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2.2.2016 B8-0167/5 

Изменение  5 

Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0167/2016 

Улрике Луначек 

от името на комисията по външни работи 

Процес на европейска интеграция на Косово 

Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че Споразумението 

за стабилизиране и асоцииране (ССА) 

между ЕС и Косово беше подписано на 

27 октомври 2015 г. и ратифицирано от 

Асамблеята на Косово на 2 ноември 

2015 г.; като има предвид, че 

Европейският парламент ще даде 

одобрението си през януари 2016 г.; 

Б. като има предвид, че Споразумението 

за стабилизиране и асоцииране (ССА) 

между ЕС и Косово беше подписано на 

27 октомври 2015 г. и ратифицирано от 

Асамблеята на Косово на 2 ноември 

2015 г.; като има предвид, че 

Европейският парламент даде 

одобрението си на 21 януари 2016 г.; 

Or. en 
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2.2.2016 B8-0167/6 

Изменение  6 

Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0167/2016 

Улрике Луначек 

от името на комисията по външни работи 

Процес на европейска интеграция на Косово 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 

 

Предложение за резолюция Изменение 

36. отбелязва подобряването на пътната 

транспортна инфраструктура и 

инфраструктура за мобилност, по-

специално по отношение на 

автомагистралите, както и 

неотдавнашното приемане на пакета във 

връзка с Инструмента за 

предприсъединителна помощ (ИПП ІІ) 

за 2015 г., който включва голям 

железопътен инфраструктурен проект за 

Косово; въпреки това изразява 

съжаление поради високите разходи за 

строителство; изразява надеждата, че 

подписаното наскоро споразумение за 

заем между Косово и Европейската 

инвестиционна банка за модернизиране 

на намиращата се на територията на 

Косово част от европейската 

железопътна мрежа „Route 10“ може да 

даде тласък за цялостен план за 

подобряване на обществения транспорт 

и за модернизиране на железопътната 

инфраструктура; призовава органите в 

Косово, като се има предвид, че 

Комисията е направила програмата за 

свързаност един от своите 

първостепенни приоритети и я 

разглежда като важен фактор за 

икономическото развитие на региона, да 

гарантират цялостното и своевременно 

прилагане на техническите стандарти и 

36. отбелязва подобряването на пътната 

транспортна инфраструктура и 

инфраструктура за мобилност, по-

специално по отношение на 

автомагистралите, както и 

неотдавнашното приемане на пакета във 

връзка с Инструмента за 

предприсъединителна помощ (ИПП ІІ) 

за 2015 г., който включва голям 

железопътен инфраструктурен проект за 

Косово; въпреки това изразява 

съжаление поради високите разходи за 

строителство; изразява надеждата, че 

подписаното наскоро споразумение за 

заем между Косово и Европейската 

инвестиционна банка за модернизиране 

на намиращата се на територията на 

Косово част от коридор № 10 от 

европейската железопътна мрежа може 

да даде тласък за цялостен план за 

подобряване на обществения транспорт 

и за модернизиране на железопътната 

инфраструктура; приветства във 

връзка с това споразумението между 

министър-председателите Иса 

Мустафа и Александър Вучич  от 27 

януари 2016 г. за започване на 

дискусии относно преки въздушни и 

железопътни връзки между Косово и 

Сърбия; призовава органите в Косово, 

като се има предвид, че Комисията е 
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на незадължителните мерки в областта 

на транспорта, които бяха договорени 

по време на срещата на високо равнище 

за Западните Балкани през 2015 г. във 

Виена; 

направила програмата за свързаност 

един от своите първостепенни 

приоритети и я разглежда като важен 

фактор за икономическото развитие на 

региона, да гарантират цялостното и 

своевременно прилагане на 

техническите стандарти и на 

незадължителните мерки в областта на 

транспорта, които бяха договорени по 

време на срещата на високо равнище за 

Западните Балкани през 2015 г. във 

Виена; 

Or. en 



 

AM\1085500BG.doc  PE576.528v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

2.2.2016 B8-0167/7 

Изменение  7 

Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0167/2016 

Улрике Луначек 

от името на комисията по външни работи 

Процес на европейска интеграция на Косово 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  26a. подкрепя, в контекста на 

Берлинския процес, създаването на 

форум на гражданското общество в 

Западните Балкани, даващ 

възможност на представителите на 

гражданското общество от региона 

да обменят идеи, да изразяват своите 

притеснения и да формулират 

конкретни препоръки за лицата, 

отговорни за вземането на решения, и 

призовава за продължаване на този 

процес по време на следващата среща 

на високо равнище, която ще се 

проведе в Париж през 2016 г., както и 

за организиране на подготвителни 

семинари за организациите на 

гражданското общество в региона; 

Or. en 

 

 


