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Изменение  3 

Хавиер Кусо Пермуй, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, София 

Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0167/2016 

Улрике Луначек 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Косово за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Позоваване 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид решението на Съвета 

от 22 октомври 2012 г. за 

упълномощаване на Комисията да 

започне преговори за рамково 

споразумение с Косово относно 

участието му в програми на Съюза, 

– като взе предвид решението на Съвета 

от 22 октомври 2012 г. за 

упълномощаване на Комисията да 

започне преговори за рамково 

споразумение с Косово
1
 относно 

участието му в програми на Съюза, 

 _____________ 

1
 Това упълномощаване не засяга 

позициите относно статута на 

Косово и е в съответствие с 

Резолюция 1244 (1999) на Съвета за 

сигурност на ООН и 

консултативното становище  на 

Международния съд относно 

едностранното обявяване на 

независимост на Косово. 

Or. en 



 

AM\1085483BG.doc  PE576.528v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

2.2.2016 B8-0167/4 

Изменение  4 

Хавиер Кусо Пермуй, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, София 

Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0167/2016 

Улрике Луначек 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Косово за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. отбелязва, че пет държави членки 

не са признали Косово официално, и е 

на мнение, че по-нататъшното 

признаване ще спомогне за укрепване 

на стабилността в региона, за 

допълнително улесняване на 

нормализирането на отношенията 

между Сърбия и Косово и за 

повишаване на доверието във 

външната политика на ЕС; в тази 

връзка оценява положително 

решението на петте държави членки, 

които не са признали Косово, да 

улеснят одобрението на ССА в 

Съвета; призовава всички държави 

членки да направят всичко възможно, 

за да се улеснят икономическите и 

междуличностните контакти, както 

и социалните връзки между техните 

граждани и гражданите на Косово, в 

духа на ССА и установяването на 

официални договорни отношения; 

приветства представената от 

Косово първа програма за 

икономически реформи, 

предназначена да бъде първата 

стъпка към задълбочаване на 

икономическия диалог с ЕС; 

8. зачита решението, взето от която 

и да е държава членка да не признава 

самопровъзгласилата се Република 

Косово, и приема, че всяка държава, 

която признава Косово, може да 

оттегли своето признаване; 

Or. en 
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