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Ændringsforslag  1 

Ulrike Lunacek 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0004/2014 

Ulrike Lunacek 

for Udenrigsudvalget 

Den europæiske integrationsproces for Kosovo 

Forslag til beslutning 

Led 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

- der henviser til FN’s generalsekretærs 

beretninger om de igangværende aktiviteter 

under FN's midlertidige administrative 

mission i Kosovo og udviklingen i denne 

forbindelse, hvoraf den seneste beretning 

er af 29. august 2013 og dækker perioden 

23. april til 15. juli, 

– der henviser til FN’s generalsekretærs 

beretninger om de igangværende aktiviteter 

under FN's midlertidige administrative 

mission i Kosovo og udviklingen i denne 

forbindelse, herunder beretningen af 29. 

august 2013, der dækker perioden 23. april 

til 15. juli, og den seneste beretning af 28. 

oktober 2013, 

Or. en 
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Den europæiske integrationsproces for Kosovo 

Forslag til beslutning 

Punkt B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at 105 ud af FN’s 193 

medlemsstater, herunder 23 ud af EU’s 28 

medlemsstater, anerkender Kosovos 

selvstændighed; 

 B. der henviser til, at 104 ud af FN’s 193 

medlemsstater, herunder 23 ud af EU’s 28 

medlemsstater, anerkender Kosovos 

selvstændighed; 

Or. en 
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Den europæiske integrationsproces for Kosovo 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 29a. opfordrer i denne sammenhæng de 

serbiske myndigheder til at yde fuld støtte 

i forbindelse med at bringe ligene af 

savnede kosovoske personer, der blev 

fundet i Serbien for nylig, tilbage til 

Kosovo og til at fortsætte 

eftersøgningsarbejdet i den zone, hvor de 

savnede personer formodes at være blevet 

begravet;  

Or. en 
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Den europæiske integrationsproces for Kosovo 
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Punkt 48 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

48. understreger, at alle lande i regionen 

bør fremme og tilskynde til, at Kosovo 

bliver medlem af regionale 

samarbejdsorganisationer; 

48. understreger, at alle lande i regionen 

bør fremme og tilskynde til, at Kosovo 

bliver medlem af regionale 

samarbejdsorganisationer; støtter i den 

forbindelse Kosovos engagement i 

regionale organisationer og opfordrer til 

fjernelse af alle hindringer herfor, således 

at Kosovo bliver i stand til at deltage i 

disse organisationer, herunder 

Europarådet; 

Or. en 

 

 


