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9. ser med tilfredshed på den første aftale 

om principperne for normalisering af 

forbindelserne, som blev indgået i 

forbindelse med dialogen på højt plan 

mellem Serbiens og Kosovos 

premierministre den 19. april 2013; glæder 

sig over Serbiens engagement i 

normaliseringsprocessen i forhold til 

Kosovo og opfordrer kraftigt de serbiske 

myndigheder til at spille en konstruktiv 

rolle i denne proces samt i udviklingen af 

gode naboskabsforbindelser, som kan tjene 

både Serbiens og Kosovos interesser; 

bemærker, at tempoet i forhandlingerne 

samlet set er blevet langsommere, bl.a. som 

følge af afholdelsen af tidlige valg i både 

Serbien og Kosovo; glæder sig over 

dannelsen af en ny regering i Kosovo, som 

er et vigtigt skridt med henblik på en 

genoptagelse af dialogen på højt niveau, og 

glæder sig i denne forbindelse også over 

den konstruktive rolle, den serbiske 

regering har spillet ved at tilskynde de 

valgte repræsentanter for det serbiske 

mindretal til at deltage og påtage sig deres 

ansvar i den nye koalitionsregering i 

Pristina; opfordrer Serbien og Kosovo til 

loyalt og rettidigt at gå videre med den 

fulde gennemførelse af alle de allerede 

indgåede aftaler; tilskynder Serbiens og 

Kosovos myndigheder til en yderligere 

normalisering af forbindelserne mellem 

9. ser med tilfredshed på den første aftale 

om principperne for normalisering af 

forbindelserne, som blev indgået i 

forbindelse med dialogen på højt plan 

mellem Serbiens og Kosovos 

premierministre den 19. april 2013; glæder 

sig over Serbiens engagement i 

normaliseringsprocessen i forhold til 

Kosovo og opfordrer kraftigt de serbiske 

myndigheder til at spille en konstruktiv 

rolle i denne proces samt i udviklingen af 

gode naboskabsforbindelser, som kan tjene 

både Serbiens og Kosovos interesser; 

bemærker, at tempoet i forhandlingerne 

samlet set er blevet langsommere, bl.a. som 

følge af afholdelsen af tidlige valg i både 

Serbien og Kosovo; glæder sig over 

dannelsen af en ny regering i Kosovo, som 

er et vigtigt skridt med henblik på en 

genoptagelse af dialogen på højt niveau af 

9. februar, der førte op til aftalen om 

retsvæsenet i Mitrovica, og glæder sig i 

denne forbindelse også over den 

konstruktive rolle, den serbiske regering 

har spillet ved at tilskynde de valgte 

repræsentanter for det serbiske mindretal til 

at deltage og påtage sig deres ansvar i den 

nye koalitionsregering i Pristina; opfordrer 

Serbien og Kosovo til loyalt og rettidigt at 

gå videre med den fulde gennemførelse af 

alle de allerede indgåede aftaler og EU til 

at foretage en evaluering af parternes 
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dem; opfordrer til fortsatte bestræbelser fra 

begge sider på at bringe de etniske 

albanske og serbiske samfund tættere 

sammen; understreger, at det med 

forhandlingsrammerne kræves, at de 

fremskridt, der gøres med normaliseringen 

af forbindelserne til Kosovo under kapitel 

35, forløber parallelt med de overordnede 

forhandlingsfremskridt; understreger, at 

kapitel 35 bør åbnes tidligt i 

forhandlingerne; mener, at en fuld 

normalisering af forbindelserne mellem 

Serbien og Kosovo vil lette Serbiens 

tiltrædelse af EU;  

indsats for at opfylde deres forpligtelser; 

tilskynder Serbiens og Kosovos 

myndigheder til en yderligere 

normalisering af forbindelserne mellem 

dem; opfordrer til fortsatte bestræbelser fra 

begge sider på at bringe de etniske 

albanske og serbiske samfund tættere 

sammen; understreger, at det med 

forhandlingsrammerne kræves, at de 

fremskridt, der gøres med normaliseringen 

af forbindelserne til Kosovo under kapitel 

35, forløber parallelt med de overordnede 

forhandlingsfremskridt; understreger, at 

kapitel 35 bør åbnes tidligt i 

forhandlingerne; mener, at en fuld 

normalisering af forbindelserne mellem 

Serbien og Kosovo vil lette Serbiens 

tiltrædelse af EU; 

Or. en 
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 6a. beklager, at formanden for 

Kommissionen, Jean-Claude Juncker, har 

slået til lyd for, at der ikke finder 

yderligere udvidelser sted i løbet af de 

næste fem år; mener, at en sådan 

udtalelse kan undergrave EU's 

troværdighed i det vestlige Balkan, skaber 

en farlig præcedens og strategisk svækker 

opfattelsen af Unionen i de stadig mere 

ustabile østlige nabolande; minder om 

den afgørelse, som EU's stats- og 

regeringschefer traf på Det Europæiske 

Råds møde i Thessaloniki i 2003, og hvori 

det blev fastslået, at alle de vestlige 

Balkanlande har et fortsat perspektiv som 

EU-medlemsstater; minder om, at kun et 

sådant perspektiv kan motivere de 

pågældende lande, der geografisk er 

omgivet af EU-medlemsstater, til at 

gennemføre de nødvendige reformer og 

bringe sig i overensstemmelse med den 

gældende EU-ret; 

Or. en 

 

 

 


