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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi 

Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a 

Kosovom na strane druhej v mene Európskej únie 

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

(Súhlas) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10725/2/2015), 

– so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym 

spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej 

(10728/1/2015), 

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade 

s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 

ods. 7 a 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0328/2015), 

– so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 

ods. 7 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre 

medzinárodný obchod (A8-0372/2015), 

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 

parlamentom členských štátov a Kosova. 
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom bola prerokovaná od októbra 2013 

do mája 2014 a parafovaná v júli 2014. Rada 22. októbra 2015 súhlasila s jej podpísaním. 

Dohodu 27. októbra podpísali v Štrasburgu podpredsedníčka/vysoká predstaviteľka Federica 

Mogheriniová a komisár Johannes Hahn v mene EÚ, ako aj predseda vlády Isa Mustafa a 

minister pre európsku integráciu Bekim Çollaku v mene Kosovskej republiky. Národné 

zhromaždenie Kosovskej republiky dohodu ratifikovalo už 2. novembra 2015. Súčasný postup 

súhlasu v Európskom parlamente umožňuje, aby hneď po jeho ukončení dohoda o stabilizácii 

a pridružení nadobudla platnosť. 

 

Dohoda o stabilizácii a pridružení zakladá zmluvné vzťahy, ktorými sa stanovujú posilnený 

politický dialóg, užšia obchodná integrácia a nové formy spolupráce. Zahŕňa početné sektory 

vrátane dodržiavania a posilňovania demokratických zásad a ľudských práv a stanovuje rámec 

pre spoluprácu v odvetviach, ako sú vzdelávanie, energetika, životné prostredie, 

spravodlivosť a vnútorné veci. Dohoda o stabilizácii a pridružení obsahuje aj ustanovenia 

zamerané na presadzovanie európskych noriem v oblastiach, akými sú hospodárska súťaž, 

verejné obstarávanie, duševné vlastníctvo a ochrana spotrebiteľa, a jej cieľom je vytvoriť 

zónu voľného obchodu. 

 

Dohoda je kľúčovým dokumentom v rámci procesu stabilizácie a pridruženia. Stanovuje 

práva a povinnosti a poskytuje silný stimul na uskutočnenie a inštitucionalizáciu reforiem. 

Dohoda o stabilizácii a pridružení vytvorí príležitosti na investovanie, rast a rozvoj 

podnikania a zároveň posilní dobrú správu vecí verejných prostredníctvom uplatňovania 

európskych noriem a aproximácie s právnymi predpismi EÚ, a to aj v rámci vytvorenia zóny 

voľného obchodu. Okrem toho vytvára príležitosti na zintenzívnenie kontaktov medzi ľuďmi 

a odborníkmi v oblastiach, ako sú vzdelávanie, životné prostredie, boj proti zločinnosti 

a pašovaniu, ako aj kultúra, a stanovuje ďalšie posilňovanie vzťahov a spolupráce so 

susednými krajinami, čo prispeje k stabilite v regióne. 

 

Dohoda o stabilizácii a pridružení je veľmi dôležitým prvým formálnym krokom smerujúcim 

k procesu pristúpenia Kosovskej republiky k EÚ a jej európskej integrácii. Európsky 

parlament s potešením očakáva ďalšie posilňovanie vzťahov medzi Kosovskou republikou a 

EÚ, a to aj prostredníctvom rýchleho zavedenia bezvízového režimu pre občanov Kosova. 

Parlament ďalej vyzýva Radu, aby prijala rozhodnutie o podpísaní a uzatvorení rámcovej 

dohody o účasti Kosova v programoch EÚ, čo posilní spoluprácu medzi Kosovom a EÚ 

v mnohých sektoroch. Tieto programy by mali byť zamerané na špecifické oblasti 

zodpovedajúce záväzkom, ktoré prijalo Kosovo na svojej ceste do Európy, a mali by sa 

realizovať transparentným spôsobom a bezodkladne. 

 

Parlament napokon povzbudzuje zostávajúcich päť členských štátov k tomu, aby Kosovskú 

republiku uznali, keďže zastáva názor, že by to ďalej uľahčilo normalizáciu vzťahov medzi 

Belehradom a Prištinou. V duchu dohody o stabilizácii a pridružení a zavedenia formálnych 

zmluvných vzťahov Parlament vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby vynaložili maximálne 

úsilie na podporu hospodárskych a medziľudských kontaktov a sociálnych a politických 

vzťahov medzi svojimi občanmi a občanmi Kosovskej republiky. 
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10.12.2015 

STANOVISKO VÝBORU PRE MEDZINÁRODNÝ OBCHOD 

pre Výbor pre zahraničné veci 

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou 

úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom

 na 

druhej strane v mene Únie 

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

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Adam Szejnfeld 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Navrhovaná Dohoda o stabilizácii a pridružení (DSP) s Kosovom je posledná z dohôd DSP, 

ktoré sa majú uzatvoriť s krajinami západného Balkánu. Komisia v dôvodovej správe uviedla, 

že „jedným z hlavných cieľov dohody je prehĺbenie hospodárskych a obchodných vzťahov.“ 

Navrhovaná DSP je výlučnou dohodou EÚ. 

Kosovo využíva výhody preferenčného obchodného režimu s EÚ od roku 2000 s prístupom 

na európsky trh bez cla a kvót s výnimkou niektorých poľnohospodárskych produktov a 

produktov rybolovu. Tieto opatrenia sú v súčasnosti stanovené v nariadení Rady (ES) 

č. 1215/2009
1
 , ktorého platnosť uplynie 31.12.2015, čaká sa však na návrh na predĺženie jeho 

platnosti do 31.12.2020. Navrhovaná DSP v podstate stanovuje ten istý režim - zaručuje 

neobmedzený prístup pre priemyselné produkty a väčšinu poľnohospodárskych produktov (s 

výnimkou živých hovädzích zvierat a mäsa z nich, cukrových produktov, niektorých vínnych 

produktov, produktov z mäsa z mladého hovädzieho dobytka a niektorých produktov 

rybolovu). 

Čo sa týka vývozov EÚ, spravodajca zastáva názor, že keďže má Únia vo vzťahu s Kosovom 

značný obchodný prebytok, ktorý v posledných rokoch mierne vzrástol, v záujme hladkého 

vytvorenia zóny voľného obchodu počas plánovaného obdobia 10 rokov je nevyhnutné 

prechodné obdobie postupného znižovania colných sadzieb pre priemyselné, 

poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske produkty, produkty rybolovu, víno a 

liehoviny.  

Spravodajca víta ustanovenia o usadení a poskytovaní služieb (časť V), ako aj navrhované 

                                                 

 Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 

a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova. 
1
  Nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia 

zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 1). 
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politiky v oblasti spolupráce medzi EÚ a Kosovom v širšom spektre oblastí (časť VII), z 

ktorých mnohé prispejú k posilneniu zavedenia zóny voľného obchodu, ako napríklad 

hospodárska a obchodná politika alebo podpora a ochrana investícií. 

****** 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 

odporučil Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody 

o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú 

energiu na jednej strane a Kosovom

na druhej stranev mene Únie. 

                                                 

 Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 

a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova. 
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