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9.3.2015 B8-0213/1 

Ändringsförslag  1 
Igor Šoltes 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0213/2015 
David McAllister 
för utskottet för utrikesfrågor 

2014 års framstegsrapport om Serbien 

Förslag till resolution 
Punkt 9 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet välkomnar den 

första överenskommelse om principerna 

för en normalisering av förbindelserna som 

nåddes inom ramen för högnivådialogen 

mellan Serbiens och Kosovos 

premiärministrar den 19 april 2013. 

Parlamentet välkomnar även Serbiens 

engagemang i processen för en 

normalisering av förbindelserna med 

Kosovo och riktar en stark uppmaning till 

de serbiska myndigheterna att spela en 

konstruktiv roll i denna process och i 

utvecklingen av goda förbindelser med 

grannländerna som kan gynna båda 

ländernas intressen. Parlamentet noterar att 

takten i de allmänna förhandlingarna har 

minskat på grund av bland annat de 

tidigarelagda valen i både Serbien och 

Kosovo. Parlamentet välkomnar att en ny 

regering bildats i Kosovo, vilket utgör ett 

viktigt steg när det gäller att återuppta 

högnivådialogen. Parlamentet välkomnar 

även, i detta avseende, den serbiska 

regeringens konstruktiva roll i att 

uppmuntra valda företrädare för serbiska 

minoriteter att delta och axla sitt ansvar i 

den nya koalitionsregeringen i Pristina. 

Serbien och Kosovo uppmanas att 

skyndsamt och i god anda gå vidare med 

ett fullständigt genomförande av de redan 

nådda överenskommelserna. Serbiens och 

Kosovos myndigheter uppmuntras att 

9. Europaparlamentet välkomnar den 

första överenskommelse om principerna 

för en normalisering av förbindelserna som 

nåddes inom ramen för högnivådialogen 

mellan Serbiens och Kosovos 

premiärministrar den 19 april 2013. 

Parlamentet välkomnar även Serbiens 

engagemang i processen för en 

normalisering av förbindelserna med 

Kosovo och riktar en stark uppmaning till 

de serbiska myndigheterna att spela en 

konstruktiv roll i denna process och i 

utvecklingen av goda förbindelser med 

grannländerna som kan gynna båda 

ländernas intressen. Parlamentet noterar att 

takten i de allmänna förhandlingarna har 

minskat på grund av bland annat de 

tidigarelagda valen i både Serbien och 

Kosovo. Parlamentet välkomnar att en ny 

regering bildats i Kosovo, vilket utgör ett 

viktigt steg när det gäller att återuppta 

högnivådialogen från den 9 februari 2015, 

som ledde till överenskommelsen om 

rättsväsendet i Mitrovica. Parlamentet 

välkomnar även, i detta avseende, den 

serbiska regeringens konstruktiva roll i att 

uppmuntra valda företrädare för serbiska 

minoriteter att delta och axla sitt ansvar i 

den nya koalitionsregeringen i Pristina. 

Serbien och Kosovo uppmanas att 

skyndsamt och i god anda gå vidare med 

ett fullständigt genomförande av de redan 
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ytterligare normalisera sina förbindelser. 

Parlamentet efterlyser fortsatta 

ansträngningar från båda parter för att få de 

etniska albanska och serbiska 

folkgrupperna att närma sig varandra. 

Parlamentet understryker att 

förhandlingsramen kräver att det görs 

framsteg i arbetet med att normalisera 

förbindelserna med Kosovo enligt kapitel 

35 parallellt med framsteg i 

förhandlingarna i allmänhet. Kapitel 35 bör 

diskuteras tidigt i förhandlingarna. En 

fullständig normalisering av förbindelserna 

mellan Serbien och Kosovo skulle 

underlätta Serbiens anslutning till EU.  

nådda överenskommelserna, och EU 

uppmanas att utvärdera parternas resultat 

i uppfyllandet av sina skyldigheter. 

Serbiens och Kosovos myndigheter 

uppmuntras att ytterligare normalisera sina 

förbindelser. Parlamentet efterlyser 

fortsatta ansträngningar från båda parter för 

att få de etniska albanska och serbiska 

folkgrupperna att närma sig varandra. 

Parlamentet understryker att 

förhandlingsramen kräver att det görs 

framsteg i arbetet med att normalisera 

förbindelserna med Kosovo enligt kapitel 

35 parallellt med framsteg i 

förhandlingarna i allmänhet. Kapitel 35 bör 

diskuteras tidigt i förhandlingarna. En 

fullständig normalisering av förbindelserna 

mellan Serbien och Kosovo skulle 

underlätta Serbiens anslutning till EU. 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/2 

Ändringsförslag  2 
Igor Šoltes 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0213/2015 
David McAllister 
för utskottet för utrikesfrågor 

2014 års framstegsrapport om Serbien 

Förslag till resolution 
Punkt 6a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionens ordförande Jean-Claude 

Juncker har framfört tanken att ingen 

ytterligare utvidgning kommer att ske de 

närmaste fem åren. Parlamentet anser att 

en sådan ståndpunkt skulle kunna 

undergräva EU:s trovärdighet på västra 

Balkan och att den ger ett farligt 

utgångsläge och en sämre strategisk bild 

av unionen i det allt instabilare östra 

grannskapet. Parlamentet påminner om 

det beslut som fattades av EU:s stats- och 

regeringschefer vid Europeiska rådets 

möte i Thessaloniki 2003 där man uppgav 

att alla länder på västra Balkan har ett 

framtidsperspektiv som EU-

medlemsstater. Parlamentet påminner om 

att endast ett sådant perspektiv kan 

motivera de berörda länderna, som 

geografiskt är omgivna av EU-

medlemsstater, att genomföra nödvändiga 

reformer och anpassa sig till EU:s 

regelverk. 

Or. en 

 

 


