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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0489/2020 af V.O., tysk statsborger, om større engagement 
fra EU's side i Kosovo og Serbien og om at undgå, at de to lande udveksler 
dele af deres territorier mellem sig

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer EU til at fremme en politik for demokrati og en bedre magtfordeling i 
Kosovo og øge sine mæglingsbestræbelser mellem Serbien og Kosovo. Han klager især over 
en udveksling af territorie, der blev forhandlet mellem USA's særlige repræsentant og Serbien 
alene, og som udnyttede magttomrummet i Kosovo som følge af covid-19-krisen og det 
efterfølgende mistillidsvotum mod regeringen. Andrageren henleder opmærksomheden på de 
katastrofale følger — tusindvis af omkomne civile, etnisk udrensning, folkemord, massakrer, 
massefordrivelser, massevoldtægt og forbrydelser mod menneskeheden — som tidligere har 
ført til territoriale ændringer på Balkan. Han opfordrer derfor EU til at holde fast ved målene 
for EU's fælles udenrigspolitik som fastsat i artikel 21, stk. 2, i TEU og forebygge territoriale 
ændringer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. juli 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionen svar, modtaget den 12. oktober 2020  

Kommissionens bemærkninger

Andragendet er i overensstemmelse med EU's centrale prioriteter om at fremme demokrati, 
herunder effektive institutioner og magtens tredeling i Kosovo, og om at intensivere 
bestræbelserne på at fremme dialogen mellem Serbien og Kosovo. Andragendet henviser til 
forhandlinger om en mulig udveksling af territorium, som fremmes af den amerikanske 
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præsidents udsending. Der foreligger ingen dokumentation for et sådant initiativ. Parterne 
slog angiveligt til lyd for et forslag om udveksling af territorium i 2018. De fremlagte 
baggrundsoplysninger er ikke præcise og giver ikke klarhed om emnet.

Konklusion

For så vidt angår et større engagement fra EU's side i Kosovo og Serbien har EU allerede for 
nylig understreget sit stærke engagement gennem udnævnelsen af Miroslav Lajčák til EU's 
særlige repræsentant for dialogen mellem Beograd og Pristina og andre regionale spørgsmål 
på Vestbalkan. 

Andrageren henviser imidlertid til forhandlinger, der fremmes af den amerikanske præsidents 
udsending, som angiveligt skulle være i gang, men som der ikke foreligger dokumentation 
for.


