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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. glæder sig over de fremskridt, der er 

gjort i 2015 med hensyn til at indgå aftaler 

inden for rammerne af processen til 

normalisering af forbindelserne mellem 

Kosovo og Serbien, navnlig om oprettelsen 

af sammenslutningen/fællesskabet af 

kommuner med et serbisk flertal i Kosovo, 

om energi og om Mitrovicë/Mitrovica-

broen, tillige med aftalerne om hhv. 

telekommunikation af 25. august 2015, 

køretøjsforsikringer fra juni 2015 og om 

retsvæsenet fra februar 2015; støtter den 

fortsatte mæglingsindsats, som 

næstformanden for 

Kommissionen/Unionens højtstående 

repræsentant for udenrigsanliggender og 

sikkerhedspolitik (NF/HR) gør med 

henblik på at opnå en normalisering af 

forbindelserne mellem Serbien og Kosovo, 

som stadigvæk ikke er opnået til fulde; 

opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at 

foretage en tilbundsgående samlet 

vurdering af status for gennemførelsen af 

alle aftaler, der hidtil er indgået, for så vidt 

angår vedtagelse af love i landet og til 

regelmæssigt at aflægge rapport herom for 

Europa-Parlamentet og både Kosovos og 

Serbiens parlament; opfordrer 

indtrængende NF/HR til at identificere 

mangler og kræve, at parterne opfylder 

deres forpligtelser, og opfordrer Serbien og 

Kosovo til at afholde sig fra at bruge 
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negativ retorik, til loyalt og rettidigt at gå 

videre med den fulde gennemførelse af alle 

de allerede indgåede aftaler og til 

målbevidst at fortsætte 

normaliseringsprocessen; understreger, at 

en fortsat og konstruktiv dialog mellem 

Pristina og Beograd og fuld gennemførelse 

af de indgåede aftaler er af afgørende 

betydning for normaliseringen af deres 

forbindelser; 

negativ retorik, til loyalt og rettidigt at gå 

videre med den fulde gennemførelse af alle 

de allerede indgåede aftaler og til 

målbevidst at fortsætte 

normaliseringsprocessen; understreger, at 

en fortsat og konstruktiv dialog mellem 

Pristina og Beograd og fuld gennemførelse 

af de indgåede aftaler er af afgørende 

betydning for normaliseringen af deres 

forbindelser; bifalder genoptagelsen af 

forhandlingerne mellem Serbiens 

premierminister Vučić og Kosovos 

premierminister Mustafa onsdag den 27. 

januar 2016; bemærker, at drøftelserne 

bl.a. omfattede gensidig anerkendelse af 

eksamensbeviser fra universiteter og 

erhvervsdiplomer samt forbedring af vej- 

og jernbaneforbindelser; understreger, at 

fremskridt på stedet vil være til gavn for 

hele regionen: 

Or. en 

 

 


