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Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet välkomnar Serbiens 

fortsatta engagemang i 

normaliseringsprocessen med Kosovo, och 

fullbordandet av centrala avtal den 25 

augusti 2015, bland annat om inrättande av 

förbundet för kommuner i Kosovo med 

serbisk majoritet, om energiområdet, om 

telekommunikationer och om bron i 

Mitrovicë/Mitrovica. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen Serbien att 

skyndsamt genomföra sin del av dessa 

avtal och att samarbeta konstruktivt med 

Kosovo om utformningen och 

genomförandet av framtida avtal. 

Parlamentet noterar att framsteg gjorts på 

områden såsom polisväsende och 

civilskydd, fordonsförsäkringar, tullar, 

sambandssystem och fastighetsregister. 

Parlamentet upprepar att dialogens 

framsteg bör mätas genom det praktiska 

genomförandet. Serbien och Kosovo 

uppmanas att avstå från negativ retorik och 

att fortsätta att trovärdigt och punktligt fullt 

ut genomföra alla de överenskommelser 

som redan ingåtts, och att med 

beslutsamhet fortsätta 

normaliseringsprocessen. Parlamentet 

uppmanar båda regeringarna och EU-

institutionerna att fortgående anstränga sig 

för att sprida information om och förklara 

bestämmelserna i de avtal som man slutit, i 

syfte att föra etniskt albanska respektive 
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serbiska samhällen i Kosovo närmare 

varandra. Parlamentet ser med glädje på 

näringslivets ansträngningar för att under 

ledning av handelskammare bidra till 

normaliseringen av förbindelserna genom 

att delta i en dialog mellan Serbiens och 

Kosovos handelskammare om att avlägsna 

hinder för handel mellan de båda parterna 

och underlätta kontakt och samarbete 

mellan företag. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att stödja upprätthållande 

och utveckling av denna verksamhet i 

framtiden. Parlamentet uppmuntrar Serbien 

och Kosovo att finna nya områden som kan 

diskuteras i dialogen för att förbättra 

befolkningarnas liv och normalisera 

förbindelserna. Europeiska utrikestjänsten 

uppmanas att göra en utvärdering av hur 

väl de båda sidorna uppfyller sina 

åtaganden. Parlamentet uppmanar med 

kraft Serbien att agera i en anda av god 

grannsämja och hoppas att frågan om 

Kosovos misslyckade ansökan om 

medlemskap i Unesco inte kommer att 

hämma dialogen och den fortsatta 

integrationen av Kosovo i regionala och 

internationella organisationer. Vidare 

hoppas parlamentet att samarbetet och 

ansträngningarna för att skydda kulturarv 

kommer att fortsätta. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen Belgrad och 

Pristina att upprätthålla goda 

grannförbindelser.  
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ansträngningarna för att skydda kulturarv 

kommer att fortsätta. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen Belgrad och 

Pristina att upprätthålla goda 

grannförbindelser. Parlamentet gläder sig 

över att samtalen mellan Serbiens 

premiärminister Vučić och Kosovos 

premiärminister Mustafa återupptogs den 

27 januari 2016. Under dessa samtal 

diskuterades bland annat frågorna om 

ömsesidigt erkännande av akademiska 

examensbevis och yrkesutbildningsbevis 

och om förbättrade väg- och 

järnvägsförbindelser. Parlamentet 

understryker att framsteg på plats 

kommer att gynna hela regionen.  

Or. en 
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