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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Solunu 19. in 20. junija 2003 

glede možnosti pridružitve držav zahodnega Balkana k Evropski uniji, 

– ob upoštevanju prvega sporazuma o načelih, ki urejajo normalizacijo odnosov, ki sta ga 

podpisala predsednika vlad in Hashim Thaçi in Ivica Dačić dne 19. aprila 2013, ter 

akcijskega načrta za izvajanje z dne 22. maja 2013, 

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 28. junija 2013 v zvezi s sprejetjem 

sklepa o pooblastilu za začetek pogajanj o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu 

med EU in Kosovom, 

– ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 22. oktobra 2012 o pooblastitvi Komisije za začetek 

pogajanj o okvirnem sporazumu s Kosovom o sodelovanju v programih Unije, 

– ob upoštevanju poročil generalnega sekretarja Združenih narodov o trenutnih 

dejavnostih misije začasne uprave Združenih narodov na Kosovu in z njo povezanem 

razvoju dogodkov, vključno z najnovejšim poročilom z dne 31. oktobra 2014, 

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/349/SZVP z dne 12. junija 2014 o spremembi 

Skupnega ukrepa 2008/124/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev pravne države na 

Kosovu, Eulex Kosovo, 

– ob upoštevanju sklepov z zasedanj Sveta za splošne zadeve dne 7. decembra 2009, 

14. decembra 2010 in 5. decembra 2011, v katerih je bilo poudarjeno in ponovno 

potrjeno, da bi moralo po izpolnitvi vseh pogojev tudi Kosovo imeti korist od morebitne 

liberalizacije vizumske ureditve, in to brez poseganja v stališče držav članic do 

njegovega statusa, 

– ob upoštevanju začetka dialoga o vizumih januarja 2012, časovnega načrta za vizumsko 



 

 

liberalizacijo iz junija 2012 in drugega poročila Komisije z dne 24. julija 2014 o 

napredku Kosova pri izpolnjevanju zahtev iz časovnega načrta za liberalizacijo 

vizumske ureditve (COM(2014)0488),  

– ob upoštevanju tretjega srečanja v okviru strukturiranega dialoga o pravni državi z dne 

16. januarja 2014, 

– ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 (1999), 

svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča z dne 22. julija 2010 o skladnosti 

enostranske deklaracije o neodvisnosti Kosova z mednarodnim pravom in resolucije 

generalne skupščine Združenih narodov 64/298 z dne 9. septembra 2010, ki je potrdila 

vsebino mnenja Meddržavnega sodišča in pozdravila pripravljenost EU, da pospeši 

dialog med Beogradom in Prištino, 

– ob upoštevanju sklepa Odbora ministrov Sveta Evrope z dne 11. junija 2014 o tem, da 

se Kosovu odobri prošnja za članstvo v Beneški komisiji Sveta Evrope, ob upoštevanju 

imenovanja dveh strokovnjakov s Kosova v Beneško komisijo septembra 2014, 

– ob upoštevanju skupnih izjav z medparlamentarnih srečanj predstavnikov Evropskega 

parlamenta in Kosova z dne 28. in 29. maja 2008, 6. in 7. aprila 2009, 22. in 23. junija 

2010, 20. maja 2011, 14. in 15. marca 2012 ter 30. in 31. oktobra 2013, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. oktobra 2013 o širitveni strategiji in 

glavnih izzivih za obdobje 2013–2014 (COM(2013)0700), 

– ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve z dne 16. decembra 2014 o širitvi in 

stabilizacijsko-pridružitvenem procesu, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, 

– ob upoštevanju dela, ki ga je opravila Ulrike Lunacek, stalna poročevalka Odbora za 

zunanje zadeve za Kosovo, 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker je neodvisnost Kosova do zdaj priznalo 110 od 193 držav članic OZN, med njimi 23 

od 28 držav članic Evropske unije;  

B. ker so se pogajanja o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med EU in Kosovom 

končala maja 2014, sporazum pa je bil parafiran julija 2014;  

