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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af stabiliserings- og 

associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske 

Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den anden side 

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE)) 

(Godkendelse) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (10725/2/2015), 

– der henviser til udkast til stabiliserings- og associeringsaftale mellem Den Europæiske 

Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den 

anden side (10728/1/2015), 

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 217 

og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 7 og 8, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0328/2015), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og 

artikel 108, stk. 7, 

– der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om 

International Handel (A8-0372/2015), 

1. godkender indgåelsen af aftalen; 

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Kosovos regering og parlament. 
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KORT BEGRUNDELSE 

Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Kosovo (SAA) blev forhandlet på plads 

mellem oktober 2013 og maj 2014, og den blev paraferet i juli 2014. Rådet godkendte 

undertegnelsen den 22. oktober 2015. Den blev undertegnet den 27. oktober i Strasbourg af 

næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og kommissionsmedlem 

Johannes Hahn på vegne af EU og af premierminister Isa Mustafa og minister for europæisk 

integration, Bekim Çollaku, på vegne af Republikken Kosovo. Nationalforsamlingen i 

Republikken Kosovo ratificerede hurtigt aftalen den 2. november 2015. Den nuværende 

godkendelsesprocedure i Europa-Parlamentet vil, når den er afsluttet, muliggøre 

ikrafttrædelsen af SAA'en. 

SAA'en fastlægger aftalemæssige forbindelser, der giver mulighed for øget politisk dialog, en 

tættere handelsintegration og nye former for samarbejde. Den dækker en række sektorer, 

herunder respekt for og styrkelse af de demokratiske principper og menneskerettighederne, og 

fastlægger rammerne for samarbejde inden for sektorer som uddannelse, energi, miljø, retlige 

og indre anliggender. SAA'en indeholder endvidere bestemmelser, der sigter mod at fremme 

europæiske standarder inden for områder som konkurrence, udbud, intellektuel ejendomsret 

og forbrugerbeskyttelse, og den har til formål at oprette et frihandelsområde. 

Aftalen er et centralt dokument i stabiliserings- og associeringsprocessen. Den fastsætter 

rettigheder og forpligtelser og tilvejebringer et kraftigt incitament til gennemførelse og 

institutionalisering af reformer. SAA'en vil skabe muligheder for investeringer, vækst og 

erhvervsudvikling og på samme tid styrke god regeringsførelse gennem indførelsen af 

europæiske standarder og tilnærmelse til EU-retten, også inden for rammerne af oprettelsen af 

frihandelsområdet. Desuden skaber den muligheder for øgede kontakter mellem folk og 

eksperter inden for sektorer som uddannelse, miljø, bekæmpelse af kriminalitet og 

menneskehandel samt kultur, og der forventes en yderligere styrkelse af forbindelserne og 

samarbejdet med nabolande, hvilket vil bidrage til stabilitet i området. 

SAA'en er et meget vigtigt første formelt skridt i retning af EU-tiltrædelsesprocessen og vejen 

mod europæisk integration for Republikken Kosovo. Europa-Parlamentet ser frem til en 

yderligere styrkelse af forbindelserne mellem Republikken Kosovo og EU, bl.a. gennem en 

hurtig indførelse af en visumfri ordning for statsborgere fra Kosovo. Parlamentet opfordrer 

ligeledes Rådet til at vedtage en afgørelse om undertegnelse og indgåelse af rammeaftalen om 

Kosovos deltagelse i EU-programmer, hvilket vil styrke samarbejdet mellem Kosovo og EU 

inden for en række forskellige sektorer. Disse programmer bør fokusere på specifikke 

områder, der svarer til de forpligtelser, Kosovo har påtaget sig på sin europæiske vej, og bør 

gennemføres hurtigst muligt og med gennemsigtighed. 

