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Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. bemærker med bekymring, at 

posten som minister for europæisk 

integration stadig er ledig, og at dette 

undergraver sammenhængen og 

effektiviteten af 

gennemførelsespolitikkerne i 

stabiliserings- og associeringsaftalen; 
understreger, at vejen mod EU-integration 

kræver en strategisk langsigtet vision og et 

vedholdende engagement i vedtagelsen og 

gennemførelsen af de nødvendige 

reformer; 

5. understreger, at vejen mod EU-

integration kræver en strategisk langsigtet 

vision og et vedholdende engagement i 

vedtagelsen og gennemførelsen af de 

nødvendige reformer; 

Or. en 
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10. fordømmer på det kraftigste 

handlingen med at sende et serbisk 

nationalistisk tog fra Beograd til det 

nordlige Kosovo; udtrykker alvorlig 

bekymring over udtalelserne om 

krigsmageri og den EU-fjendtlige retorik; 

er desuden dybt bekymret over 

anholdelsen af Ramush Haradinaj, som 

blev foretaget på grundlag af en 

international arrestordre, der blev udstedt 

af Serbien i 2004 i henhold til landets lov 

om statslige myndigheders organisation og 

kompetencer i retssager om 

krigsforbrydelser; beklager, at denne lov 

hidtil har været misbrugt til at forfølge 

borgere i de lande, der tilhørte det tidligere 

Jugoslavien, således som det fremgår af 

denne seneste sag; opfordrer indtrængende 

begge parter til at afstå fra at tage 

provokerende skridt og anvende 

uhensigtsmæssig retorik, der kan hindre 

normaliseringsprocessen; opfordrer EU, 

Kosovo og Serbien til at drøfte disse 

spørgsmål på en konstruktiv måde inden 

for rammerne af forhandlingerne om 

tiltrædelse af EU; 

10. fordømmer på det kraftigste 

handlingen med at sende et serbisk 

nationalistisk tog fra Beograd til det 

nordlige Kosovo; udtrykker alvorlig 

bekymring over udtalelserne om 

krigsmageri og den EU-fjendtlige retorik; 

noterer sig afgørelsen fra domstolen i 

Colmar (Frankrig) om at nægte at 

udlevere Ramush Haradinaj til Serbien og 

løslade denne, som blev frikendt i 2008 og 

2012 af ICTY og anholdt i Frankrig den 

4. januar 2017 på grundlag af en 

international arrestordre, der blev udstedt 

af Serbien i 2004 i henhold til landets lov 

om statslige myndigheders organisation og 

kompetencer i retssager om 

krigsforbrydelser; beklager, at denne lov 

hidtil har været misbrugt til at forfølge 

borgere i de lande, der tilhørte det tidligere 

Jugoslavien, således som det fremgår af 

denne seneste sag; opfordrer indtrængende 

begge parter til at afstå fra at tage 

provokerende skridt og anvende 

uhensigtsmæssig retorik, der kan hindre 

normaliseringsprocessen; opfordrer EU, 

Kosovo og Serbien til at drøfte disse 

spørgsmål på en konstruktiv måde inden 

for rammerne af forhandlingerne om 

tiltrædelse af EU; 

Or. en 
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42. glæder sig over Kommissionens 

indsats for at hæve blokaden af 

sammenkoblingen af elnet mellem 

Albanien og Kosovo, som har været 

blokeret af Serbien i flere måneder, og 

opfordrer til et konstruktivt samarbejde 

mellem de serbiske og kosovoske 

elmyndigheder; 

42. glæder sig over Kommissionens 

indsats for at hæve blokaden af 

sammenkoblingen af elnet mellem 

Albanien og Kosovo, som har været 

blokeret af Serbien i flere måneder, og 

opfordrer til et konstruktivt samarbejde 

mellem de serbiske og kosovoske 

elmyndigheder; minder Serbien om, at den 

frist, som Energifællesskabet fastsatte for 

ophævelsen af blokaden, var senest den 

31. december 2016; 

Or. en 

 

 