C. ker se bo vsaka (potencialna) kandidatka ocenjevala glede na lastne dosežke, časovni 

načrt za pristop pa se bo določil glede na hitrost in kakovost potrebnih reform; 

D. ker je misija EU za opazovanje volitev predčasne parlamentarne volitve 25. maja in 8. 

junija 2014 ocenila kot pregledne in dobro organizirane, s čimer se je utrdil napredek, 

dosežen pri lokalnih volitvah leta 2013; ker je ustanovna seja kosovske skupščine 

potekala šele 8. decembra 2014, vlada pa je bila izvoljena 9. decembra 2014; 

E. ker je za napredek pri izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) med 

drugim potrebna pripravljenost za preučitev minule uspešnosti in pridobitev ustreznih 

izkušenj iz ugotovljenih težav, vključno z misijami na terenu; ker je Eulex največja 



 

 

napotena misija, ki se izvaja že več kot šest let; 

1. pozdravlja, da se je z oblikovanjem skupščine in imenovanjem nove vlade končal 

šestmesečni politični zastoj, ki je sledil volitvam; je zaskrbljen zaradi dejstva, da se brez 

pridobitve soglasja na položaje imenujejo osebe, katerih ozadje bi utegnilo biti 

vprašljivo; obžaluje, da je v novi vladi več ministrov in njihovih namestnikov, kot bi 

bilo potrebno, kar ima posledice za proračun, prav tako pa obžaluje nizko število 

ministric; ugotavlja, da bi lahko povečanje števila ministric uporabili kot napredno 

spodbudo za celotno družbo; poudarja, da mora nova vlada nujno začeti odločno in 

predano izvajati potrebne reforme; poudarja, da je mogoče uspešnost vodstva Kosova 

najbolje meriti s na konkretnimi rezultati za državljane Kosova ter evropske in 

mednarodne partnerje; spodbuja izvoljene predstavnike srbske manjšine na Kosovu, da 

prevzamejo svoje odgovornosti v okviru nove koalicijske vlade v Prištini in sodelujejo v 

njej; 

2. spodbuja novo vlado, naj ohrani evropsko usmeritev in poudarja, da se je zavezala, da 

se bo tudi prek zakonodaje odločno posvetila vrsti prednostnih vprašanj, vključno s 

krepitvijo in potrditvijo načel pravne države, določitvijo modela sodstva, ki bo temeljil 

na načelih neodvisnosti, strokovnosti in učinkovitosti ter sistematičnim in učinkovitim 

bojem proti korupciji in organiziranemu kriminalu na vseh ravneh; oblasti poziva, naj se 

sistematično in učinkovito borijo proti brezposelnosti, spodbujajo strukturne 

gospodarske reforme in trajnostni razvoj z vzpostavitvijo regulativnega okvira in 

spodbudami za mala in srednja podjetja ter naj si prizadevajo za prepotrebno reformo 

sistema socialnega varstva, da bi se spopadli s stalno visoko stopnjo revščine, vključno 

z nesprejemljivo ravnjo revščine otrok; poudarja, da je izvajanje reform ključno; 

poudarja, da bi morala biti ustanovitev in delovanje posebnega sodišča in sodelovanje z 

njim prednostni nalogi, ki bi Kosovu pomagali rešiti in preseči težave, ki izvirajo iz 

njegove preteklosti; poudarja, da morajo zakonodajni in politični načrti realistično 

odražati potrebne vire, in priporoča, da bi se izvajali bolj pregledno; 

3. poudarja, da je treba v procesu vključevanja Kosova okrepiti nadzorno vlogo skupščine 

in zlasti odbora za vključevanje v EU; poziva skupščino naj čim prej sprejme nov 

poslovnik, ki bo skladen z evropsko najboljšo prakso in ki bo odražal razsežnost 

enakosti spolov; 

