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– der henviser til Rådets afgørelse af 22. 

oktober 2012, hvori Kommissionen 

bemyndiges til at indlede forhandlinger om 

en rammeaftale med Kosovo om deltagelse 

i Unionens programmer, 

– der henviser til Rådets afgørelse af 22. 

oktober 2012, hvori Kommissionen 

bemyndiges til at indlede forhandlinger om 

en rammeaftale med Kosovo
1
 om 

deltagelse i Unionens programmer, 

 _____________ 

1
 Denne betegnelse indebærer ingen   

stillingtagen til Kosovos status, og den er i 

overensstemmelse med FN's 

Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999) og 

Den Internationale Domstols rådgivende 

udtalelse om Kosovos ensidige 

uafhængighedserklæring. 

Or. en 
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8. noterer sig, at fem medlemsstater ikke 

har anerkendt Kosovo formelt, og er af 

den opfattelse, at yderligere anerkendelser 

vil bidrage til at styrke stabiliteten i 

regionen, fremme normaliseringen af 

forbindelserne mellem Serbien og Kosovo 

yderligere og øge EU's troværdighed i 

dets eksterne politik; ser i den forbindelse 

positivt på beslutningen truffet af de fem 

medlemsstater, som ikke har anerkendt 

Kosovo, om at lette godkendelsen af 

stabiliserings- og associeringsaftalen i 

Rådet; opfordrer alle EU's medlemsstater 

til at gøre deres yderste for at lette de 

økonomiske, mellemfolkelige kontakter og 

sociale forbindelser mellem deres egne 

borgere og borgerne i Kosovo i 

overensstemmelse med ånden i 

stabiliserings- og associeringsaftalen og 

oprettelsen af formelle aftaleforhold; 

hilser Kosovos indgivelse af det første 

økonomiske reformprogram velkommen, 

hvilket skal ses som et første skridt på 

vejen for så vidt angår intensivering af 

den økonomiske dialog med EU; 

8. respekterer enhver medlemsstats 

beslutning om ikke at anerkende den 

selvproklamerede republik Kosovo og 

accepterer, at enhver stat, der anerkender 

den, kan trække sin anerkendelse tilbage; 

 

Or. en 

 

 


