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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 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. 

Or. en 


