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Ændringsforslag  1 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

for Udenrigsudvalget 

Den europæiske integrationsproces for Kosovo 

Forslag til beslutning 

Led 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

- der henviser til henstillingerne fra det 2. 

interparlamentariske møde mellem EU og 

Kosovo den 7. april 2009, 

- der henviser til henstillingerne fra det 2. 

interparlamentariske møde mellem 

Europa-Parlamentet og Kosovo den 7. 

april 2009 og fra det 3. 

interparlamentariske møde mellem 

Europa-Parlamentet og Kosovo den 23. 

juni 2010, 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/2 

Ændringsforslag  2 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

for Udenrigsudvalget 

Den europæiske integrationsproces for Kosovo 

Forslag til beslutning 

Punkt D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at Den Internationale 

Domstol er blevet anmodet om en 

rådgivende udtalelse om, hvorvidt den 

ensidige uafhængighedserklæring fra 

Kosovos provisoriske selvstyreorganer er 

forenelig med folkeretten, og der henviser 

til Domstolens konklusioner er under 

behandling, 

udgår 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/3 

Ændringsforslag  3 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

for Udenrigsudvalget 

Den europæiske integrationsproces for Kosovo 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. gentager sin holdning som udtrykt i 

sine beslutninger af 29. marts 2007 og af 

5. februar 2009, der forkaster muligheden 

for at dele Kosovo; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/4 

Ændringsforslag  4 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

for Udenrigsudvalget 

Den europæiske integrationsproces for Kosovo 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. er bekymret over udviklingen i Kosovos 

forbindelser med Serbien og understreger, 

at gode naboskabsforbindelser er et 

væsentligt kriterium for Serbiens, Kosovos 

og regionens øvrige landes ønsker om 

medlemskab af EU; forstår de emotionale 

eftervirkninger af krigen i 1999 og forstår, 

at den officielle anerkendelse af Kosovo 

ikke er en mulig politisk valgmulighed i 

øjeblikket for regeringen i Belgrad, men 

opfordrer ikke desto mindre Serbien til at 

indtage en pragmatisk holdning til 

spørgsmålet om Kosovos status;  glæder 

sig i denne forbindelse over undertegnelsen 

af politiprotokollen med EULEX og 

opfordrer til et styrket samarbejde med 

politimissionen; opfordrer endvidere 

Serbien til at undlade at blokere Kosovos 

medlemskab i internationale organisationer 

og især dets seneste ansøgning om 

medlemskab af 

Verdenssundhedsorganisationen; 

understreger, at konflikten også berører 

den regionale samhandel og samarbejdet 

inden for Den Centraleuropæiske 

Frihandelsaftale (CEFTA) og dermed har 

ødelæggende følger for økonomien i 

landene i regionen; opfordrer alle parter til 

at indtage en pragmatisk holdning for at 

muliggøre Kosovos regionale integration; 

understreger i denne sammenhæng, at den 

4. er bekymret over udviklingen i Kosovos 

forbindelser med Serbien og understreger, 

at gode naboskabsforbindelser er et 

væsentligt kriterium for Serbiens, Kosovos 

og regionens øvrige landes ønsker om 

medlemskab af EU; forstår de emotionale 

eftervirkninger af krigen i 1999 og forstår, 

at den officielle anerkendelse af Kosovo 

ikke er en mulig politisk valgmulighed i 

øjeblikket for regeringen i Belgrad, men 

opfordrer ikke desto mindre Serbien til at 

indtage en pragmatisk holdning til 

spørgsmålet om Kosovos status;  glæder 

sig i denne forbindelse over undertegnelsen 

af politiprotokollen med EULEX og 

opfordrer til et styrket samarbejde med 

politimissionen; opfordrer endvidere 

Serbien til at undlade at blokere Kosovos 

medlemskab i internationale organisationer 

og især dets seneste ansøgning om 

medlemskab af 

Verdenssundhedsorganisationen; 

understreger, at konflikten også berører 

den regionale samhandel og samarbejdet 

inden for Den Centraleuropæiske 

Frihandelsaftale (CEFTA) og dermed har 

ødelæggende følger for økonomien i 

landene i regionen; opfordrer alle parter til 

at indtage en pragmatisk holdning for at 

muliggøre Kosovos regionale integration; 

understreger i denne sammenhæng, at den 
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forventede rådgivende holdning fra Den 

