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9.3.2015 B8-0214/1 

Ändringsförslag  1 
Ulrike Lunacek 
för Verts/ALE-gruppen 
 
Förslag till resolution B8-0214/2015 
Ulrike Lunacek 
för utskottet för utrikesfrågor 
Kosovos europeiska integrationsprocess 

Förslag till resolution 
Punkt 19a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  19a. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionens ordförande Jean-Claude 

Juncker har förespråkat tanken att ingen 

ytterligare utvidgning ska ske de närmaste 

fem åren. Parlamentet anser att en sådan 

ståndpunkt skulle kunna undergräva 

EU:s trovärdighet i västra Balkan, skapa 

ett farligt prejudikat och strategiskt 

försvaga bilden av unionen i det allt mer 

instabila östra grannskapet. Parlamentet 

erinrar 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 
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9.3.2015 B8-0214/2 

Ändringsförslag  2 
Ulrike Lunacek 
för Verts/ALE-gruppen 
 
Förslag till resolution B8-0214/2015 
Ulrike Lunacek 
för utskottet för utrikesfrågor 
Kosovos europeiska integrationsprocess 

Förslag till resolution 
Punkt 30 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

30. Europaparlamentet beklagar att takten i 
förhandlingarna på hög nivå mellan 
Kosovo och Serbien minskat på grund av 
att val hållits i båda dessa länder. 
Parlamentet välkomnar att sammanträdena 
mellan Belgrad och Priština återupptogs i 
Bryssel den 9 februari 2015. Parlamentet 
noterar att möten ägt rum på teknisk nivå, 
och att vissa framsteg gjorts, bland annat 
vad gäller den fria rörligheten. 
Parlamentet beklagar att de flesta av de 
avtal som undertecknats av de båda 
parterna ännu inte genomförts helt och 
hållet, och uppmanar Serbien och Kosovo 
att arbeta vidare för att redan ingångna 
avtal ska genomföras med ny beslutsamhet. 
Parlamentet framhåller vikten av att 
förklara betydelsen och innebörden av 
dessa avtal för befolkningen. Parlamentet 
betonar att det kan gynna båda ländernas 
intressen att utveckla goda 
grannförbindelser. 

30. Europaparlamentet beklagar att takten i 
förhandlingarna på hög nivå mellan 
Kosovo och Serbien minskat på grund av 
att val hållits i båda dessa länder. 
Parlamentet välkomnar att sammanträdena 
mellan Belgrad och Priština återupptogs i 
Bryssel den 9 februari 2015, särskilt med 

avseende på överenskommelsen om 

domstolsväsendet i Mitrovica. Parlamentet 
noterar att möten ägt rum på teknisk nivå, 
och att vissa framsteg gjorts, bland annat 
vad gäller integrerad gränsförvaltning och 
fri rörlighet och energi. Parlamentet 
beklagar att de flesta av de avtal som 
undertecknats av de båda parterna ännu 
inte genomförts helt och hållet, och 
uppmanar Serbien och Kosovo att arbeta 
vidare för att redan ingångna avtal ska 
genomföras med ny beslutsamhet. 
Parlamentet framhåller vikten av att 
förklara betydelsen och innebörden av 
dessa avtal för befolkningen, liksom för 

EU att göra en bedömning av hur 

parterna har lyckats när det gäller att 

uppfylla sina skyldigheter. Parlamentet 
betonar att det kan gynna båda ländernas 
intressen att utveckla goda 
grannförbindelser. 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0214/3 

