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Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

for Udenrigsudvalget 

Den europæiske integrationsproces for Kosovo 

Forslag til beslutning 

Punkt -1 (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 -1. gentager, at den ensidige 

uafhængighedserklæring fra Kosovos side 

er en handling, der er i strid med 

folkeretten, og opfordrer til at genoptage 

dialogen om en fælles tilfredsstillende 

løsning for alle parter inden for 

rammerne af FN's Sikkerhedsråds 

resolution 1244/99 i overensstemmelse 

med folkeretten som den eneste effektive 

vej til at opnå et resultat, der kan fremme 

permanent fred og stabilitet i regionen; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/13 

Ændringsforslag  13 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

for GUE/NGL-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 ensidige 

uafhængighedserklæring af 17. februar 

2008 til efterretning, som er blevet 

anerkendt af 69 lande; tilskynder 

medlemsstaterne til at styrke deres indsats 

for at give de to parter i konflikten 

mulighed for at finde en fældes løsning, 

således at gennemførelsen af politik får 

større virkning for hele Kosovos 

befolkning; 

Or. en 
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Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

for GUE/NGL-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 

4. er bekymret over udviklingen i 

forbindelserne i regionen; forstår 

indvirkningerne af krigen i 1999 og 

forstår, at anerkendelsen af Kosovo ikke er 

en mulig politisk valgmulighed for 

regeringen i Belgrad; minder om den 

rådgivende holdning, som Den 

Internationale Domstol vil komme med 

vedrørende lovligheden af Kosovos 

uafhængighedserklæring; 
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sammenhæng, at den 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; 

Or. en 
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Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

for Udenrigsudvalget 

Den europæiske integrationsproces for Kosovo 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. opfordrer til en styrkelse af det 

grænseoverskridende samarbejde mellem 

Serbien og Kosovo, især på lokalt plan, om 

de spørgsmål, som er vigtige for borgerne, 

som f.eks. miljø, infrastruktur og 

samhandel; 

7. opfordrer til at styrke vedtagelsen af 

praktiske foranstaltninger, især på lokalt 

plan, om de spørgsmål, som er vigtige for 

borgerne, som f.eks. miljø, infrastruktur og 

samhandel; 

Or. en 

 

 