Endelig tilskynder Parlamentet de resterende fem medlemsstater til at gå videre med 

anerkendelsen af Republikken Kosovo, idet det mener, at dette vil fremme normaliseringen af 

forbindelserne mellem Beograd og Pristina yderligere. I SAA'ens ånd og i forbindelse med 

oprettelsen af formelle aftalemæssige forbindelser opfordrer Parlamentet alle EU-

medlemsstater til at gøre deres yderste for at fremme økonomiske, mellemfolkelige kontakter 

og sociale og politiske relationer mellem deres egne og Republikken Kosovos borgere. 
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10.12.2015 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM INTERNATIONAL HANDEL 

til Udenrigsudvalget 

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af 

stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske 

Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo

 på den anden side 

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE)) 

Ordfører for udtalelse: Adam Szejnfeld 

 

 

KORT BEGRUNDELSE 

Den foreslåede stabiliserings- og associeringsaftale ("stabiliserings- og associeringsaftalen") 

med Kosovo er den sidste stabiliserings- og associeringsaftale, som indgås med landene på 

Vestbalkan. Kommissionen har i begrundelsen bemærket, at "et af aftalens primære formål er 

at styrke de økonomiske og handelsmæssige forbindelser". Den foreslåede aftale omfatter kun 

EU. 

Kosovo har haft en præferencehandelsordning med EU siden 2000 med told- og kvotefri 

adgang til EU-markedet med undtagelse af visse landbrugsprodukter og fiskevarer. Disse 

foranstaltninger er i øjeblikket fastsat i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009
1
, der 

udløber den 31. december 2015, men for hvilken der verserer et forslag om forlængelse frem 

til den 31. december 2020. Den foreslåede stabiliserings- og associeringsaftale indeholder i 

det væsentligste den samme ordning — uhindret adgang for industrialiserede produkter og de 

fleste landbrugsprodukter (med undtagelse af levende hornkvæg og oksekød, 

sukkerprodukter, visse vinprodukter, "baby beef"-produkter og visse fiskevarer). 

Med hensyn til EU's eksport mener ordføreren, at overgangsperioderne for Kosovo for så vidt 

angår gradvis toldnedsættelser for industri- og landbrugsprodukter, forarbejdede 

landbrugsprodukter og fiskevarer og vin og spiritus er absolut nødvendige for at kunne sikre 

en smidig oprettelse af frihandelsområdet i løbet af den planlagte periode på 10 år, i 

betragtning af at overskuddet fra handelen med Kosovo er betydeligt og er steget en smule i 

                                                 

 Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's 

Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.  
1
 Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og 

territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og 

associeringsproces (EUT L 328 af 15.12.2009, s. 1). 



 

PE571.603v02-00 8/10 RR\1082360DA.doc 

DA 

de seneste år.  

Ordføreren glæder sig over bestemmelserne om etablering og levering af tjenesteydelser 

(afsnit V) og over de foreslåede samarbejdspolitikker mellem EU og Kosovo på en lang 

række områder (afsnit VII), såsom inden for økonomisk politik og handelspolitik samt 

fremme og beskyttelse af investeringer, der i vid udstrækning vil bidrage til at styrke 

oprettelsen af et frihandelsområde. 

 

****** 

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at henstille, at forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af 

stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske 

Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo

 på den anden side godkendes. 

                                                 

 Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's 

Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.  
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RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING 
I RÅDGIVENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 10.12.2015    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

32 

0 

4 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Maria Arena, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel 

Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska 

Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, 

Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Artis Pabriks, Godelieve 

Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu 

Takkula, Iuliu Winkler 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola 

Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim 

van de Camp, Jarosław Wałęsa 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Dario Tamburrano, 

Derek Vaughan, Flavio Zanonato 
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RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING 
I KORRESPONDERENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 14.12.2015    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

37 

3 

3 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras 

Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, 

Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, 

Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne 

Kelam, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara 

Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole 

Mănescu, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino 

Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, 

Alyn Smith, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bodil Valero 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Ana Gomes, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Antonio 

López-Istúriz White, Marietje Schaake, Janusz Zemke 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta 

 
 


