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26.3.2012 B7-0187/14 

Predlog spremembe  14 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da je neodvisnost Kosova 

doslej priznalo 85 držav, vključno z 22 

državami članicami EU; bi pozdravil, če 

bi preostalih pet držav članic EU storilo 

enako; bi tudi pozdravil njihovo bolj 

aktivno udeležbo pri posredovanju med 

Srbijo in Kosovom; ponavlja, kako 

pomembno je za EU, da vzpostavi odnose 

s Kosovom, ter meni, da je ta zaveza 

bistvena za ohranitev stabilnosti in 

varnosti v neposrednem sosedstvu EU; 

1. spodbuja države članice EU, naj 

okrepijo prizadevanja, da bi obema 

sprtima stranema pomagale poiskati za 

vse sprejemljivo rešitev; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/15 

Predlog spremembe  15 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja evropsko perspektivo Kosova, 

skupaj z evropsko perspektivo celotnega 

zahodnega Balkana, ki je pomembna 

spodbuda za izvajanje potrebnih reform; 

poudarja, da strategija EU, s katero naj bi 

to prihodnost napravili oprijemljivo za 

kosovske državljane, doslej ni bila uspešna 

in da je bilo doseženih malo rezultatov; 

pozdravlja imenovanja posebnega 

predstavnika EU, ki je hkrati tudi vodja 

urada EU; 

2. poudarja evropsko perspektivo celotnega 

zahodnega Balkana, ki je pomembna 

spodbuda za izvajanje potrebnih reform; 

poudarja, da strategija EU, s katero naj bi 

to prihodnost napravili oprijemljivo, doslej 

ni bila uspešna in da je bilo doseženih malo 

rezultatov;  

Or. en 
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Predlog spremembe  16 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. je zaskrbljen zaradi hudih nepravilnosti 

med parlamentarnimi volitvami decembra 

2010; poziva k ustrezni preiskavi volilnih 

prevar, ki bo izpostavila tudi posameznike, 

ki so politično odgovorni za nepravilnosti, 

in k hitrem in ustreznem kaznovanju vseh 

storilcev, vključno z lokalnimi volilnimi 

uradniki, da se odpravi kultura 

nekaznovanja, ki spodkopava zaupanja 

družbe v državne institucije in v njihovo 

legitimnost; poziva k prednostnem 

reševanju primerov, povezanih z 

volitvami, in zato poziva državne 

institucije Kosova (državno tožilstvo, 

vrhovno sodišče in sodni svet Kosova), da 

izboljšajo usklajevanje svojega dela; 

poudarja, da je dobro delujoč volilni okvir 

bistven za delovanje demokratičnih 

institucij; 

5. je zaskrbljen zaradi hudih nepravilnosti 

med volitvami decembra 2010; poudarja, 

da bodo brez celovite in za obe strani 

sprejemljive rešitve za Kosovo, skladne z 

resolucijo Varnostnega sveta ZN 

št. 1244/99 in mednarodnim pravom, vsi 

postopki v regiji premalo legitimni; 

Or. en 
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Predlog spremembe  17 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. vendar je zaskrbljen, da srbska stran še 

ne izvaja prejšnjih dogovorov, pomembnih 

za izboljšanje vsakodnevnega življenja 

državljanov na obeh straneh, kot je 

dogovor o carinskih oznakah, zaradi česar 

je kosovska vlada julija 2011 sklenila, da 

bo uvedla povračilne ukrepe; poziva 

srbsko vlado, naj pokaže pripravljenost za 

doseganje ciljev dialoga in doseganje 

dogovorov, zlasti da bi našla ureditev, ki 

bi omogočala celovito udeležbo Kosova v 

regionalnem sodelovanju, ter njihovo 

hitro in učinkovito izvajanje;  

13. vendar je zaskrbljen, da se ti dogovori, 

pomembni za izboljšanje vsakodnevnega 

življenja ljudi na obeh straneh, kot je 

dogovor o carinskih oznakah, še ne 

izvajajo; poudarja, da bi morali obe strani 

uporabiti pragmatičen pristop, kar terja 

zavzetost, vztrajnost in občutek 

odgovornosti za iskanje skupnih rešitev, ki 

bodo izboljšale življenja ljudi;  

Or. en 
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Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. je globoko zaskrbljen zaradi 

nestabilnega in napetega stanja na severu 

Kosova in obsoja nesprejemljivo nasilje do 

KFOR in kosovskih oblasti na tem 

območju, ki je že zahtevalo smrtne žrtve in 

povzročilo poškodbe ljudi; poziva k 

naporom za ponovno vzpostavitev pravne 

države na tem območju z okrepljenim 

bojem proti organiziranemu kriminalu in 

kriminalnim združbam, ki to območje 

uporabljajo kot varno zatočišče, njihovega 

delovanja pa ne nadzoruje nobena oblast; 

poziva k hitremu umiku cestnih zapor in 

zagotovitvi svobode gibanja oseb in blaga, 

vključno z dostopom do vstopnih točk za 

mednarodno skupnost in kosovske carinske 

uradnike ter pozdravlja izjavo predsednika 

Srbije v zvezi s tem; poziva srbsko vlado, 

naj razpusti vzporedne strukture, ki 

delujejo na kosovskem ozemlju; 