4. poudarja, da je treba okrepiti ukrepe za boj proti kriminalnim združbam, ki omogočajo 

nezakonito migracijo; poudarja tudi, da sta za končanje trenda nezakonitih migracij in 

obnovitev upanja in zaupanja državljanov v to, da si lahko v lastni državi zgradijo 

prihodnost, potrebna družbeno-gospodarski razvoj in ustvarjanje novih delovnih mest; 

vztraja, da je treba obravnavati temeljne vzroke nezakonitih migracij, pri tem pa 

uporabiti vse politične instrumente in instrumente pomoči EU; 

5. pozdravlja postopno krepitev organizacij civilne družbe in čedalje boljše usklajevanje 

med njimi, zlasti ko gre za organizacije, ki se ukvarjajo z ženskami in osebami LGBTI; 

poudarja tudi, da je treba poiskati rešitev za grožnje in napade na aktiviste, ki poskušajo 

okrepiti pravice oseb LGBTI; poziva kosovske oblasti, naj okrepijo mehanizme za 

posvetovanje s civilno družbo, ki je doslej bilo ad hoc, zlasti tako, da skupnemu 

svetovalnemu odboru zagotovijo vsa potrebna sredstva; meni, da bi bilo treba – z 

namenom zagotavljanja odprtosti in preglednosti vlade – reprezentativne organizacije 

civilne družbe vključiti v zakonodajna pogajanja; prav tako poziva skupnost donatorjev, 

zlasti EU, naj v pripravo načrtov še naprej vključuje civilno družbo in se posvetuje z 



 

 

njo; 

6. ugotavlja, da je bilo na področju zakonodaje, ki ureja sodstvo in njegovo organizacijo, 

doseženega nekaj napredka, zlasti z ukrepi za prilagoditev struktur novemu mandatu 

Eulex in mešanim odborom; ugotavlja pa, da še vedno prevladuje zaskrbljenost glede 

neodvisnosti, odgovornosti, nepristranskosti in učinkovitosti sodnikov in tožilcev ter 

glede delovanja sodnega sveta Kosova in sistema izvrševanja kazni zapora, pa tudi 

glede skupne uspešnosti sektorja pravne države; poudarja, da je treba v okviru priprav 

na popolno predajo pristojnosti misije Eulex Kosovu storiti še veliko; poziva politične 

oblasti, naj jasno pokažejo polno podporo za neodvisnost sodnikov in tožilcev, ki so še 

vedno tarča poskusov vplivanja na tekoče preiskave in sodne postopke; 

7. izraža zaskrbljenost nad pomanjkanjem opaznejšega napredka v boju proti korupciji na 

visoki ravni in organiziranemu kriminalu, saj gre za pomembno oviro za demokratični, 

socialni in gospodarski razvoj Kosova; poudarja, da mora vlada jasno izraziti, da se 

Kosovo sistematično spopada s korupcijo na vseh ravneh in se bori proti 

organiziranemu kriminalu; poziva k dodatnim ukrepom za preprečevanje vseh možnih 

povezav med organiziranim kriminalom in osebami v javni upravi; je zaskrbljen tudi 

zaradi velike razširjenosti nezakonitega orožja in poziva kosovsko vlado, naj učinkovito 

izvaja obstoječe programe za zbiranje tega orožja, zlasti nacionalno strategijo in akcijski 

načrt za nadzor in zbiranje osebnega in lahkega orožja za obdobje 2013–2016; poziva 

Kosovo, naj sodeluje s skupino strokovnjakov EU za trgovino z orožjem in s sosednjimi 

državami, da se ta pojav prepreči, in poziva EU, naj ponudi vso tehnično pomoč, ki se v 

ta namen potrebuje; 

8. pozdravlja sodelovanje Kosova v koaliciji za boj proti terorizmu, spremembe 

kosovskega kazenskega prava, katerih namen je boj proti tujim bojevnikom, in ukrepe 

oblasti, da bi pred sodišče privedli tiste, ki so vpleteni v novačenje mladih, da bi se 

pridružili ekstremističnim skupinam; je zaskrbljen nad poročili, da narašča radikalizem 

med mladimi na Kosovu, nekateri od njih pa se pridružujejo terorističnim borcem v 

Siriji in Iraku; poziva EU, naj pomaga pri reševanju socialnih vprašanj, ki deloma 

pripomorejo k temu, da radikalnim skupinam uspeva novačenje mladih na Kosovu; 

