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7.6.2017 A8-0062/9 

Ændringsforslag  9 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016-rapport om Kosovo 

2016/2314(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at (potentielle) 

kandidatlande bedømmes ud fra deres 

egne resultater, og til, at hastigheden, 

hvormed de nødvendige reformer 

gennemføres, og disse reformers kvalitet 

afgør tidsplanen for tiltrædelsen; 

udgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/10 

Ændringsforslag  10 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016-rapport om Kosovo 

2016/2314(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning C 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at EU gentagne 

gange har givet udtryk for, at det er rede 

til at støtte den økonomiske og politiske 

udvikling af Kosovo gennem et klart 

europæisk perspektiv i overensstemmelse 

med regionens europæiske perspektiv, og 

Kosovo har udtrykt ønske om at nærme 

sig europæisk integration; 

udgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/11 

Ændringsforslag  11 

Louis Aliot 

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 

udgår 
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på gennemførelsen af de omfattende 

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 
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7.6.2017 A8-0062/12 

Ændringsforslag  12 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016-rapport om Kosovo 

2016/2314(INI) 

Forslag til beslutning 

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; 

udgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/13 

Ændringsforslag  13 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016-rapport om Kosovo 

2016/2314(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. glæder sig over forslaget fra 

Kommissionen om indrømmelse af 

visumliberalisering, hvilket ville være et 

meget positivt skridt for Kosovo på vejen 

mod europæisk integration; glæder sig 

over faldet i antallet af asylansøgninger fra 

kosovoske borgere i både EU og 

Schengenassocierede lande og glæder sig 

over indførelsen af fonden for reintegration 

og reintegrationsprogrammer for 

hjemvendte Kosovo-borgere; udtrykker 

bekymring over den fastlåste situation i 

parlamentet med hensyn til ratificeringen 

af grænseaftalen med Montenegro og 

understreger, at visumliberaliseringen kun 

kan indrømmes, når Kosovo har opfyldt 

alle kriterier, herunder i forbindelse med 

opbygning af en resultatliste over 

domfældelser på højt niveau for korruption 

og organiseret kriminalitet, som er blevet 

hjulpet godt på vej af den elektroniske 

sporingsmekanisme for højtprofilerede 

sager, som Kosovo anvender til meget 

alvorlige forbrydelser, en mekanisme, der 

også bør udvides til andre straffesager; 

opfordrer derfor myndighederne til at 

intensivere bestræbelserne på at løse 

problemerne vedrørende hvidvaskning af 

penge, narkotikahandel, menneskehandel, 

våbenhandel og ulovlig besiddelse af 

våben; 

7. glæder sig over faldet i antallet af 

asylansøgninger fra kosovoske borgere i 

både EU og Schengenassocierede lande og 

noterer sig indførelsen af fonden for 

reintegration og reintegrationsprogrammer 

for hjemvendte Kosovo-borgere; udtrykker 

bekymring over den fastlåste situation i 

parlamentet med hensyn til ratificeringen 

af grænseaftalen med Montenegro og 

understreger vigtigheden af at opbygge en 

resultatliste over domfældelser på højt 

niveau for korruption og organiseret 

kriminalitet, som er blevet hjulpet godt på 

vej af den elektroniske sporingsmekanisme 

for højtprofilerede sager, som Kosovo 

anvender til meget alvorlige forbrydelser, 

en mekanisme, der også bør udvides til 

andre straffesager; opfordrer derfor 

myndighederne til at intensivere 

bestræbelserne på at løse problemerne 

vedrørende hvidvaskning af penge, 

narkotikahandel, menneskehandel, 

våbenhandel og ulovlig besiddelse af 

våben; 
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Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/14 

Ændringsforslag  14 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016-rapport om Kosovo 

2016/2314(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. finder det afgørende, at Kosovos 

udenrigs- og sikkerhedspolitik bør bringes 

på linje med EU's fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik; 

udgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/15 

Ændringsforslag  15 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016-rapport om Kosovo 

2016/2314(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. glæder sig over oprettelsen af 

Kosovos specialistkammer og 

specialiserede anklagemyndighed i Haag 

som et vigtigt skridt til at sikre 

retfærdighed og forsoning; understreger, at 

vidnebeskyttelse er afgørende for en 

vellykket gennemførelse af den særlige 

domstol, og opfordrer derfor 

myndighederne til at give borgerne 

mulighed for at drage fordel af denne 

ordning uden frygt for gengældelse; 

opfordrer EU og medlemsstaterne til fortsat 

at støtte domstolen, bl.a. gennem 

tilstrækkelig finansiering; glæder sig over, 

at Nederlandene er rede til at være 

værtsland for domstolen; 

13. noterer sig oprettelsen af Kosovos 

specialistkammer og specialiserede 

anklagemyndighed i Haag som et vigtigt 

skridt til at sikre retfærdighed og 

forsoning; understreger, at 

vidnebeskyttelse er afgørende for en 

vellykket gennemførelse af den særlige 

domstol, og opfordrer derfor 

myndighederne til at give borgerne 

mulighed for at drage fordel af denne 

ordning uden frygt for gengældelse; 

opfordrer EU og medlemsstaterne til fortsat 

at støtte domstolen; glæder sig over, at 

Nederlandene er rede til at være værtsland 

for domstolen; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/16 

Ændringsforslag  16 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

2016-rapport om Kosovo 

2016/2314(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 43 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

43. opfordrer Kommissionen til at 

fortsætte arbejdet med 

migrationsrelaterede anliggender med alle 

lande i Vestbalkan for at sikre, at 

europæiske og internationale normer og 

standarder følges; glæder sig over det 

arbejde, der allerede er gjort i denne 

henseende; 

udgår 

Or. en 

 

 


