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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. noterer sig forfatningsdomstolens 

afgørelse om gennemførelsen af aftalen om 

sammenslutningen af serbiske kommuner, 

og opfordrer til, at der udarbejdes relevant 

lovgivning og relevante vedtægter i 

overensstemmelse med den afgørelse; 

opfordrer til fuldstændig og engageret 

gennemførelse af de indgåede aftaler; 

opfordrer til at respektere 

retsstatsprincippet, beklager, at 

oppositionens kræfter ikke udnyttede 

denne suspendering til at genoptage den 

parlamentariske dialog, og opfordrer alle 

politiske kræfter til at handle konstruktivt 

til gavn for deres land, dets demokratiske 

institutioner og dets borgere; anser 

fuldkommen respekt for demokratiets 

regler, politisk dialog og uhindret 

parlamentarisk arbejde for at være af 

afgørende betydning for gennemførelsen af 

alle elementer i reformdagsordenen for 

Kosovo; fordømmer på det stærkeste 

voldelige afbrydelser i parlamentet, 

opfordrer til forebyggelse af yderligere 

voldelige afbrydelser i parlamentet og 

påpeger, at i parlamentet bør de valgte 

parlamentsmedlemmer mødes og indgå i 

drøftelser med fuld respekt for 

institutionen; fremhæver, at regeringen bør 

respektere parlamentets beslutninger og 

afgørelser og bør, førend det beslutter at 

undertegne aftaler med andre stater, give 

6. opfordrer begge sider til at arbejde med 

gennemførelsen af aftalen om oprettelsen 

af sammenslutningen/fællesskabet af 

kommuner med et serbisk flertal på 

grundlag af de allerede indgåede aftaler; 

opfordrer til at respektere 

retsstatsprincippet, beklager, at 

oppositionens kræfter ikke udnyttede 

denne suspendering til at genoptage den 

parlamentariske dialog, og opfordrer alle 

politiske kræfter til at handle konstruktivt 

til gavn for deres land, dets demokratiske 

institutioner og dets borgere; anser 

fuldkommen respekt for demokratiets 

regler, politisk dialog og uhindret 

parlamentarisk arbejde for at være af 

afgørende betydning for gennemførelsen af 

alle elementer i reformdagsordenen for 

Kosovo; fordømmer på det stærkeste 

voldelige afbrydelser i parlamentet, 

opfordrer til forebyggelse af yderligere 

voldelige afbrydelser i parlamentet og 

påpeger, at i parlamentet bør de valgte 

parlamentsmedlemmer mødes og indgå i 

drøftelser med fuld respekt for 

institutionen; fremhæver, at regeringen bør 

respektere parlamentets beslutninger og 

afgørelser og bør, førend det beslutter at 

undertegne aftaler med andre stater, give 

meddelelse herom, således som det kræves 

af det lovgivende organ; glæder sig i den 

forbindelse over det velforberedte forslag 
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meddelelse herom, således som det kræves 

af det lovgivende organ; glæder sig i den 

forbindelse over det velforberedte forslag 

af 20. november 2015 fra to kosovoske 

parlamentsmedlemmer fra henholdsvis den 

regerende koalition og fra oppositionen; 

opfordrer alle politiske aktører til at 

genoptage den politiske dialog for at løse 

op for hårdknuden og finde en holdbar 

løsning, som kan få det kosovoske 

parlament til at fungere normalt igen; 

opfordrer alle Kosovos ledere til at 

behandle denne situation som værende af 

største betydning og til at agere ansvarligt, 

idet de holder sig for øje, at parlamentet er 

valgt af det kosovoske folk og for det 

kosovoske folk; er alvorligt bekymret over 

gentagne voldshandlinger og opfordrer de 

retshåndhævende myndigheder til at udføre 

deres opgaver i fuld overensstemmelse 

med de retlige procedurer; noterer sig med 

bekymring de begivenheder, som førte til 

anholdelse af nogle parlamentsmedlemmer, 

og opfordrer til, at der gennemføres en 

undersøgelse af eventuelt magtmisbrug i 

forbindelse med anholdelserne; opfordrer 

indtrængende Kosovos parlament til at 

præcisere reglerne for ophævelse af dets 

medlemmers immunitet; noterer sig, at 

ombudsmanden har anmodet 

statsanklageren i Pristina om at iværksætte 

en efterforskning af politiets indgriben den 

28. november 2015;  

af 20. november 2015 fra to kosovoske 

parlamentsmedlemmer fra henholdsvis den 

regerende koalition og fra oppositionen; 

opfordrer alle politiske aktører til at 

genoptage den politiske dialog for at løse 

op for hårdknuden og finde en holdbar 

løsning, som kan få Kosovos parlament til 

at fungere normalt igen; opfordrer alle 

Kosovos ledere til at behandle denne 

situation som værende af største betydning 

og til at agere ansvarligt, idet de holder sig 

for øje, at parlamentet er valgt af det 

kosovoske folk og for det kosovoske folk; 

er alvorligt bekymret over gentagne 

voldshandlinger og opfordrer de 

retshåndhævende myndigheder til at udføre 

deres opgaver i fuld overensstemmelse 

med de retlige procedurer; noterer sig med 

bekymring de begivenheder, som førte til 

anholdelse af nogle parlamentsmedlemmer, 

og opfordrer til, at der gennemføres en 

undersøgelse af eventuelt magtmisbrug i 

forbindelse med anholdelserne; opfordrer 

indtrængende Kosovos parlament til at 

præcisere reglerne for ophævelse af dets 

medlemmers immunitet; noterer sig, at 

ombudsmanden har anmodet 

statsanklageren i Pristina om at iværksætte 

en efterforskning af politiets indgriben den 

28. november 2015;  

Or. en 

 

 


