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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos 

ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto 

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

(Pritarimo procedūra) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10725/2/2015), 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo 

stabilizacijos ir asociacijos susitarimo projektą (10728/1/2015), 

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 217 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto i 

papunktį ir 218 straipsnio 7 ir 8 dalis (C8-0328/2015), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas 

ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį, 

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją ir Tarptautinės prekybos 

komiteto nuomonę (A8-0372/2015), 

1. pritaria susitarimo sudarymui; 

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 

bei Kosovo vyriausybėms ir parlamentams. 
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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Dėl ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (SAS) buvo deramasi 2013 m. spalio 

mėn. – 2014 m. gegužės mėn. Jis buvo parafuotas 2014 m. liepos mėn. Taryba sutiko, kad jis 

būtų pasirašytas 2015 m. spalio 22 d. Spalio 27 d. Strasbūre jį pasirašė Komisijos pirmininko 

pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė Federica Mogherini ir Europos Komisijos narys 

Johannes Hahn ES vardu, taip pat ministras pirmininkas Isa Mustafa ir Europos integracijos 

ministras Bekim Çollaku Kosovo Respublikos vardu. Kosovo Respublikos nacionalinė 

asamblėja nedelsdama ratifikavo susitarimą 2015 m. lapkričio 2 d. Sudarius SAS pagal šiuo 

metu taikomą pritarimo procedūrą Europos Parlamente jis pradės galioti. 

 

SAS nustatomi sutartiniai santykiai, kuriais numatomas geresnis politinis dialogas, glaudesnis 

prekybos integravimas ir naujos bendradarbiavimo formos. Jis apima daugelį sektorių, 

įskaitant pagarbą demokratijos principams bei žmogaus teisėms ir jų stiprinimą, 

bendradarbiavimo tokiuose sektoriuose kaip švietimas, energetika, aplinka, teisingumas ir 

vidaus reikalai sistemos nustatymą. Be to, SAS apima nuostatas, kuriomis siekiama skatinti 

Europos standartų taikymą tokiose srityse kaip konkurencija, viešieji pirkimai, intelektinė 

nuosavybė, vartotojų apsauga, ir juo siekiama sukurti laisvosios prekybos zoną. 

 

Susitarimas yra esminis dokumentas stabilizacijos ir asociacijos procese. Juo nustatomos 

teisės bei pareigos ir jis yra galinga reformų įgyvendinimo ir institucionalizavimo paskata. 

SAS bus sudarytos sąlygos investicijoms, augimui, verslo plėtrai, stiprinimui, tuo pačiu ir 

geram valdymui, taikant Europos standartus ir teisės aktų derinimą su ES teisės aktais, be kita 

ko, sukuriant laisvosios prekybos zoną. Be to, juo sudaromos galimybės stiprinti žmonių ir 

ekspertų tarpusavio ryšius tokiuose sektoriuose kaip švietimas, aplinka, kova su 

nusikalstamumu ir neteisėta prekyba, kultūra ir numatoma toliau stiprinti santykius ir 

bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis ir taip prisidėti prie stabilumo užtikrinimo 

regione. 

 

SAS – labai svarbus pirmas oficialus žingsnis siekiant Kosovo Respublikos įstojimo į ES ir 

integracijos Europoje. Europos Parlamentas tikisi, kad Kosovo Respublikos ir ES santykiai 

bus ir toliau stiprinami, be kita ko, skubiai įvedant bevizį režimą Kosovo piliečiams. Be to, 

Parlamentas ragina Tarybą priimti sprendimą pasirašyti ir sudaryti bendrąjį susitarimą dėl 

Kosovo dalyvavimo ES programose, nes taip bus sustiprintas Kosovo ir ES 

bendradarbiavimas įvairiuose sektoriuose. Šios programos turėtų būti sutelktos į konkrečias 

sritis, atitinkančias europiniame kelyje Kosovo prisiimtus įsipareigojimus, ir turėtų būti 

skaidriai ir nedelsiant įgyvendintos. 

 

Galiausiai Parlamentas ragina likusias penkias valstybes nares pripažinti Kosovo Respubliką, 

manydamas, kad tai dar labiau padėtų normalizuoti Belgrado ir Prištinos santykius. 

