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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at Serbien har taget 

væsentlige skridt i retning af en 

normalisering af forbindelserne med 

Kosovo, hvilket har givet sig udslag i den 

første aftale om principperne for en 

normalisering af forbindelserne af 19. april 

2013 og i aftalerne fra august 2015, men at 

der stadig skal gøres meget i denne 

henseende; der henviser til, at der er 

presserende behov for yderligere skridt for 

at tackle, gøre fremskridt med og få løst 

alle udestående problemstillinger mellem 

de to lande; 

C. der henviser til, at Kosovo har 

modtaget 114 diplomatiske anerkendelser 

som en uafhængig stat, herunder fra 110 

ud af 193 medlemsstater i De Forenede 

Nationer (57 %); der henviser til, at fem 

EU-medlemsstater endnu ikke har 

anerkendt Kosovos ensidige 

uafhængighed; der henviser til, at den 

første aftale om principperne for en 

normalisering af forbindelserne af 19. april 

2013 og i aftalerne fra august 2015 derfor 

ikke bør anses for gyldig; der henviser til, 

at EU derfor bør betragte Kosovo-

spørgsmålet som en statslig beføjelse for 

hver medlemsstat, samtidig med at 

Serbiens territoriale integritet og 

suverænitet respekteres; 

Or. en 
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17. gør på ny opmærksom på 

betydningen af uafhængige 

reguleringsorganer som Ombudsmanden, 

kommissæren med ansvar for information 

af offentlig betydning og beskyttelse af 

personoplysninger, Statsrevisorerne, 

Korruptionsbekæmpelsesagenturet og 

Rådet for Korruptionsbekæmpelse med 

hensyn til at sikre kontrol med og 

ansvarliggørelse af den udøvende magt; 

fremhæver behovet for gennemsigtighed 

og ansvarlighed i de statslige 

institutioner; opfordrer myndighederne til 

at beskytte disse reguleringsorganers 

uafhængighed fuldt ud med henblik på at 

yde fuld politisk og administrativ støtte til 

deres arbejde og på at sikre ordentlig 

opfølgning på deres henstillinger; 

opfordrer myndighederne til at undlade at 

rette beskyldninger og uberettigede 

politiske angreb mod Ombudsmanden; 

17. gør på ny opmærksom på 

betydningen af at respektere Serbiens 

suverænitet og opfordrer til en svækkelse 

af Ombudsmandens funktion, idet denne 

som en politisk aktør, der ikke er valgt, 

ikke kan blande sig i 

beslutningstagningen på lokalt plan; 

Or. en 
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19. understreger, at de 

lovgivningsmæssige og institutionelle 

rammer for overholdelse af den 

internationale 

menneskerettighedslovgivning er på plads; 

understreger, at det er nødvendigt at 

håndhæve dem konsekvent i hele landet; 

bemærker, at der er behov for en yderligere 

vedholdende indsats for at forbedre 

situationen for udsatte befolkningsgrupper, 

herunder romaer, personer med handicap, 

personer med HIV/AIDS, LGBTI-

personer, migranter og asylansøgere samt 

etniske mindretal; fremhæver behovet for, 

at de serbiske myndigheder, alle politiske 

partier og offentlige ledere fremmer en 

atmosfære af tolerance og inklusion i 

Serbien; opfordrer myndighederne til at 

sikre en korrekt gennemførelse af den 

vedtagne lovgivning mod 

forskelsbehandling, navnlig i forbindelse 

med hadforbrydelser; udtrykker 

betænkelighed ved loven om rettigheder 

for civile krigsofre, som udelukker visse 

grupper af voldsofre i konfliktsituationer, 

og opfordrer myndighederne til at revidere 

denne lov; 

19. understreger, at de 

lovgivningsmæssige og institutionelle 

rammer for overholdelse af den 

internationale 

menneskerettighedslovgivning er på plads; 

understreger, at det er nødvendigt at 

håndhæve dem konsekvent i hele landet; 

bemærker, at der er behov for en yderligere 

vedholdende indsats for at forbedre 

situationen for udsatte befolkningsgrupper, 

herunder etniske mindretal; fremhæver 

behovet for, at de serbiske myndigheder, 

alle politiske partier og offentlige ledere 

fremmer en atmosfære af tolerance og 

inklusion i Serbien; opfordrer 

myndighederne til at sikre en korrekt 

gennemførelse af den vedtagne lovgivning 

mod forskelsbehandling, navnlig i 

forbindelse med hadforbrydelser; 

bemærker, at antallet flygtninge, der 

stadig er til stede i Serbien i juni 2016, 

ifølge den serbiske regering omfattede 

20 334 fra Kroatien, 9 080 fra Bosnien-

Hercegovina og 203 140 fra Kosovo; 

understreger, at Serbien ifølge UNHCR, 

fortsat er det største land i Europa med 

hensyn til tvungen migration efter 

konflikterne i 1990'erne og et af de fem 

største lande i verden med en langvarig 

flygtningesituation; minder om, at EU ved 

at respektere Serbiens suverænitet ikke 
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må blande sig i landets lovgivning, 

herunder loven om rettigheder for civile 

krigsofre; 

Or. en 

 

 