Ändringsförslag  3 
Ulrike Lunacek 
för Verts/ALE-gruppen 
 
Förslag till resolution B8-0214/2015 
Ulrike Lunacek 
för utskottet för utrikesfrågor 
Kosovos europeiska integrationsprocess 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar att det sex 
månader långa politiska dödläge som följde 
på valet nu upphört, med 
parlamentsförsamlingens konstituerande 
sammanträde och utnämning av den nya 
regeringen. Parlamentet är bekymrat över 
att man utnämnt personer om vilka det inte 
rått enighet och vars bakgrund kan 
ifrågasättas. Parlamentet beklagar det 
onödigt höga antalet ministrar och 
biträdande ministrar i den nya regeringen, 
med följande budgetkonsekvenser, samt 
det låga antalet kvinnor bland ministrarna. 
Parlamentet noterar att en ökning av antalet 
kvinnliga ministrar skulle kunna ses som 
ett framstegsvänligt incitament för hela 
samhället. Det är av yttersta vikt att den 
nya regeringen snabbt genomför de 
nödvändiga reformerna med beslutsamhet 
och kraftfullhet. Parlamentet framhåller att 
det bästa sättet att mäta hur bra Kosovos 
ledning lyckas med sina uppgifter är 
genom de konkreta resultat som ges 
Kosovos invånare och landets europeiska 
och internationella partners. Parlamentet 
uppmanar de folkvalda företrädarna för den 
serbiska minoriteten i Kosovo att delta och 
ta sitt ansvar i den nya koalitionsregeringen 
i Priština. 

1. Europaparlamentet välkomnar att det sex 
månader långa politiska dödläge som följde 
på valet nu upphört, med 
parlamentsförsamlingens konstituerande 
sammanträde och utnämning av den nya 
regeringen. Parlamentet är bekymrat över 
att man utnämnt personer om vilka det inte 
rått enighet och vars bakgrund kan 
ifrågasättas. Parlamentet beklagar det 
onödigt höga antalet ministrar i den nya 
regeringen, med följande 
budgetkonsekvenser, samt det låga antalet 
kvinnor bland ministrarna. Parlamentet 
noterar att en ökning av antalet kvinnliga 
ministrar skulle kunna ses som ett 
framstegsvänligt incitament för hela 
samhället. Parlamentet välkomnar i detta 

sammanhang det förslag till ändring av 

Kosovos författning som undertecknats av 

57 parlamentledamöter från olika 

politiska grupper, och som innebär att 

båda könen ska vara representerade för 

befattningarna som minister och 

biträdande minister och inneha minst 

fyrtio procent av dessa poster. Det är av 
yttersta vikt att den nya regeringen snabbt 
genomför de nödvändiga reformerna med 
beslutsamhet och kraftfullhet. Parlamentet 
framhåller att det bästa sättet att mäta hur 
bra Kosovos ledning lyckas med sina 
uppgifter är genom de konkreta resultat 
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som ges Kosovos invånare och landets 
europeiska och internationella partners. 
Parlamentet uppmanar de folkvalda 
företrädarna för den serbiska minoriteten i 
Kosovo att delta och ta sitt ansvar i den nya 
koalitionsregeringen i Priština. 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0214/4 

Ändringsförslag  4 
Ulrike Lunacek 
för Verts/ALE-gruppen 
 
Förslag till resolution B8-0214/2015 
Ulrike Lunacek 
för utskottet för utrikesfrågor 
Kosovos europeiska integrationsprocess 

Förslag till resolution 
Punkt 4 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet betonar det 
överhängande behovet av åtgärder mot de 
kriminella grupper som möjliggör 
irreguljär migration. Parlamentet betonar 
också att det behövs samhällsekonomiska 
förbättringar och nya arbetstillfällen för att 
bryta trenden med irreguljär migration och 
för att återge medborgarna hopp om och 
tilltro till en framtid i landet. Parlamentet 
vidhåller att de grundläggande orsakerna 
till irreguljär migration behöver åtgärdas 
och att detta bör ske med hjälp av alla 
tillgängliga EU-politiska medel och 
stödinstrument. 

