
 

AM\1015251RO.doc  PE527.187v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

13.1.2014 B7-0004/1 

Amendamentul 1 

Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluție B7-0004/2014 

Ulrike Lunacek 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluție 

Liniuța 7 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere rapoartele Secretarului 

General al Națiunilor Unite privind 
activitățile în desfășurare ale administrației 
interimare a Misiunii Organizației 

Națiunilor Unite în Kosovo și evoluțiile 
aferente, cel mai recent raport din 29 

august 2013 acoperind perioada 23 aprilie-
15 iulie, 

având în vedere rapoartele Secretarului 

General al Națiunilor Unite privind 
activitățile în desfășurare ale administrației 
interimare a Misiunii Organizației 

Națiunilor Unite în Kosovo și evoluțiile 
aferente, inclusiv raportul din 29 august 

2013, care acoperă perioada 23 aprilie-
15 iulie, precum și cel mai recent raport 
din 28 octombrie 2013, 

Or. en 



 

AM\1015251RO.doc  PE527.187v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
13.1.2014 B7-0004/2 

Amendamentul 2 

Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0004/2014 

Ulrike Lunacek 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât 105 din cele 193 de state 
membre ale Organizației Națiunilor Unite, 
inclusiv 23 din cele 28 de state membre ale 

UE, recunosc independența Kosovo; 

 B. întrucât 104 din cele 193 de state 
membre ale Organizației Națiunilor Unite, 
inclusiv 23 din cele 28 de state membre ale 

UE, recunosc independența Kosovo; 

Or. en 
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13.1.2014 B7-0004/3 

Amendamentul 3 

Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0004/2014 

Ulrike Lunacek 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 29a. solicită, în acest context, autorităților 
din Serbia să furnizeze asistență deplină 
în vederea repatrierii corpurilor 
persoanelor kosovare dispărute și 
descoperite recent în Serbia și să continue 
căutările în zona identificată în care se 
presupune că sunt îngropate persoane 
dispărute; 

Or. en 
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13.1.2014 B7-0004/4 

Amendamentul 4 

Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0004/2014 

Ulrike Lunacek 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

48. subliniază că apartenența Kosovo la 
organizații de cooperare regională ar trebui 
promovată și încurajată de toate țările din 

regiune; 

48. subliniază că apartenența Kosovo la 
organizații de cooperare regională ar trebui 
promovată și încurajată de toate țările din 

regiune; sprijină, în acest context, 
angajamentul Kosovo în cadrul 
organizațiilor regionale și solicită 
îndepărtarea tuturor obstacolelor, astfel 
încât Kosovo să poată face parte din 
aceste organizații, inclusiv din Consiliul 
Europei; 

Or. en 

 

 


