hľadaní 
dlhodobého mierového riešenia situácie 
na severe Kosova; 

18. opakuje, že iba výsledky dosiahnuté na 
základe dialógu prinesú trvalé riešenie, a 
vyzýva Prištinu, aby vynaložila všetko 
úsilie na vypracovanie a uplatnenie 
efektívnej informačnej stratégie pre 
občanov na severe Kosova s cieľom 
uľahčiť realizáciu tohto plánu; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/20 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Proces integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

21. zdôrazňuje význam misie na podporu 
právneho štátu EULEX, ktorá je 
hmatateľným dôkazom angažovanosti 
celej EÚ a jej 27 členských štátov pri 
zdokonaľovaní fungovania právneho 
štátu v Kosove, a žiada Európsku úniu, 
aby vytvorila iniciatívy zamerané na 
zvýšenie efektívnosti a akceptácie tejto 
dôležitej misie na celom území Kosova; 
vyzýva orgány Kosova, aby zlepšili svoju 
spoluprácu s misiou EULEX a aby 
zabezpečili podporu práce misie EULEX 
vo všetkých oblastiach jej mandátu; berie 
na vedomie aktivity misie EULEX na 
severe a vyzýva misiu, aby vyvinula väčšie 
úsilie s cieľom v plnej miere splniť svoj 
mandát v danej oblasti; konštatuje, že v 
súčasnosti prebieha prehodnotenie 
mandátu misie, najmä pokiaľ ide o jej 
plánovanie, operácie, riadenie a kontrolu, 
s cieľom prispôsobiť ju meniacej sa 
situácii na mieste;  

21. vypúšťa sa 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/21 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Proces integrácie Kosova do EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 50 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

50. je znepokojený hospodárskou situáciou 
v Kosove; zdôrazňuje význam rozpočtovej 
disciplíny a udržateľných 
makroekonomických politík pre rozvoj 
krajiny a podčiarkuje, že proces 
privatizácie musí prebiehať v úplnej 
transparentnosti; víta opatrenia, ktorými 
sa zjednodušujú postupy pre začínajúce 
podniky s cieľom zvýšiť rozpočtové príjmy 
a zároveň znížiť vysokú nezamestnanosť 
v krajine, a to hlavne medzi mladými 
ľuďmi; v tejto súvislosti vyjadruje 
poľutovanie nad oneskorovaním 
predlžovania autonómnych obchodných 
opatrení; 

50. je znepokojený hospodárskou situáciou 
obyvateľov regiónu; zdôrazňuje význam 
hospodárskych politík v regióne, ktoré 
zabezpečia trvalo udržateľný hospodársky 
rast, ochranu životného prostredia 
a tvorbu pracovných miest; víta opatrenia, 
ktorými sa zjednodušujú postupy pre 
začínajúce podniky, avšak vyzýva 
na ďalšie úsilie o uľahčenie fungovania 
MSP, s cieľom zvýšiť príjmy a zároveň 
znížiť vysokú nezamestnanosť v regióne, 
a to hlavne medzi mladými ľuďmi;  

Or. en 

 
 


