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7.6.2017 A8-0062/9 

Ändringsförslag  9 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport för 2016 om Kosovo 

2016/2314(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Varje (potentiellt) kandidatland 

bedöms efter sina egna meriter, och 

tidsplanen för anslutningen avgörs av hur 

snabbt och väl de nödvändiga reformerna 

genomförs. 

utgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/10 

Ändringsförslag  10 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport för 2016 om Kosovo 

2016/2314(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl C 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

C. EU har vid upprepade tillfällen 

gett uttryck för sin beredvillighet att bistå 

den ekonomiska och politiska 

utvecklingen i Kosovo genom ett tydligt 

europeiskt perspektiv, i överensstämmelse 

med regionens europeiska perspektiv, och 

Kosovo har uttryckt en önskan om att 

närma sig europeisk integration. 

utgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/11 

Ändringsförslag  11 

Louis Aliot 

för ENF-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 handels- och 

investeringsintegration, att förbättra 

relationerna med grannländerna och 

bidra till stabilitet i regionen. Parlamentet 

utgår 
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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. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/12 

Ändringsförslag  12 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport för 2016 om Kosovo 

2016/2314(INI) 

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. 

utgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/13 

Ändringsförslag  13 

Louis Aliot 

för ENF-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 

för att hantera frågorna om penningtvätt, 

narkotikahandel, människohandel, 

vapenhandel och olaga vapeninnehav. 

7. Europaparlamentet noterar med 

glädje att antalet asylsökningar från 

medborgare från Kosovo har minskat i 

både EU och Schengenassocierade länder 

och tar del av 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 

understryker vikten av 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 

för att hantera frågorna om penningtvätt, 

narkotikahandel, människohandel, 

vapenhandel och olaga vapeninnehav. 
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Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/14 

Ändringsförslag  14 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport för 2016 om Kosovo 

2016/2314(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet anser att det 

är av yttersta vikt att Kosovos utrikes- och 

säkerhetspolitik anpassas till EU:s 

gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitik. 

utgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/15 

Ändringsförslag  15 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport för 2016 om Kosovo 

2016/2314(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet välkomnar 

inrättandet av specialiserade avdelningar 

och en specialiserad åklagarmyndighet för 

Kosovo i Haag som ett nödvändigt steg för 

att säkerställa rättvisa och försoning. 

Parlamentet betonar att vittnesskydd är 

avgörande för att den specialiserade 

domstolen ska lyckas och uppmanar därför 

myndigheterna att låta medborgare dra 

nytta av detta system utan rädsla för 

repressalier. Parlamentet uppmanar EU och 

medlemsstaterna att fortsätta stödja 

domstolen, bland annat genom tillräcklig 

finansiering. Parlamentet välkomnar att 

Nederländerna vill vara värdland för 

domstolen. 

13. Europaparlamentet tar del av 

inrättandet av specialiserade avdelningar 

och en specialiserad åklagarmyndighet för 

Kosovo i Haag som ett nödvändigt steg för 

att säkerställa rättvisa och försoning. 

Parlamentet betonar att vittnesskydd är 

avgörande för att den specialiserade 

domstolen ska lyckas och uppmanar därför 

myndigheterna att låta medborgare dra 

nytta av detta system utan rädsla för 

repressalier. Parlamentet uppmanar EU och 

medlemsstaterna att fortsätta stödja 

domstolen. Parlamentet välkomnar att 

Nederländerna vill vara värdland för 

domstolen. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/16 

Ändringsförslag  16 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport för 2016 om Kosovo 

2016/2314(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 43 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europaparlamentet uppmanar 

Europeiska kommissionen att fortsätta sitt 

migrationssamarbete med samtliga länder 

på västra Balkan för att se till att 

europeiska och internationella normer 

och standarder följs. Parlamentet 

välkomnar det arbete som hittills gjorts i 

detta avseende. 

utgår 

Or. en 

 

 


