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2.2.2016 B8-0167/5 

Alteração 5 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0167/2016 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que o Acordo de 

Estabilização e de Associação (AEA) entre 

a UE e o Kosovo foi assinado em 27 de 

outubro de 2015, foi ratificado pela 

Assembleia do Kosovo em 2 de novembro 

de 2015 e será sujeito a aprovação pelo 

Parlamento Europeu em janeiro de 2016; 

B. Considerando que o Acordo de 

Estabilização e de Associação (AEA) entre 

a UE e o Kosovo foi assinado em 27 de 

outubro de 2015, foi ratificado pela 

Assembleia do Kosovo em 2 de novembro 

de 2015 e aprovado pelo Parlamento 

Europeu em 21 de janeiro de 2016; 

Or. en 
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2.2.2016 B8-0167/6 

Alteração 6 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0167/2016 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 

Proposta de resolução Alteração 

36. Regista a melhoria do transporte 

rodoviário e da infraestrutura de 

mobilidade, nomeadamente no que diz 

respeito às autoestradas, bem como a 

recente adoção do pacote IPA II de 2015, 

que inclui o principal projeto de 

infraestrutura ferroviária do Kosovo; 

lamenta, no entanto, os elevados custos de 

construção; espera que o recente acordo de 

empréstimo assinado entre o Kosovo e o 

Banco Europeu de Investimento, para a 

modernização da parte kosovar da rota 10 

da rede ferroviária europeia, possa dar um 

impulso a um plano global de melhoria dos 

transportes públicos e de modernização da 

infraestrutura ferroviária; solicita às 

autoridades do Kosovo, tendo em conta 

que a Comissão fez da Agenda 

«Conectividade» uma das suas principais 

prioridades e considera-a como um fator 

fundamental para o desenvolvimento 

económico da região, que assegurem a 

plena e rápida aplicação das normas 

técnicas e medidas não vinculativas no 

domínio dos transportes, que foram 

acordadas durante a Cimeira dos Balcãs 

Ocidentais de 2015, realizada em Viena; 

36. Regista a melhoria do transporte 

rodoviário e da infraestrutura de 

mobilidade, nomeadamente no que diz 

respeito às autoestradas, bem como a 

recente adoção do pacote IPA II de 2015, 

que inclui o principal projeto de 

infraestrutura ferroviária do Kosovo; 

lamenta, no entanto, os elevados custos de 

construção; espera que o recente acordo de 

empréstimo assinado entre o Kosovo e o 

Banco Europeu de Investimento, para a 

modernização da parte kosovar da rota 10 

da rede ferroviária europeia, possa dar um 

impulso a um plano global de melhoria dos 

transportes públicos e de modernização da 

infraestrutura ferroviária; congratula-se, a 

esse respeito, com o acordo alcançado 

entre os Primeiros-Ministros Isa Mustafa 

e Aleksandar Vučić, em 27 de janeiro de 

2016, no sentido de se encetar o diálogo 

sobre ligações aéreas e ferroviárias 

diretas entre o Kosovo e a Sérvia; solicita 

às autoridades do Kosovo, tendo em conta 

que a Comissão fez da Agenda 

«Conectividade» uma das suas principais 

prioridades e considera-a como um fator 

fundamental para o desenvolvimento 

económico da região, que assegurem a 

plena e rápida aplicação das normas 

técnicas e medidas não vinculativas no 

domínio dos transportes, que foram 
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acordadas durante a Cimeira dos Balcãs 

Ocidentais de 2015, realizada em Viena; 

Or. en 
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2.2.2016 B8-0167/7 

Alteração 7 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0167/2016 

Ulrike Lunacek 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Processo de integração europeia do Kosovo 

Proposta de resolução 

N.º 26-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  26-A. Apoia, no contexto do Processo de 

Berlim, a criação do Fórum da Sociedade 

Civil dos Balcãs Ocidentais, que oferece 

uma oportunidade para os representantes 

da sociedade civil da região procederem 

ao intercâmbio de ideias, manifestarem as 

suas preocupações e formularem 

recomendações concretas para os 

decisores políticos, e apela à continuação 

do processo na próxima cimeira, a 

realizar em Paris em 2016, e à 

organização de seminários preparatórios 

para as organizações da sociedade civil da 

região; 

Or. en 

 

 


