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2. understreger, at det er af allerstørste 

betydning for en regional stabilisering, at 

alle lande i regionen integreres i EU; 

understreger, at udsigterne til tiltrædelse af 

EU er et mægtigt incitament til 

gennemførelse af de nødvendige reformer i 

Kosovo, og opfordrer til, at der træffes 

praktiske foranstaltninger for at gøre dette 

perspektiv mere konkret for borgerne, ved 

at gennemføre menneskerettigheder og 

styrke retsstatsprincippet; opfordrer i 

denne forbindelse Kommissionen til at 

informere Kosovos myndigheder om de 

foranstaltninger, som nødvendigvis må 

træffes, inden Kommissionen kan 

udarbejde en køreplan for 

visumliberaliseringen, og til at fastlægge 

en køreplan umiddelbart efter disse 

foranstaltningers gennemførelse; 

2. understreger, at det er af allerstørste 

betydning for en regional stabilisering, at 

alle lande i regionen integreres i EU; 

understreger, at udsigterne til tiltrædelse af 

EU er et mægtigt incitament til 

gennemførelse af de nødvendige reformer i 

Kosovo, og opfordrer til, at der træffes 

praktiske foranstaltninger for at gøre dette 

perspektiv mere konkret for såvel borgerne 

som regeringen; opfordrer i denne 

forbindelse Kommissionen til at inkludere 

Kosovo i den screeningsproces, der vil 

blive påbegyndt i starten af 2011, med 

henblik på at forberede landet på 

indledningen af forhandlingerne om 

stabiliserings- og associeringsaftalen, og 

til at informere Kosovos myndigheder om 

de foranstaltninger, som nødvendigvis må 

træffes, inden Kommissionen kan 

udarbejde en køreplan for 

visumliberaliseringen, og til at fastlægge 

en køreplan umiddelbart efter disse 

foranstaltningers gennemførelse;  

Or. en 
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 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 

 

 


