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12.6.2017 A8-0062/17 

Ändringsförslag  17 

Ulrike Lunacek 

för Verts/ALE-gruppen 

Lars Adaktusson 

för PPE-gruppen 

Pier Antonio Panzeri 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport för 2016 om Kosovo 

2016/2314(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. EU har satt rättsstatsprincipen, 

grundläggande rättigheter, stärkandet av 

demokratiska institutioner, bland annat 

genom reformer av den offentliga 

förvaltningen, såväl som ekonomisk 

utveckling och konkurrenskraft i centrum 

för sin utvidgningspolitik. 

D. EU har satt rättsstatsprincipen, 

grundläggande rättigheter, stärkandet av 

demokratiska institutioner, bland annat 

genom reformer av den offentliga 

förvaltningen, liksom goda 

grannförbindelser, ekonomisk utveckling 

och konkurrenskraft i centrum för sin 

utvidgningspolitik. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/18 

Ändringsförslag  18 

Ulrike Lunacek 

för Verts/ALE-gruppen 

Lars Adaktusson 

för PPE-gruppen 

Pier Antonio Panzeri 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport för 2016 om Kosovo 

2016/2314(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar 

ikraftträdandet av stabiliserings- och 

associeringsavtalet mellan EU och Kosovo 

den 1 april 2016 såsom det första 

avtalsförhållandet och ett nödvändigt steg 

för att fortsätta Kosovos 

integreringsprocess med EU. Parlamentet 

välkomnar sjösättandet av EU:s 

reformagenda den 11 november 2016 och 

antagandet av den nationella strategin för 

genomförande av stabiliserings- och 

associeringsavtalet som en plattform för att 

underlätta genomförandet av stabiliserings- 

och associeringsavtalet och uppmanar 

Kosovo att fortsätta att visa en tydlig 

politisk vilja och beslutsamhet att 

genomföra den överenskomna färdplanen, 

inbegripet inrättandet av 

samordningsmekanismen för att genomföra 

stabiliserings- och associeringsavtalet, och 

att dra nytta av den positiva kraft som 

skapades i och med stabiliserings- och 

associeringsavtalet för att genomföra och 

institutionalisera reformer och stärka den 

socioekonomiska utvecklingen i Kosovo, 

att upprätta samarbete med EU på ett flertal 

områden, vilket skulle främja Kosovos 

1. Europaparlamentet välkomnar 

ikraftträdandet av stabiliserings- och 

associeringsavtalet mellan EU och Kosovo 

den 1 april 2016 såsom det första 

avtalsförhållandet och ett nödvändigt steg 

för att fortsätta Kosovos 

integreringsprocess med EU. Parlamentet 

välkomnar sjösättandet av EU:s 

reformagenda den 11 november 2016 och 

antagandet av den nationella strategin för 

genomförande av stabiliserings- och 

associeringsavtalet som en plattform för att 

underlätta genomförandet av stabiliserings- 

och associeringsavtalet och uppmanar 

Kosovo att fortsätta att visa en tydlig 

politisk vilja och beslutsamhet att 

genomföra den överenskomna färdplanen, 

inbegripet inrättandet av 

samordningsmekanismen för att genomföra 

stabiliserings- och associeringsavtalet, och 

att dra nytta av den positiva kraft som 

skapades i och med stabiliserings- och 

associeringsavtalet för att genomföra och 

institutionalisera reformer och stärka den 

socioekonomiska utvecklingen i Kosovo, 

att upprätta samarbete med EU på ett flertal 

områden, vilket skulle främja Kosovos 
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handels- och investeringsintegration, att 

förbättra relationerna med grannländerna 

och bidra till stabilitet i regionen. 

Parlamentet uppmanar Kosovos regering 

att koncentrera sig på att genomföra de 

övergripande reformer som krävs för att 

uppfylla sina skyldigheter enligt 

stabiliserings- och associeringsavtalet. 

Parlamentet välkomnar det andra möte som 

den parlamentariska stabiliserings- och 

associeringskommittén höll den 23−24 

november 2016 samt det första möte som 

stabiliserings- och associeringsrådet 

EU−Kosovo höll den 25 november 2016. 

Parlamentet noterar hur viktiga fria, 

rättvisa och öppna kommunalval 2017 är 

för såväl Kosovos demokratiska framtid 

som framtiden för landets EU-

integrationsprocess. 

handels- och investeringsintegration, att 

förbättra relationerna med grannländerna 

och bidra till stabilitet i regionen. 

Parlamentet uppmanar Kosovos regering 

att koncentrera sig på att genomföra de 

övergripande reformer som krävs för att 

uppfylla sina skyldigheter enligt 

stabiliserings- och associeringsavtalet. 

Parlamentet välkomnar det andra möte som 

den parlamentariska stabiliserings- och 

associeringskommittén höll den 23−24 

november 2016 samt det första möte som 

stabiliserings- och associeringsrådet 

EU−Kosovo höll den 25 november 2016. 

Parlamentet noterar hur viktiga fria, 

rättvisa och öppna tidigarelagda allmänna 

val och kommunalval i andra halvan av 

2017 är för såväl Kosovos demokratiska 

framtid som framtiden för landets EU-

integrationsprocess. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/19 

Ändringsförslag  19 

Ulrike Lunacek 

för Verts/ALE-gruppen 

Lars Adaktusson 

för PPE-gruppen 

Pier Antonio Panzeri 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport för 2016 om Kosovo 

2016/2314(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet uttrycker oro för 

den ihållande extrema polariseringen av det 

politiska landskapet. Parlamentet 

uppmanar alla parter att visa ansvarighet 

och egenansvar samt att skapa 

förutsättningar för en fruktbar och 

lösnings- och resultatinriktad dialog i syfte 

att minska spänningarna och uppmanar 

särskilt oppositionen att samarbeta och att 

komma fram till en hållbar kompromiss, 

med målet att underlätta för landet att göra 

framsteg på dess väg mot EU. 