4. Europaparlamentet betonar behovet av 
att intensifiera arbetet med att vidta 

åtgärder mot de kriminella grupper som 
möjliggör irreguljär migration. Parlamentet 
betonar också att det behövs 
samhällsekonomiska förbättringar och nya 
arbetstillfällen för att bryta trenden med 
irreguljär migration och för att återge 
medborgarna hopp om och tilltro till en 
framtid i landet. Parlamentet vidhåller att 
de grundläggande orsakerna till irreguljär 
migration behöver åtgärdas och att detta 
bör ske med hjälp av alla tillgängliga EU-
politiska medel och stödinstrument. 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0214/5 

Ändringsförslag  5 
Ulrike Lunacek 
för Verts/ALE-gruppen 
 
Förslag till resolution B8-0214/2015 
Ulrike Lunacek 
för utskottet för utrikesfrågor 
Kosovos europeiska integrationsprocess 

Förslag till resolution 
Punkt 7 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet är oroat över att det 
saknas väsentliga framsteg när det gäller 
bekämpning av korruptionen på hög nivå 
och den organiserade brottsligheten, vilket 
utgör ett stort hinder för Kosovos 
demokratiska, sociala och ekonomiska 
utveckling. Regeringen måste ge klara och 
tydliga signaler om att Kosovo 
systematiskt bekämpar korruption på alla 
nivåer. Ytterligare åtgärder måste vidtas 
för att hindra alla kopplingar mellan den 
organiserade brottsligheten och personer 
inom den offentliga förvaltningen. 
Parlamentet är även oroat över det 
utbredda illegala innehavet av skjutvapen, 
och uppmanar Kosovos regering att inleda 
program för att samla in sådana vapen. 
Parlamentet uppmanar Kosovo att 
samarbeta med EU:s expertgrupp mot 
olaglig vapenhandel och med 
grannländerna för att vidta förebyggande 
åtgärder, och uppmanar EU att ge allt 
tekniskt stöd som är nödvändigt för detta 
ändamål. 

7. Europaparlamentet är oroat över att det 
saknas väsentliga framsteg när det gäller 
bekämpning av korruptionen på hög nivå 
och den organiserade brottsligheten, vilket 
utgör ett stort hinder för Kosovos 
demokratiska, sociala och ekonomiska 
utveckling. Regeringen måste ge klara och 
tydliga signaler om att Kosovo 
systematiskt bekämpar korruption på alla 
nivåer. Ytterligare åtgärder måste vidtas 
för att hindra alla kopplingar mellan den 
organiserade brottsligheten och personer 
inom den offentliga förvaltningen. 
Parlamentet är även oroat över det 
utbredda illegala innehavet av skjutvapen, 
och uppmanar Kosovos regering att 
effektivt genomföra de program som finns 
för att samla in sådana vapen, särskilt den 
nationella strategin och handlingsplanen 

för kontroll och insamling av 

handeldvapen och lätta vapen för 

perioden 2013–2016. Parlamentet 
uppmanar Kosovo att samarbeta med EU:s 
expertgrupp mot olaglig vapenhandel och 
med grannländerna för att vidta 
förebyggande åtgärder, och uppmanar EU 
att ge allt tekniskt stöd som är nödvändigt 
för detta ändamål. 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0214/6 

Ändringsförslag  6 
Ulrike Lunacek 
för Verts/ALE-gruppen 
 
Förslag till resolution B8-0214/2015 
Ulrike Lunacek 
för utskottet för utrikesfrågor 
Kosovos europeiska integrationsprocess 

Förslag till resolution 
Punkt 14 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet uppmanar Kosovo 
att anta en effektiv och övergripande 
lagstiftningsram och institutionell ram 
avseende medierna, och framför allt att 
garantera ett bättre genomförande av redan 
gällande lagar för att garantera 
yttrandefriheten. Parlamentet är fortfarande 
bekymrat över hoten och angreppen mot 
journalister och bristen på öppenhet i 
medierna. Parlamentet upprepar vikten av 
fria och oberoende medier, som är en av 
EU:s hjärtefrågor och en grundbult i varje 
demokrati, och som bidrar till att stärka 
rättsstatsprincipen. Parlamentet uppmanar 
myndigheterna att efter ett grundligt och 
omfattande offentligt samråd snabbt 
åtgärda de systematiska bristerna i 
lagstiftningen för att garantera mediefrihet, 
särskilt med avseende på öppenhet när det 
gäller medieägande och när det gäller 
frågan om ärekränkning och förtal, och att 
garantera att radio och tv med 
public service-ansvar är oberoende och har 
en hållbar ställning. Kosovos myndigheter 
uppmanas att vidta ytterligare åtgärder för 
att förebygga och motverka hatpropaganda, 
hot och uppviglande till våldshandlingar. 

