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2.2.2016 B8-0167/5 

Grozījums Nr.  5 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0167/2016 

Ulrike Lunacek 

Ārlietu komitejas vārdā 

Kosovas integrācija Eiropas Savienībā 

Rezolūcijas priekšlikums 

B apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā 2015. gada 27. oktobrī tika 

parakstīts ES un Kosovas Stabilizācijas un 

asociācijas nolīgums (SAN) un 2015. gada 

2. novembrī Kosovas Asambleja to 

ratificēja; tā kā Eiropas Parlaments 

2016. gada janvārī dos savu piekrišanu; 

B. tā kā 2015. gada 27. oktobrī tika 

parakstīts ES un Kosovas Stabilizācijas un 

asociācijas nolīgums (SAN) un 2015. gada 

2. novembrī Kosovas Asambleja to 

ratificēja; tā kā Eiropas Parlaments 

2016. gada 21. janvārī deva savu 

piekrišanu; 

Or. en 
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2.2.2016 B8-0167/6 

Grozījums Nr.   6 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0167/2016 

Ulrike Lunacek 

Ārlietu komitejas vārdā 

Kosovas integrācija Eiropas Savienībā 

Rezolūcijas priekšlikums 

36. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

36. norāda, ka ir uzlabojusies ceļu 

transporta un mobilitātes infrastruktūra, jo 

īpaši automaģistrāles, kā arī norāda uz 

nesen pieņemto 2015. gada IPA II kopumu, 

kurā ietverts apjomīgs Kosovas dzelzceļa 

infrastruktūras projekts; tomēr pauž nožēlu 

par lielajām būvniecības izmaksām; pauž 

cerību, ka nesenais aizdevuma līgums, ko 

parakstīja Kosova un Eiropas Investīciju 

banka un kas paredz Eiropas 10. dzelzceļa 

tīkla Kosovas daļas modernizāciju, var 

veicināt visaptveroša plāna izstrādi, lai 

uzlabotu sabiedrisko transportu un 

modernizētu dzelzceļa infrastruktūru; 

aicina Kosovas iestādes — paturot prātā, 

ka Komisija plānu sakaru jomā ir 

noteikusi par vienu no savām svarīgākajām 

prioritātēm un uzskata to par galveno 

faktoru reģiona ekonomiskās attīstības 

veicināšanā — nodrošināt pilnīgu un ātru 

to tehnisko standartu un nesaistošu 

pasākumu transporta jomā īstenošanu, par 

kuriem tika panākta vienošanās 2015. gada 

Rietumbalkānu samitā Vīnē; 

36. norāda, ka ir uzlabojusies ceļu 

transporta un mobilitātes infrastruktūra, jo 

īpaši automaģistrāles, kā arī norāda uz 

nesen pieņemto 2015. gada IPA II kopumu, 

kurā ietverts apjomīgs Kosovas dzelzceļa 

infrastruktūras projekts; tomēr pauž nožēlu 

par lielajām būvniecības izmaksām; pauž 

cerību, ka nesenais aizdevuma līgums, ko 

parakstīja Kosova un Eiropas Investīciju 

banka un kas paredz Eiropas 10. dzelzceļa 

tīkla Kosovas daļas modernizāciju, var 

veicināt visaptveroša plāna izstrādi, lai 

uzlabotu sabiedrisko transportu un 

modernizētu dzelzceļa infrastruktūru; šajā 

sakarā atzinīgi vērtē 2016. gada 

27. janvāra vienošanos starp ministru 

prezidentiem Isa Mustafa un Aleksandar 

Vučič sākt sarunas par tiešu gaisa un 

dzelzceļa satiksmi starp Kosovu un 

Serbiju; aicina Kosovas iestādes — paturot 

prātā, ka Komisija savienojamības 

programmu ir noteikusi par vienu no 

savām svarīgākajām prioritātēm un uzskata 

to par galveno faktoru reģiona 

ekonomiskās attīstības veicināšanā — 

nodrošināt pilnīgu un ātru to tehnisko 

standartu un nesaistošu pasākumu 

transporta jomā īstenošanu, par kuriem tika 

panākta vienošanās 2015. gada 

Rietumbalkānu samitā Vīnē; 
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Or. en 
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2.2.2016 B8-0167/7 

Grozījums Nr.   7 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0167/2016 

Ulrike Lunacek 

Ārlietu komitejas vārdā 

Kosovas integrācija Eiropas Savienībā 

Rezolūcijas priekšlikums 

26.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  26.a atbalsta ideju saistībā ar Berlīnes 

procesu izveidot Rietumbalkānu 

Pilsoniskās sabiedrības forumu, kas 

sniegtu iespēju pilsoniskās sabiedrības 

pārstāvjiem no visa reģiona apmainīties 

ar idejām, izklāstīt sasāpējušās problēmas 

un formulēt konkrētus ieteikumus 

lēmumu pieņēmējiem, un aicina turpināt 

šo procesu nākamajā samitā, kas notiks 

Parīzē 2016. gadā, kā arī aicina organizēt 

sagatavošanās darbseminārus pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām reģionā; 

Or. en 

 

 

 