Internationale Domstol vedrørende 

lovligheden af Kosovos 

uafhængighedserklæring ikke bør forhindre 

alle de involverede parter i selv at engagere 

sig i effektivt grænseoverskridende, 

regionalt og lokalt samarbejde til det 

bedste for hele befolkningen både i og 

omkring Kosovo; 

forventede rådgivende holdning fra Den 

Internationale Domstol vedrørende 

Kosovos uafhængighedserklæring ikke bør 

forhindre alle de involverede parter i selv 

at engagere sig i effektivt 

grænseoverskridende, regionalt og lokalt 

samarbejde til det bedste for hele 

befolkningen både i og omkring Kosovo; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/5 

Ændringsforslag  5 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

for Udenrigsudvalget 

Den europæiske integrationsproces for Kosovo 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. glæder sig over oprettelsen af EU-huset 

i det nordlige Kosovo men er bekymret 

over situationen i det nordlige Kosovo, 

hvor der fortsat er alvorlige mangler i 

retsstatsprincipperne, stigende pres på og 

intimidering af civilsamfundet fra radikale 

grupper og organiseret kriminalitet, 

understreger derfor behovet for, at Rådet 

gennemfører en retsstatsmission, der finder 

anvendelse på hele Kosovoområdet, og 

opfordrer Kommissionen til at give sit 

arbejde til gavn for det serbiske fællesskab 

i nord en mere fremtrædende profil, imens 

det over for alle interesserede parter i 

området gøres tydeligt, at lokalt, regionalt 

og grænseoverskridende samarbejde er 

værdigfuldt for hele befolkningen; glæder 

sig i denne forbindelse over registreringen 

af handelsvarer ved gate 1 og 31, hvilket 

har bidraget til at mindske 

smugleraktiviteterne i regionen, og 

opfordrer til yderligere foranstaltninger 

med henblik på at genindføre toldafgifter; 

udtrykker bekymring over problemerne 

med den måde, retssystemet i 

Mitrovicaregionen fungerer på nu, og 

opfordrer, og opfordrer Serbien og Kosovo 

til at afslutte aftalen om at besætte 

domstolen i det nordlige Mitrovica med 

Kosovo-serbiske dommere og en anklager; 

tager planen til efterretning om en 

12. glæder sig over oprettelsen af EU-huset 

i det nordlige Kosovo men er bekymret 

over situationen i det nordlige Kosovo, 

hvor der fortsat er alvorlige mangler i 

retsstatsprincipperne, stigende pres på og 

intimidering af civilsamfundet fra radikale 

grupper og organiseret kriminalitet, 

understreger derfor behovet for, at Rådet 

gennemfører en retsstatsmission, der finder 

anvendelse på hele Kosovoområdet, og 

opfordrer Kommissionen til at give sit 

arbejde til gavn for det serbiske fællesskab 

i nord en mere fremtrædende profil, imens 

det over for alle interesserede parter i 

området gøres tydeligt, at lokalt, regionalt 

og grænseoverskridende samarbejde er 

værdigfuldt for hele befolkningen; glæder 

sig i denne forbindelse over registreringen 

af handelsvarer ved gate 1 og 31, hvilket 

har bidraget til at mindske 

smugleraktiviteterne i regionen, og 

opfordrer til yderligere foranstaltninger 

med henblik på at genindføre toldafgifter; 

udtrykker bekymring over problemerne 

med den måde, retssystemet i 

Mitrovicaregionen fungerer på nu, og 

opfordrer, og opfordrer EULEX, Kosovos 

regering og repræsentanterne for det 

Kosovo-serbiske samfund til at afslutte 

aftalen om at besætte domstolen i det 

nordlige Mitrovica med Kosovo-serbiske 
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reintegration af den nordlige del af landet i 

Kosovos politiske og administrative 

strukturer og opfordrer til, at disse 

gennemføres under behørig hensyntagen til 

det serbiske mindretals følsomhed med 

henblik på at forbedre og styrke 

regeringstjenester til regionen og forbedre 

levevilkårene for borgerne i området og på 

en måde, som giver mulighed for et 

omfattende selvstyre; opfordrer EULEX til 

at træffe foranstaltninger til at øge sine 

aktiviteter i den nordlige del, navnlig med 

henblik på at skabe gode interetniske 

forhold, mens befolkningen i området 

oplyses om EU's foranstaltninger og den 

igangværende retsstatsmission; 

dommere og en anklager; Støtter planen 

om en reintegration af den nordlige del af 

landet i Kosovos politiske og 

administrative strukturer og opfordrer til, at 

disse gennemføres under behørig 

hensyntagen til det serbiske mindretals 

følsomhed med henblik på at forbedre og 

styrke regeringstjenester til regionen og 

forbedre levevilkårene for borgerne i 

området og på en måde, som giver 

mulighed for et omfattende selvstyre; 

