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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou 

unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na 

straně druhé jménem Unie 

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE)) 

(Souhlas) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10725/2/2015), 

– s ohledem na návrh Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií 

a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně 

druhé (10728/1/2015), 

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 217 

a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bod i) a čl. 218 odst. 7 a odst. 8 

Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0328/2015), 

– s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 

jednacího řádu, 

– s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci a na stanovisko Výboru pro 

mezinárodní obchod (A8-0372/2016), 

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody; 

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám 

a parlamentům členských států a Kosova. 
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení mezi EU a Kosovem probíhala mezi říjnem 2013 

a květnem 2014 a dohoda byla parafována v červenci 2014. Rada souhlasila s jejím podpisem 

dne 22. října 2015. Dohodu podepsali dne 27. října ve Štrasburku místopředsedkyně, vysoká 

představitelka Federica Mogheriniová a komisař Johannes Hahn jménem EU a předseda vlády 

Isa Mustafa a ministr pro evropskou integraci Bekim Çollaku jménem Republiky Kosovo. 

Národní shromáždění Republiky Kosovo ratifikovalo dohodu rychle, dne 2. listopadu 2015. 

Současný postup souhlasu v Evropském parlamentu umožní, aby ihned po jeho ukončení 

vstoupila dohoda o stabilizaci a přidružení v platnost. 

 

Dohoda o stabilizaci a přidružení zakládá smluvní vztahy, jimiž se stanovují posílený 

politický dialog, užší obchodní integrace a nové formy spolupráce. Pokrývá řadu oblastí 

včetně dodržování a posilování demokratických zásad a lidských práv a stanovuje rámec pro 

spolupráci v odvětvích, jako je vzdělávání, energetika, životní prostředí, spravedlnost 

a vnitřní věci. Dohoda o stabilizaci a přidružení obsahuje také ustanovení zaměřená na 

prosazování evropských norem v oblastech, jako je hospodářská soutěž, veřejné zadávání 

zakázek, duševní vlastnictví a ochrana spotřebitelů, a jejím cílem je vytvořit zónu volného 

obchodu. 

 

Dohoda je klíčovým dokumentem v rámci procesu stabilizace a přidružení. Stanovuje práva 

a povinnosti a poskytuje silnou pobídku k provedení a institucionalizaci reforem. Dohoda 

o stabilizaci a přidružení vytvoří příležitosti pro investování, růst a rozvoj podnikání 

a zároveň posílí dobrou správu věcí veřejných prostřednictvím uplatňování evropských norem 

a sbližování s právními předpisy EU, a to i v rámci vytvoření zóny volného obchodu. Kromě 

toho vytváří příležitosti pro intenzivnější kontakty jednotlivců a odborníků z oblastí, jako je 

vzdělávání, životní prostředí, boj proti trestné činnosti a pašování nebo kultura a předpokládá 

další posilování vztahů a spolupráce se sousedními zeměmi, což přispěje ke stabilitě 

v regionu. 

 

Dohoda o stabilizaci a přidružení je velmi důležitým prvním formálním krokem směřujícím 

k procesu přistoupení Republiky Kosovo k EU a její evropské integraci. Evropský parlament 

s potěšením očekává další posilování vztahů mezi Republikou Kosovo a EU, a to 

i prostřednictvím rychlého zavedení bezvízového režimu pro občany Kosova. Parlament dále 

vyzývá Radu, aby přijala rozhodnutí o podpisu a uzavření rámcové dohody o zapojení Kosova 

do programů EU, což posílí spolupráci mezi Kosovem a EU v různých odvětvích. Tyto 

programy by se měly zaměřovat na konkrétní oblasti v souladu se závazky přijatými 

Kosovem na jeho cestě do Evropy a měly by být prováděny transparentně a bez prodlev. 

 

Parlament nakonec vybízí zbývajících pět členských států k uznání Republiky Kosovo, 

protože je přesvědčen, že by to přispělo k další normalizaci vztahů mezi Bělehradem 

a Prištinou. V duchu dohody o stabilizaci a přidružení a formálního zavedení smluvních 

vztahů vyzývá Parlament všechny členské státy EU, aby vynaložily veškeré úsilí na podporu 

hospodářských vztahů a kontaktů jednotlivců, stejně jako sociálních a politických vztahů mezi 

svými občany a občany Republiky Kosovo. 
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10.12.2015 

STANOVISKO VÝBORU PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD 

pro Výbor pro zahraniční věci 

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií 

a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem

 na straně 

druhé jménem Unie 

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE)) 

Navrhovatel: Adam Szejnfeld 

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Navrhovaná dohoda o stabilizaci a přidružení s Kosovem je poslední dohodou o stabilizaci 

a přidružení, která má být uzavřena se zeměmi západního Balkánu. Komise ve své důvodové 

zprávě uvedla, že „jedním z hlavních cílů dohody je prohloubení hospodářských a obchodních 

vztahů.“ Navrhovaná dohoda je výlučnou dohodou EU. 

Kosovo má od roku 2000 preferenční obchodní režim s EU a bezcelní a kvótami neomezený 

přístup na trh EU, s výjimkou některých zemědělských produktů a produktů rybolovu. Tato 

opatření jsou v současné době stanovena nařízením Rady (ES) č. 1215/2009
1
, jehož platnost 

končí 31. prosince 2015, nicméně byl předložen návrh na prodloužení jeho platnosti do 

31. prosince 2020. Navrhovaná dohoda o stabilizaci a přidružení stanoví v zásadě stejný 

režim – neomezený přístup pro průmyslově zpracované produkty a většinu zemědělských 

produktů (s výjimkou skotu a hovězího masa, produktů z cukru, některých vinných produktů, 

produktů kategorie „baby beef“ a některých produktů rybolovu). 

Pokud jde o vývoz EU, navrhovatel se domnívá, že přechodná období pro Kosovo v oblasti 

postupného snižování cel u průmyslových, zemědělských a zpracovaných zemědělských 

produktů, produktů rybolovu, vína a lihovin jsou nezbytná k plynulému vytvoření zóny 

volného obchodu v plánovaném období 10 let, neboť obchodní přebytek EU s Kosovem je 

značný a v posledních letech se mírně zvýšil.  

                                                 

 Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 

OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. 
1
 Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území 

účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (Úř. věst. 

L 328, 15.12.2009, s. 1). 

 Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 

OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. 
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Navrhovatel vítá ustanovení týkající se usazování a poskytování služeb (hlava V) 

a navrhované politiky spolupráce mezi EU a Kosovem v široké škále oblastí (hlava VII), které 

napomohou vytvoření zóny volného obchodu, například hospodářskou a obchodní politiku 

nebo podporu a ochranu investic. 

****** 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci, jako věcně příslušný 

výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření 

Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii 

a jejich členskými státy na jedné straně a Kosovem

 na straně druhé jménem Unie. 
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VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O 
STANOVISKO 

Datum přijetí 10.12.2015    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

32 
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hlasování 
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Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Artis Pabriks, Godelieve 

Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero 
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Takkula, Iuliu Winkler 

Náhradníci přítomní při konečném 
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Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při 

konečném hlasování 
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Derek Vaughan, Flavio Zanonato 
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VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU 

Datum přijetí 14.12.2015    
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hlasování 
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Náhradníci přítomní při konečném 
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Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při 

konečném hlasování 

Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta 

 
 