14. Europaparlamentet uppmanar Kosovo 
att anta en effektiv och övergripande 
lagstiftningsram och institutionell ram 
avseende medierna, och framför allt att 
garantera ett bättre genomförande av redan 
gällande lagar för att garantera 
yttrandefriheten. Parlamentet är fortfarande 
bekymrat över hoten och angreppen mot 
journalister och bristen på öppenhet i 
medierna. Parlamentet upprepar vikten av 
fria och oberoende medier, som är en av 
EU:s hjärtefrågor och en grundbult i varje 
demokrati, och som bidrar till att stärka 
rättsstatsprincipen. Parlamentet uppmanar 
myndigheterna att efter ett grundligt och 
omfattande offentligt samråd snabbt 
åtgärda de systematiska bristerna i 
lagstiftningen för att garantera mediefrihet, 
särskilt med avseende på öppenhet när det 
gäller medieägande och när det gäller 
frågan om ärekränkning och förtal, och att 
garantera att radio och tv med 
public service-ansvar är oberoende och har 
en hållbar ställning, och undvika all 
politisk inblandning. Kosovos 
myndigheter uppmanas att vidta ytterligare 
åtgärder för att förebygga och motverka 
hatpropaganda, hot och uppviglande till 
våldshandlingar. 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0214/7 

Ändringsförslag  7 
Ulrike Lunacek 
för Verts/ALE-gruppen 
 
Förslag till resolution B8-0214/2015 
Ulrike Lunacek 
för utskottet för utrikesfrågor 
Kosovos europeiska integrationsprocess 

Förslag till resolution 
Punkt 15 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet upprepar att 
genomförandet av lagstiftning om skydd av 
etniska minoriteter och kulturella 
rättigheter fortfarande utgör en utmaning i 
Kosovo, trots att vissa framsteg gjorts. 
Parlamentet understryker att det 
fortfarande krävs seriösa ansträngningar 
för att anta lagändringar som fastställer 
etniska minoriteters rättigheter, i syfte att 
förebygga direkt och indirekt 
diskriminering. Parlamentet konstaterar att 
särskilt romer, egyptier och ashkalier 
fortfarande möter problem på det 
socioekonomiska området samt inom 
utbildning och hälsovård. Parlamentet ser 
fram emot den nya regeringens nya 
ramverk för att förbättra romernas, 
egyptiernas och ashkaliernas situation, 
särskilt genom inrättande av likvärdigt 
trygghets- och hälsoskydd. Parlamentet 
understryker vikten av att göra det lättare 
för romer, egyptier och ashkalier att 
återvända. Goraniernas rättigheter i Župa- 
och Gora-regionerna bör stadfästas i lag 
och garanteras i praktiken. 

15. Europaparlamentet upprepar att 
genomförandet av lagstiftning om skydd av 
etniska minoriteter och kulturella 
rättigheter fortfarande utgör en utmaning i 
Kosovo, trots att vissa framsteg gjorts. 
Parlamentet understryker att det 
fortfarande krävs seriösa ansträngningar 
för att se till att lagstiftningen genomförs 

fullständigt, med bestämmelser som 
fastställer etniska minoriteters rättigheter, i 
syfte att förebygga direkt och indirekt 
diskriminering. Parlamentet konstaterar att 
särskilt romer, egyptier och ashkalier 
fortfarande möter problem på det 
socioekonomiska området samt inom 
utbildning och hälsovård. Parlamentet ser 
fram emot den nya regeringens nya 
ramverk för att förbättra romernas, 
egyptiernas och ashkaliernas situation, 
särskilt genom inrättande av likvärdigt 
trygghets- och hälsoskydd. Parlamentet 
understryker vikten av att göra det lättare 
för romer, egyptier och ashkalier att 
återvända. Goraniernas rättigheter i Župa- 
och Gora-regionerna bör stadfästas i lag 
och garanteras i praktiken. 

Or. en 

 
 