opfordrer EULEX til at træffe 

foranstaltninger til at øge sine aktiviteter i 

den nordlige del, navnlig med henblik på at 

skabe gode interetniske forhold, mens 

befolkningen i området oplyses om EU's 

foranstaltninger og den igangværende 

retsstatsmission; 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

for Udenrigsudvalget 

Den europæiske integrationsproces for Kosovo 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. opfordrer indtrængende regeringen til 

at sikre pluralisme inden for medierne og 

mediernes finansielle og redaktionelle 

uafhængighed uden politisk pres og 

ejerskabs- samt 

finansieringsgennemsigtighed; opfordrer til 

arbejdsrettigheder for journalister og 

effektive procedurer til at beskytte 

journalister, der foretager undersøgelser, 

mod trusler; understreger, at det er vigtigt, 

at den offentlige radio- og 

fjernsynsvirksomhed forsyner hele 

befolkningen med uafhængige 

informationer af høj kvalitet, og er 

bekymret over, at der ikke findes et 

bæredygtigt finansieringssystem til at sikre 

dette; glæder sig over regeringens 

investeringer i at udbyde internetadgang; 

opfordrer regeringen til i endnu større grad 

at gøre internettet tilgængeligt for sine 

borgere; understreger, at ucensureret 

adgang til internettet er af stor betydning 

for erhvervsliv og politikken, navnlig med 

henblik på at øge ungdommens deltagelse i 

valg; beklager den pludselige afbrydelse 

fra regeringens side af 

mobilkommunikationsadgang i den 

nordlige del; 

20. opfordrer indtrængende regeringen til 

at sikre pluralisme inden for medierne og 

mediernes finansielle og redaktionelle 

uafhængighed uden politisk pres og 

ejerskabs- samt 

finansieringsgennemsigtighed; opfordrer til 

arbejdsrettigheder for journalister og 

effektive procedurer til at beskytte 

journalister, der foretager undersøgelser, 

mod trusler; understreger, at det er vigtigt, 

at den offentlige radio- og 

fjernsynsvirksomhed forsyner hele 

befolkningen med uafhængige 

informationer af høj kvalitet, og er 

bekymret over, at der ikke findes et 

bæredygtigt finansieringssystem til at sikre 

dette; glæder sig over regeringens 

investeringer i at udbyde internetadgang; 

opfordrer regeringen til i endnu større grad 

at gøre internettet tilgængeligt for sine 

borgere; understreger, at ucensureret 

adgang til internettet er af stor betydning 

for erhvervsliv og politikken, navnlig med 

henblik på at øge ungdommens deltagelse i 

valg; 

Or. en 
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Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

for Udenrigsudvalget 

Den europæiske integrationsproces for Kosovo 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. understreger den altafgørende 

betydning af uddannelse, både med hensyn 

til at give unge de nødvendige færdigheder 

på arbejdsmarkedet og ved at bidrage til 

forsoningen mellem de etniske grupper; 

tilskynder med henblik herpå regeringen til 

gradvist at indføre fælles klasser, 

undervisning i mindretalssprog, især 

serbisk, for elever fra den albanske 

befolkningsgruppe, og i albansk for alle 

mindretallene; glæder sig over oprettelsen 

af den internationale handelshøjskole i 

Mitrovica, der, på samme tid som den 

udgør en vigtig international investering i 

den lokale økonomi, tiltrækker studerende 

fra alle befolkningsgrupper, har til formål 

at tilbyde unge mennesker et perspektiv 

ved at fremme iværksætterkultur og 

introducerer dem for europæiske 

professionelle standarder og offentlig 

forvaltning; 

27. understreger den altafgørende 

betydning af uddannelse, både med hensyn 

til at give unge de nødvendige færdigheder 

på arbejdsmarkedet og ved at bidrage til 

forsoningen mellem de etniske grupper; 

tilskynder med henblik herpå regeringen til 

gradvist at indføre fælles klasser, 

undervisning i mindretalssprog, f.eks. 

serbisk, for elever fra den albanske 

befolkningsgruppe, og i albansk for alle 

mindretallene; glæder sig over oprettelsen 

af den internationale handelshøjskole i 

Mitrovica, der, på samme tid som den 

udgør en vigtig international investering i 

den lokale økonomi, tiltrækker studerende 

fra alle befolkningsgrupper, har til formål 

at tilbyde unge mennesker et perspektiv 

ved at fremme iværksætterkultur og 

introducerer dem for europæiske 

professionelle standarder og offentlig 

forvaltning; 

Or. en 

 

 


