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Kosowo: Sprawozdanie krajowe za 2016 r.
W czerwcu, w związku z przedterminowymi wyborami w Kosowie, Parlament Europejski ma
głosować nad rezolucją w sprawie sprawozdania za 2016 r. dotyczącego Kosowa. Wzywa on do
przywrócenia dialogu politycznego, szybkiego spełnienia dwóch warunków określonych przez
Komisję na rzecz liberalizacji reżimu wizowego, a także do dalszego zaangażowania na rzecz dialogu
z Belgradem.

Kontekst
Kosowo w 2008 r. zadeklarowało niepodległość, której nie uznało pięć państw członkowskich UE. Możliwość
ubiegania się o członkostwo w UE zależy od normalizacji stosunków z Serbią i wdrożenia porozumień
osiągniętych w ramach prowadzonego pod przewodnictwem UE dialogu wysokiego szczebla. Pomimo
pewnego postępu, stosunki są nadal napięte, a w niedawno ogłoszonej niewiążącej prawnie rezolucji
Zgromadzenia Kosowa wezwano do zawieszenia dialogu. Jeśli chodzi o pozytywne zmiany, w 2016 r. wszedł
w życie układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z UE i Komisja wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie ruchu
bezwizowego, pod warunkiem podpisania porozumienia dotyczącego wytyczenia granic z Czarnogórą
(pomimo stwierdzeń, że pociąga to za sobą straty terytorialne), a także poprawy osiągnięć w zwalczaniu
korupcji na wysokim szczeblu. W 2017 r. wystąpiły dalsze zawirowania polityczne: Prezydent wezwał do
przekształcenia sił bezpieczeństwa Kosowa w armię, pomimo sprzeciwu międzynarodowego, i wyrażone
wobec niego wotum nieufności doprowadziło do przedterminowych wyborów w czerwcu, które mają być
obserwowane przez misję UE pod przewodnictwem Alojza Peterle (PPE, Słowenia).
Sprawozdanie Komisji Europejskiej za 2016 r.
W sprawozdaniu za 2016 r. podkreślono polaryzację krajowej sceny
politycznej i gwałtowne przerwanie działalności parlamentarnej na
początku 2016 r. oraz wezwano do przywrócenia konstruktywnego
dialogu. W sprawozdaniu pozytywnie oceniono ustanowienie
wyspecjalizowanych izb sądowych oraz prokuratury nadzwyczajnej w celu
zbadania domniemanych zarzutów dotyczących zbrodni wojennych
związanych z konfliktem w 1999 r., a także przedłużenie mandatu misji
EULEX do połowy 2018 r. W sprawozdaniu podkreślono istotne postępy w
kluczowych dziedzinach, takich jak reforma administracji publicznej, w
ramach której przyjęto strategię zarządzania finansami publicznymi i
ustawę o ogólnych procedurach administracyjnych. Nadal występujące
upolitycznienie jest jednak powodem do niepokoju. Dzięki przyjęciu poprawek do konstytucji i
odpowiedniego prawa wtórnego nastąpił postęp reformy sądownictwa. Jednak sądownictwo pozostaje
podatne na wpływy polityczne i administracja wymiaru sprawiedliwości jest nieskuteczna. W odniesieniu do
walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, należy wypełnić luki w ustawodawstwie oraz jego
egzekwowaniu, a także poprawić osiągnięcia. Mają miejsce niepokojące wydarzenia i odnotowuje się brak
postępów w dziedzinie wolności słowa. Nadal pozostaje problemem presja polityczna, niewystarczające
uregulowania i groźby wobec dziennikarzy. W kategoriach gospodarczych Kosowo znajduje się na wczesnym
etapie przygotowań i pomimo pewnych postępów stabilność makroekonomiczna może być zachwiana z
powodu niezrównoważonych pod względem podatkowym decyzji dotyczących korzyści dla weteranów
wojennych.

Aktualny stan w odniesieniu do kwestii
zasadniczych, EPRS, 2017.
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Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W projekcie rezolucji w sprawie sprawozdania za 2016 r., Komisja Spraw Zagranicznych PE (AFET) z
zadowoleniem przyjmuje wejście w życie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu i rozpoczęcie powiązanego z
nim europejskiego programu reform. AFET wzywa do wykazania woli politycznej, aby wdrożyć uzgodniony
plan działania, wskazując jednocześnie na utrzymującą się polaryzację polityczną i potępiając gwałtowne
przerwanie działalności parlamentarnej w 2016 r. Zachęca pięć państw członkowskich, które nie uznały
niepodległości Kosowa, do uczynienia tego i wspiera wysiłki Kosowa na rzecz integracji ze społecznością
międzynarodową. Komisja AFET z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący wprowadzenia
liberalizacji reżimu wizowego, kiedy tylko spełnione zostaną wszystkie kryteria. Przypomina ona, że postęp w
dialogu z Serbią jest warunkiem, który obie strony muszą spełnić, aby móc ubiegać się o członkostwo w UE i
wzywa do trwałego zaangażowania. Z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie specjalnych izb sądowych i
urzędu prokuratury specjalnej w Hadze. AFET wyraża ubolewanie z powodu ingerencji politycznej w
administrację publiczną i apeluje o skoncentrowanie się na niedociągnięciach w odniesieniu do sądownictwa,
ochrony wolności słowa oraz walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy2016/2314(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: AFET; Sprawozdawczyni:
Ulrike Lunacek (Verts/ALE, Austria).
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