
 

AM\1125577DA.docx  PE603.747v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

10.5.2017 A8-0062/5 

Ændringsforslag  5 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016-rapport om Kosovo 

2016/2314(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. glæder sig over ikrafttrædelsen af 

stabiliserings- og associeringsaftalen 

mellem EU og Kosovo (SAA) den 1. april 

2016 som det første aftalemæssige forhold 

og et afgørende skridt for at fortsætte 

Kosovos integrationsproces med EU; 

glæder sig over lanceringen af den 

europæiske reformdagsorden den 11. 

november 2016 og vedtagelsen af den 

nationale strategi for gennemførelsen af 

stabiliserings- og associeringsaftalen som 

en platform til at lette gennemførelsen af 

denne aftale og opfordrer Kosovo til 

fortsat at vise klar politisk vilje og 

beslutsomhed til at gennemføre den 

aftalte køreplan, herunder oprettelse af en 

koordineringsmekanisme med henblik på 

gennemførelsen af stabiliserings- og 

associeringsaftalen, til at udnytte den 

positive dynamik, der er skabt af 

stabiliserings- og associeringsaftalen med 

henblik på at gennemføre og 

institutionalisere reformer og forbedre 

den socioøkonomiske udvikling af 

Kosovo, til at etablere et samarbejde med 

EU på en lang række områder, hvilket 

også vil fremme Kosovos handels- og 

investeringsmæssige integration, til at 

fremme forbindelserne med nabolandene 

og bidrage til at sikre stabilitet i regionen; 

opfordrer Kosovos regering til at fokusere 

på gennemførelsen af de omfattende 

1. understreger, at Kosovos 

tiltrædelse af Den Europæiske Union ikke 

bør være et mål, der skal forfølges; 
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reformer, der er nødvendige for at opfylde 

landets forpligtelser i stabiliserings- og 

associeringsaftalen; glæder sig over 

afholdelsen af det andet møde i Det 

Parlamentariske Stabiliserings- og 

Associeringsudvalg den 23.-24. november 

2016 og afholdelsen af det første møde i 

Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-

Kosovo den 25. november 2016; 

bemærker, hvordan frie, retfærdige og 

gennemsigtige lokalvalg i 2017 er 

afgørende for demokratiets fremtid i 

Kosovo samt for landets fremtidige 

udvikling af EU's integrationsproces; 

Or. en 

 

 