Atsižvelgdamas į SAS ir tai, kad juo nustatomi oficialūs sutartiniai santykiai, Parlamentas 

ragina visas ES valstybes nares dėti visas pastangas, kad palengvintų savo piliečių ir Kosovo 

Respublikos piliečių ekonominius, žmonių tarpusavio, socialinius ir politinius santykius. 
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10.12.2015 

TARPTAUTINĖS PREKYBOS KOMITETO NUOMONĖ 

pateikta Užsienio reikalų komitetui 

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos 

bendrijos ir Kosovo

 stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu 

projekto 

(COM(2015)0181 – C8 – 2015/0094(NLE)) 

Nuomonės referentas: Adam Szejnfeld 

 

 

TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Siūlomas stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (SAS) su Kosovu yra paskutinysis su Vakarų 

Balkanų šalimis sudarytinas SAS. Komisija Aiškinamajame memorandume pažymėjo, kad 

„Vienas pagrindinių Susitarimo tikslų – ekonominių ir prekybinių ryšių stiprinimas.“. 

Siūlomas susitarimas sudaromas vien su ES. 

Nuo 2000 m. Kosovui taikomas lengvatinis prekybos su ES režimas, jo prekės gali patekti į 

ES rinką be muitų ir kvotų, išskyrus kai kuriuos žemės ūkio ir žuvininkystės produktus. Šiuo 

metu šios priemonės nustatytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1215/2009
1
, kuris baigia galioti 

2015 m. gruodžio 31 d., tačiau laukiama pasiūlymo dėl jo pratęsimo iki 2020 m. gruodžio 

31 d. Siūlomame SAS iš esmės nustatomas tas pats režimas – numatomas neribotas pramonės 

produktų ir daugumos žemės ūkio produktų (išskyrus gyvus galvijus ir jų mėsą, cukraus 

produktus, kai kuriuos vyno produktus, jaučių jauniklių mėsos produktus ir kai kuriuos 

žuvininkystės produktus) patekimas į rinką. 

Kalbant apie ES eksportą, nuomonės referentas mano, kad Kosovui būtini pereinamieji 

laikotarpiai, per kuriuos bus palaipsniui mažinami pramonės, žemės ūkio, perdirbtų žemės 

ūkio ir žuvininkystės produktų, vyno ir spiritinių gėrimų muitų tarifai, kad per planuojamą 10 

metų laikotarpį būtų galima sklandžiai sukurti laisvosios prekybos erdvę, kadangi ES 

prekybos su Kosovu perteklius yra ženklus ir per praėjusius metus jis truputį padidėjo.  

Nuomonės referentas teigiamai vertina nuostatas dėl įsisteigimo ir paslaugų teikimo (V 

                                                 

 Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio 

Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos. 
1
 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, 

skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir 

teritorijoms (OL L 328, 2009 12 15, p. 1). 



 

PE571.603v02-00 8/10 RR\1082360LT.doc 

LT 

antraštinė dalis), taip pat siūlomą ES ir Kosovo bendradarbiavimo daugelyje sričių politiką 

(VII antraštinė dalis) – daug tokios politikos sričių, pvz., ekonomikos ir prekybos politika 

arba investicijų skatinimas ir apsauga, padės geriau kurti laisvosios prekybos erdvę. 

****** 

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą rekomenduoti 

Parlamentui pritarti Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos 

bendrijos ir Kosovo

 stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu 

projektui. 

                                                 

 Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio 

Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos. 
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GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI 

Priėmimo data 10.12.2015    

Galutinio balsavimo rezultatai +: 

–: 

0: 

32 

0 

4 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

nariai 

Maria Arena, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel 

Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska 

Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, 

Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Artis Pabriks, Godelieve 

Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu 

Takkula, Iuliu Winkler 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai 

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola 

Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim 

van de Camp, Jarosław Wałęsa 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 

dalis) 

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Dario Tamburrano, 

Derek Vaughan, Flavio Zanonato 
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GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI 

Priėmimo data 14.12.2015    

Galutinio balsavimo rezultatai +: 

–: 

0: 

37 

3 

3 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

nariai 

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras 

Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, 

Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, 

Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne 

Kelam, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara 

Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole 

Mănescu, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino 

Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, 

Alyn Smith, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bodil Valero 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai 

Ana Gomes, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Antonio 

López-Istúriz White, Marietje Schaake, Janusz Zemke 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 

dalis) 

Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta 

 
 