2. Europaparlamentet uttrycker oro för 

den ihållande extrema polariseringen av det 

politiska landskapet. Parlamentet 

uppmanar alla parter att visa ansvarighet 

och egenansvar samt att skapa 

förutsättningar för en fruktbar och 

lösnings- och resultatinriktad dialog i syfte 

att minska spänningarna och att komma 

fram till en hållbar kompromiss, med målet 

att underlätta för landet att göra framsteg 

på dess väg mot EU. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/20 

Ändringsförslag  20 

Ulrike Lunacek 

för Verts/ALE-gruppen 

Lars Adaktusson 

för PPE-gruppen 

Pier Antonio Panzeri 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport för 2016 om Kosovo 

2016/2314(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet fördömer å det 

starkaste det kraftiga avbrott i 

verksamheterna som orsakades av några 

oppositionsmedlemmar i Kosovos 

parlament under den första halvan av 2016 

och välkomnar att oppositionen åter deltar i 

parlamentets arbete inom de flesta frågor 

och det konstruktiva deltagandet från alla 

medlemmar i den gemensamma 

parlamentsdelegationen för 

Europaparlamentet och Kosovos 

parlament. Parlamentet betonar hur viktigt 

det är att det finns en politisk dialog och att 

de politiska partierna deltar aktivt och 

konstruktivt i beslutsprocesserna. Det är 

också viktigt att parlamentet obehindrat 

kan kunna utföra sitt arbete. Allt detta är 

väsentliga förutsättningar för att EU-

integrationsprocessen kan drivas framåt.  

4. Europaparlamentet fördömer å det 

starkaste det kraftiga avbrott i 

verksamheterna som orsakades av några 

oppositionsmedlemmar i Kosovos 

parlament under den första halvan av 2016 

och välkomnar att oppositionen åter deltar i 

parlamentets arbete inom de flesta frågor 

och det konstruktiva deltagandet från alla 

medlemmar i den gemensamma 

parlamentsdelegationen för 

Europaparlamentet och Kosovos parlament 

under den sista delen av det avgående 

parlamentets valperiod. Parlamentet 

betonar hur viktigt det är att det finns en 

politisk dialog och att de politiska partierna 

deltar aktivt och konstruktivt i 

beslutsprocesserna. Det är också viktigt att 

parlamentet obehindrat kan kunna utföra 

sitt arbete. Allt detta är väsentliga 

förutsättningar för att EU-

integrationsprocessen kan drivas framåt.  

Or. en 



 

AM\1128086SV.docx  PE603.747v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

12.6.2017 A8-0062/21 

Ändringsförslag  21 

Ulrike Lunacek 

för Verts/ALE-gruppen 

Lars Adaktusson 

för PPE-gruppen 

Pier Antonio Panzeri 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport för 2016 om Kosovo 

2016/2314(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens förslag att bevilja 

viseringsliberalisering, vilket skulle vara 

ett mycket stort kliv framåt för Kosovo på 

dess väg mot europeisk integrering. 

Parlamentet noterar med glädje att antalet 

asylsökningar från medborgare från 

Kosovo har minskat i både EU och 

Schengenassocierade länder och välkomnar 

införandet av återintegreringsfonden och 

återintegreringsprogram för kosovanska 

medborgare som återvänt. Parlamentet 

uttrycker oro över dödläget i parlamentet 

när det gäller ratificeringen av 

avgränsningsavtalet med Montenegro och 

framhåller att viseringsliberalisering endast 

kan beviljas när Kosovo uppfyller alla 

kriterier, inbegripet när det gäller att kunna 

visa upp ett antal domar – som håller hög 

kvalitet – för korruption och organiserad 

brottslighet och som har fått stor hjälp av 

IT-spårningsmekanismen för 

uppmärksammade mål som Kosovo 

använder för avancerad brottslighet, en 

mekanism som även borde användas för 

andra typer av brott. Parlamentet uppmanar 

därför myndigheterna att anstränga sig mer 

7. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens förslag att bevilja 

viseringsliberalisering, vilket skulle vara 

ett mycket stort kliv framåt för Kosovo på 

dess väg mot europeisk integrering. 

Parlamentet noterar med glädje att antalet 

asylsökningar från medborgare från 

Kosovo har minskat i både EU och 

Schengenassocierade länder och välkomnar 

införandet av återintegreringsfonden och 

återintegreringsprogram för kosovanska 

medborgare som återvänt. Parlamentet 

uttrycker oro över dödläget i det avgående 

parlamentet när det gäller ratificeringen av 

avgränsningsavtalet med Montenegro och 

framhåller att viseringsliberalisering endast 

kan beviljas när Kosovo uppfyller alla 

kriterier, inbegripet när det gäller att kunna 

visa upp ett antal domar – som håller hög 

kvalitet – för korruption och organiserad 

brottslighet och som har fått stor hjälp av 

IT-spårningsmekanismen för 

uppmärksammade mål som Kosovo 

använder för avancerad brottslighet, en 

mekanism som även borde användas för 

andra typer av brott. Parlamentet uppmanar 

därför myndigheterna att anstränga sig mer 
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för att hantera frågorna om penningtvätt, 

narkotikahandel, människohandel, 

vapenhandel och olaga vapeninnehav. 

för att hantera frågorna om penningtvätt, 

narkotikahandel, människohandel, 

vapenhandel och olaga vapeninnehav. 

Or. en 

 

 


