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2.2.2016 B8-0167/5 

Amendamentul  5 

Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0167/2016 

Ulrike Lunacek 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât Acordul de stabilizare și de 

asociere dintre UE și Kosovo (ASA) a fost 

semnat la 27 octombrie 2015 și a fost 

ratificat de către Adunarea Parlamentară 

kosovară la 2 noiembrie 2015; întrucât 

Parlamentul European își va da aprobarea 

în ianuarie 2016; 

B. întrucât Acordul de stabilizare și de 

asociere dintre UE și Kosovo (ASA) a fost 

semnat la 27 octombrie 2015 și a fost 

ratificat de către Adunarea Parlamentară 

kosovară la 2 noiembrie 2015; întrucât 

Parlamentul European și-a dat aprobarea în 

ianuarie 2016; 

Or. en 
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2.2.2016 B8-0167/6 

Amendamentul  6 

Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0167/2016 

Ulrike Lunacek 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. salută îmbunătățirea infrastructurilor de 

transport rutier și de mobilitate, mai ales în 

ceea ce privește autostrăzile, precum și 

adoptarea recentă a pachetului IPA II 2015, 

care include cel mai mare proiect de 

infrastructură feroviară din Kosovo; 

regretă, cu toate acestea, costurile mari de 

construcție; speră ca acordul de împrumut 

care a fost încheiat recent între Kosovo și 

Banca Europeană de Investiții pentru 

modernizarea segmentului feroviar de pe 

teritoriul Kosovo din cadrul rețelei 

feroviare de rute europene 10, să fie în 

măsură să dea un impuls unui plan 

cuprinzător de îmbunătățire a transportului 

public și modernizare a infrastructurilor 

feroviare; ținând seama de faptul că 

Comisia a considerat agenda privind 

conectivitatea drept una dintre principalele 

sale priorități și un factor cheie pentru 

dezvoltarea economică a regiunii, invită 

autoritățile din Kosovo să asigure 

implementarea rapidă și completă a 

standardelor tehnice și a măsurilor fără 

caracter normativ din domeniul 

transportului, care au fost stabilite în 

timpul summitului Balcanilor de Vest din 

2015 de la Viena; 

36. salută îmbunătățirea infrastructurilor de 

transport rutier și de mobilitate, mai ales în 

ceea ce privește autostrăzile, precum și 

adoptarea recentă a pachetului IPA II 2015, 

care include cel mai mare proiect de 

infrastructură feroviară din Kosovo; 

regretă, cu toate acestea, costurile mari de 

construcție; speră ca acordul de împrumut 

care a fost încheiat recent între Kosovo și 

Banca Europeană de Investiții pentru 

modernizarea segmentului feroviar de pe 

teritoriul Kosovo din cadrul rețelei 

feroviare de rute europene 10, să fie în 

măsură să dea un impuls unui plan 

cuprinzător de îmbunătățire a transportului 

public și modernizare a infrastructurilor 

feroviare; salută, în acest context, acordul 

convenit de prim-miniștrii Isa Mustafa și 

Aleksandar Vučić la 27 ianuarie 2016 de 

a începe discuțiile pe marginea legăturilor 

aeriene și feroviare directe între Kosovo și 

Serbia; ținând seama de faptul că Comisia 

a considerat agenda privind conectivitatea 

drept una dintre principalele sale priorități 

și un factor cheie pentru dezvoltarea 

economică a regiunii, invită autoritățile din 

Kosovo să asigure implementarea rapidă și 

completă a standardelor tehnice și a 

măsurilor fără caracter normativ din 

domeniul transportului, care au fost 

stabilite în timpul summitului Balcanilor de 
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Vest din 2015 de la Viena; 

Or. en 
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2.2.2016 B8-0167/7 

Amendamentul  7 

Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0167/2016 

Ulrike Lunacek 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  26a. sprijină, în contextul Procesului de 

la Berlin, înființarea Forumului societății 

civile din Balcanii de Vest, care le oferă 

reprezentanților societății civile din 

regiune oportunitatea de a face schimb de 

idei, de a-și exprima preocupările și de a 

formula recomandări concrete în atenția 

factorilor de decizie, și solicită 

continuarea acestui proces la următoarea 

reuniune la nivel înalt care va avea loc la 

Paris în 2016, precum și organizarea unor 

ateliere pregătitoare destinate 

organizațiilor societății civile din regiune; 

Or. en 

 

 