17. je globoko zaskrbljen zaradi 

nestabilnega in napetega stanja na severu 

Kosova in obsoja nasilje na tem območju, 

ki je že zahtevalo smrtne žrtve in 

povzročilo poškodbe ljudi; poziva k 

naporom za ponovno vzpostavitev pravne 

države na tem območju z okrepljenim 

bojem proti organiziranemu kriminalu in 

kriminalnim združbam, ki to območje 

uporabljajo kot varno zatočišče, njihovega 

delovanja pa ne nadzoruje nobena oblast; 

poziva k hitremu umiku cestnih zapor in 

zagotovitvi svobode gibanja oseb in blaga, 

vključno z dostopom do vstopnih točk za 

mednarodno skupnost in kosovske carinske 

uradnike ter pozdravlja izjavo predsednika 

Srbije v zvezi s tem;  

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/19 

Predlog spremembe  19 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poudarja, da bi izvajanje 

Ahtisaarijevega načrta na severu Kosova 

kosovskim Srbom dalo precejšnjo 

avtonomijo ter zagotavljalo njihove 

pravice in temeljne svoboščine; ponavlja, 

da bi samo rezultat, dosežen s pogajanji v 

dialogu, prinesel trajne rešitve, in poziva 

kosovsko vlado, naj si prizadeva za razvoj 

in izvajanje uspešne spodbujevalne 

strategije za prebivalce na severu Kosova, 

da se to omogoči; poziva mednarodno 

skupnost, naj še naprej podpira kosovsko 

vlado pri iskanju dolgotrajne mirne 

rešitve za ureditev razmer na severu 

Kosova; 

18. ponavlja, da bi samo rezultat, dosežen s 

pogajanji v dialogu, prinesel trajne rešitve, 

in poziva Prištino, naj si prizadeva za 

razvoj in izvajanje uspešne spodbujevalne 

strategije za prebivalce na severu Kosova, 

da se to omogoči; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

26.3.2012 B7-0187/20 

Predlog spremembe  20 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. poudarja pomen misije EULEX za 

krepitev pravne države, ki predstavlja 

oprijemljiv dokaz za zavezo celotne EU in 

njenih 27 držav članic za okrepitev pravne 

države na Kosovu in poziva Evropsko 

unijo, naj pripravi pobude za večjo 

učinkovitost te pomembne misije na 

celotnem ozemlju Kosova; poziva 

kosovske oblasti, naj tesneje sodeluje z 

misijo EULEX in zagotovijo podporo 

misiji EULEX na vseh področjih 

delovanja v okviru njenega mandata; se 

zaveda dejavnosti te misije na severu 

Kosova in jo poziva, naj okrepi svoja 

prizadevanja, da bi izpolnila svoj mandat 

na tem območju; ugotavlja, da se mandat 

misije, zlasti kar zadeva načrtovanje, 

operacije, upravljanje in nadzor, trenutno 

preverja, da bi ga prilagodili 

spremenjenemu položaju na kraju 

samem;  

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  21 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 50 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. je zaskrbljen zaradi gospodarskih 

razmer na Kosovu; poudarja pomen 

proračunske discipline in trajnostnih 

makroekonomskih politik za razvoj države 

ter da je treba proces privatizacije izvesti 

popolnoma pregledno; pozdravlja sprejete 

ukrepe za poenostavitev postopkov 

ustanovitve podjetja, katerih cilj je 

povečati proračunske prihodke in 

zmanjšati visoko stopnjo brezposelnosti v 

državi, zlasti med mladimi; zato obžaluje 

zamude pri podaljšanju avtonomnih 

trgovinskih ukrepov; 

50. je zaskrbljen zaradi gospodarskega 

položaja prebivalcev te regije; poudarja 

pomen gospodarskih politik v tej regiji, ki 

zagotavljajo trajnostno gospodarsko rast, 

varovanje okolja in ustvarjanje novih 

delovnih mest; pozdravlja sprejete ukrepe 

za poenostavitev postopkov ustanovitve 

podjetja, vendar poziva k nadaljnjim 

prizadevanjem za poenostavitev delovanja 

malih in srednjih podjetij, da se povečajo 

prihodki in zmanjša visoka stopnja 

brezposelnosti v tej regiji, zlasti med 

mladimi;  

Or. en 

 

 

 


