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Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar 

bekymrat att tjänsten som minister för 

europeisk integrering ännu inte har 

tillsatts och att detta undergräver 

samstämmigheten och effektiviteten hos 

genomförandestrategierna för 

stabiliserings- och associeringsavtalet. 
Parlamentet betonar att vägen mot 

integrering i EU kräver en strategisk och 

långsiktig vision och en bibehållen 

beslutsamhet att anta och genomföra de 

nödvändiga reformerna. 

5. Europaparlamentet betonar att 

vägen mot integrering i EU kräver en 

strategisk och långsiktig vision och en 

bibehållen beslutsamhet att anta och 

genomföra de nödvändiga reformerna. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet fördömer starkt 

att ett serbiskt nationalistiskt tåg skickades 

från Belgrad till norra Kosovo. Parlamentet 

uttrycker stor oro över krigshetsande 

uttalanden och EU-fientlig retorik. 

Parlamentet är även djupt oroat över 

gripandet av Ramush Haradinaj, som 

genomfördes med stöd av det 

internationella häktningsbeslut som 

utfärdats av Serbien år 2004, enligt 

Serbiens lag om statliga myndigheters 

organisation och behörighet i rättegångar 

om krigsförbrytelser. Parlamentet beklagar 

att denna lag hittills har missbrukats för att 

förfölja medborgare i länder som tillhörde 

det forna Jugoslavien, som i detta senaste 

fall. Parlamentet uppmanar med kraft båda 

parter att avhålla sig från provokativa 

handlingar och ohjälpsam retorik som 

skulle kunna hämma 

normaliseringsprocessen. EU, Kosovo och 

Serbien uppmanas att diskutera dessa 

frågor på ett konstruktivt sätt inom ramen 

för anslutningsförhandlingarna med EU. 

10. Europaparlamentet fördömer starkt 

att ett serbiskt nationalistiskt tåg skickades 

från Belgrad till norra Kosovo. Parlamentet 

uttrycker stor oro över krigshetsande 

uttalanden och EU-fientlig retorik. 

Parlamentet noterar beslutet från 

domstolen i Colmar (Frankrike) att vägra 

utlämna Ramush Haradinaj till Serbien 

och att frige honom, som frikändes 2008 

och 2012 av Internationella 

krigsförbrytartribunalen för f.d. 

Jugoslavien och greps i Frankrike 

den 4 januari 2017 med stöd av det 

internationella häktningsbeslut som 

utfärdats av Serbien år 2004, enligt 

Serbiens lag om statliga myndigheters 

organisation och behörighet i rättegångar 

om krigsförbrytelser. Parlamentet beklagar 

att denna lag hittills har missbrukats för att 

förfölja medborgare i länder som tillhörde 

det forna Jugoslavien, som i detta senaste 

fall. Parlamentet uppmanar med kraft båda 

parter att avhålla sig från provokativa 

handlingar och ohjälpsam retorik som 

skulle kunna hämma 

normaliseringsprocessen. EU, Kosovo och 

Serbien uppmanas att diskutera dessa 

frågor på ett konstruktivt sätt inom ramen 

för anslutningsförhandlingarna med EU. 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

42. Europaparlamentet ser positivt på 

kommissionens insatser för att häva 

blockaden av sammanlänkningen av 

energinät mellan Albanien och Kosovo, 

som har blockerats i flera månader av 

Serbien, och uppmanar till ett konstruktivt 

samarbete mellan Serbiens och Kosovos 

elmyndigheter. 

42. Europaparlamentet ser positivt på 

kommissionens insatser för att häva 

blockaden av sammanlänkningen av 

energinät mellan Albanien och Kosovo, 

som har blockerats i flera månader av 

Serbien, och uppmanar till ett konstruktivt 

samarbete mellan Serbiens och Kosovos 

elmyndigheter. Parlamentet påminner 

Serbien om att den tidsfrist som 

energigemenskapen angav för att häva 

blockaden var senast den 

31 december 2016. 
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