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Betragtning B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at stabiliserings- og 

associeringsaftalen mellem EU og Kosovo 

blev undertegnet den 27. oktober 2015 og 

ratificeret af Kosovos parlament den 2. 

november 2015; der henviser til, at Europa-

Parlamentet giver sin godkendelse i januar 

2016; 

B. der henviser til, at stabiliserings- og 

associeringsaftalen mellem EU og Kosovo 

blev undertegnet den 27. oktober 2015 og 

ratificeret af Kosovos parlament den 2. 

november 2015; der henviser til, at Europa-

Parlamentet gav sin godkendelse den 21. 

januar 2016;  

Or. en 
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Punkt 36 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

36. bemærker den forbedring af 

vejtransport- og mobilitetsinfrastrukturen, 

der har fundet sted, især med hensyn til 

motorveje, samt den nylige vedtagelse af 

2015 IPA II-pakken, som omfatter 

Kosovos store 

jernbaneinfrastrukturprojekt; beklager 

imidlertid de store anlægsomkostninger; 

håber, at den låneaftale, der for nylig blev 

indgået mellem Kosovo og Den 

Europæiske Investeringsbank med henblik 

på modernisering af Kosovos andel af det 

europæiske jernbanerute 10-netværk kan 

sætte skub i en omfattende plan til 

forbedring af den offentlige transport og 

opgradering af jernbaneinfrastrukturen; 

opfordrer Kosovos myndigheder til — i 

betragtning af, at Kommissionen har gjort 

dagsordenen for konnektivitet til en af sine 

højeste prioriteter og betragter det som en 

nøglefaktor for regionens økonomiske 

udvikling — at sikre en fuldstændig og 

hurtig gennemførelse af de tekniske 

standarder og bløde foranstaltninger på 

transportområdet, der blev fastlagt på 

Vestbalkantopmødet i Wien i 2015; 

36. bemærker den forbedring af 

vejtransport- og mobilitetsinfrastrukturen, 

der har fundet sted, især med hensyn til 

motorveje, samt den nylige vedtagelse af 

2015 IPA II-pakken, som omfatter 

Kosovos store 

jernbaneinfrastrukturprojekt; beklager 

imidlertid de store anlægsomkostninger; 

håber, at den låneaftale, der for nylig blev 

indgået mellem Kosovo og Den 

Europæiske Investeringsbank med henblik 

på modernisering af Kosovos andel af det 

europæiske jernbanerute 10-netværk kan 

sætte skub i en omfattende plan til 

forbedring af den offentlige transport og 

opgradering af jernbaneinfrastrukturen; 

hilser det i den forbindelse velkomment, at 

premierministrene Isa Mustafa og 

Aleksandar Vučić den 27. januar 2016 

indgik en aftale om at indlede drøftelser 

om direkte fly- og togforbindelser mellem 

Kosovo og Serbien; opfordrer Kosovos 

myndigheder til — i betragtning af, at 

Kommissionen har gjort dagsordenen for 

konnektivitet til en af sine højeste 

prioriteter og betragter det som en 

nøglefaktor for regionens økonomiske 

udvikling — at sikre en fuldstændig og 

hurtig gennemførelse af de tekniske 

standarder og bløde foranstaltninger på 

transportområdet, der blev fastlagt på 
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Vestbalkantopmødet i Wien i 2015; 

Or. en 
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Punkt 26 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  26a. støtter Civilsamfundsforummet for 

Vestbalkan, som blev oprettet i regi af 

Berlinprocessen og som giver 

civilsamfundsrepræsentanter i regionen 

lejlighed til at udveksle idéer, komme frem 

med deres bekymringer og formulere 

konkrete henstillinger til 

beslutningstagerne, og opfordrer til, at 

man viderefører denne proces på det 

næste topmøde i Paris i 2016, og at der 

arrangeres forberedende workshops for 

civilsamfundsorganisationer i regionen; 

Or. en 

 

 


