
 

AM\822873DA.doc  PE441.999v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

30.6.2010 B7-0409/10 

Ændringsforslag  10 

Pier Antonio Panzeri, Adrian Severin, Hannes Swoboda 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

for Udenrigsudvalget 

Den europæiske integrationsproces for Kosovo 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. tager Kosovos uafhængighedserklæring 

af 17. februar 2008 til efterretning, som er 

blevet anerkendt af 69 lande; bemærker, at 

22 af EU’s medlemsstater har anerkendt 

Kosovo som et uafhængigt land, og at 

andre 5 lande ikke har gjort det; tilskynder 

medlemsstaterne til at styrke deres fælles 

strategi over for Kosovo med henblik på 

Kosovos tiltrædelse af EU, således at EU's 

politik får større virkning for hele Kosovos 

befolkning; glæder sig over den 

konstruktive holdning over for Kosovo, 

som det spanske formandskab har 

understreget på trods af, at landet ikke har 

anerkendt Kosovo; ville glæde sig over alle 

medlemsstaters anerkendelse af Kosovos 

uafhængighed; 

1. tager Kosovos uafhængighedserklæring 

af 17. februar 2008 til efterretning, som er 

blevet anerkendt af 69 lande; bemærker, at 

22 af EU’s medlemsstater har anerkendt 

Kosovo som et uafhængigt land, og at 

andre 5 lande ikke har gjort det; tilskynder 

medlemsstaterne til at styrke deres fælles 

strategi over for Kosovo med henblik på 

Kosovos tiltrædelse af EU, således at EU's 

politik får større virkning for hele Kosovos 

befolkning; glæder sig over den 

konstruktive holdning over for Kosovo, 

som det spanske formandskab har 

understreget på trods af dets holdning til 

anerkendelsen af Kosovo; gentager, hvor 

vigtigt det er for EU at samarbejde med 

Kosovo, uanset forskellene mellem 

medlemsstaterne hvad angår landets 

status, og anser dette engagement for at 

være afgørende for opretholdelsen af 

stabilitet og sikkerhed i EU's umiddelbare 

naboområde; 

Or. en 
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Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1a. mener, at det vil være nyttigt for 

Serbien og Kosovo at indlede en dialog 

om deres fremtidige forhold og 

samarbejde om specifikke projekter, 

navnlig hvad angår det serbiske samfunds 

fulde integration i Kosovo, uansat den 

rådgivende holdning fra Den 

Internationale Domstol;  mener, at denne 

dialog bør kendetegnes ved begge siders 

beslutsomhed og pragmatisme til gavn for 

hele Kosovos og Serbiens befolkning; 

Or. en 

 

 


