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Alteração  3 

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0167/2016 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 relativo ao Kosovo 

Proposta de resolução 

Citação 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta a decisão do Conselho, 

de 22 de outubro de 2012, que autoriza a 

Comissão a iniciar negociações com vista à 

celebração com o Kosovo de um 

acordo-quadro sobre a participação em 

programas da União, 

– Tendo em conta a decisão do Conselho, 

de 22 de outubro de 2012, que autoriza a 

Comissão a iniciar negociações com vista à 

celebração com o Kosovo
1
 de um 

acordo-quadro sobre a participação em 

programas da União, 

 
_______________ 

1
 Esta designação não prejudica as posições 

relativas ao seu estatuto e está em linha com a 

Resolução 1244/1999 do Conselho de Segurança 

da ONU e com o Parecer Consultivo do Tribunal 

Internacional de Justiça sobre a declaração 

unilateral de independência do Kosovo 
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Alteração  4 

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0167/2016 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 relativo ao Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Observa que cinco Estados-Membros 

não reconheceram formalmente o Kosovo, 

e considera que mais reconhecimentos 

ajudariam a reforçar a estabilidade na 

região, a fim de facilitar o processo de 

normalização das relações entre a Sérvia 

e o Kosovo e aumentar a credibilidade da 

UE em termos de política externa; regista 

positivamente, a esse respeito, a decisão 

dos cinco Estados-Membros que não 

reconheceram o Kosovo de facilitar a 

aprovação do AEA no Conselho; insta 

todos os Estados-Membros a fazerem tudo 

o que estiver ao seu alcance para facilitar 

os contactos económicos e entre povos, 

bem como as relações sociais, entre os 

seus cidadãos e os do Kosovo, no espírito 

do AEA e do estabelecimento de relações 

contratuais formais; saúda a 

apresentação, por parte do Kosovo, do 

primeiro programa de reformas 

económicas, criado como primeiro passo 

no aprofundamento do diálogo económico 

com a UE; 

8. Respeita a decisão de qualquer Estado-

Membro de não reconhecer a 

autoproclamada República do Kosovo e 

aceita que qualquer Estado que a 

reconheça pode retirar o seu 

reconhecimento; 
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