9. ugotavlja, da je ena prednostnih nalog nove vlade vzpostavitev oboroženih sil Kosova, 

ki bodo delovale v skladu z ustavo in pod popolnim civilnim nadzorom; razume, da je 

načelo ozemeljske obrambe vidik nacionalne suverenosti, vendar poziva, naj bodo 

oborožene sile skladne z EU, in meni, da bi si bilo treba bolj prizadevati, da bi kosovski 

policiji zagotovili več sredstev, da bi nemudoma izboljšali njeno učinkovitost; 

10. ugotavlja pomanjkanje napredka pri izvajanju strateškega okvira in akcijskega načrta za 

reformo javne uprave; poziva Kosovo, naj dokonča zakonodajni okvir za javno upravo, 

s čimer bo zagotovil depolitizacijo te uprave in vključil ocenjevanje uspešnosti; 

11. poziva oblasti, naj hitro sprejmejo celovito protidiskriminacijsko zakonodajo in se 

osredotočijo tudi na ukrepe preprečevanja in ozaveščanja; je zadovoljen, da je 17. maja 

2014 potekala prva parada ponosa in da je bila ustanovljena svetovalna in usklajevalna 

skupina za pravice skupnosti LGBT;  

12. pozdravlja napredek na področju pravic žensk in enakosti spolov, na primer 

spremenjeno zakonodajo, ki upošteva osebe, ki so prestale nasilje, povezano s konflikti, 

na primer posilstva med vojno; poudarja, da še vedno ostajajo izzivi, zlasti na področju 



 

 

nasilja v družini, nasilja na podlagi spola, lastninskih pravic in zastopanosti žensk na 

vodilnih položajih; 

13. poziva k sprejetju ukrepov za odločno obravnavo izzivov in težav v zvezi z nasiljem v 

družini in nasiljem na podlagi spola; poudarja, da je treba zbirati celovite podatke v 

zvezi z obsegom nasilja v družini in nasilja na podlagi spola;  

14. poziva Kosovo, naj sprejme učinkovit in celovit zakonodajni in institucionalni okvir o 

medijih in predvsem zagotovi boljše izvajanje že veljavnih zakonov, da se zajamči 

svoboda izražanja; ostaja zaskrbljen zaradi groženj novinarjem in napadov nanje ter 

zaradi pomanjkanja preglednosti v medijih; ponovno poudarja pomembnost svobode in 

neodvisnosti medijev, saj gre za temeljne vrednote EU in osnovo vsake demokracije, 

kar prispeva h krepitvi pravne države; poziva oblasti, naj po temeljitem in celovitem 

procesu javnega posvetovanja čim prej zapolnijo sistematične vrzeli v zakonodaji in 

zagotovijo svobodo medijev, zlasti zato, da bi lastništvo medijev postalo pregledno ter 

da bi zagotovili neodvisnost in trajnost javnih radijev in televizij in preprečili vsako 

politično vmešavanje; poziva kosovske oblasti, naj sprejmejo nadaljnje ukrepe za 

preprečevanje sovražnega govora, groženj in pozivom k nasilju ter boj proti njim; 

15. poudarja, da je izvajanje zakonodaje o zaščiti etničnih manjšin in kulturnih pravic kljub 

manjšemu napredku še zmeraj izziv na Kosovu; poudarja, da so še naprej potrebna resna 

prizadevanja za celovito izvajanje zakona, kar zajema  določbe o pravicah etničnih 

manjšin, da bi se preprečili neposredna in posredna diskriminacija; ugotavlja, da se 

zlasti romska, egipčanska in aškalska skupnost še vedno soočajo z izzivi na družbeno-

gospodarskem, izobraževalnem in zdravstvenem področju; od nove vlade pričakuje novi 

okvir za izboljšanje položaja Romov, Egipčanov in Aškalov, zlasti z uveljavitvijo enake 

varnosti in zdravstvenega varstva; poudarja, da je pomembno zagotoviti lažje vračanje 

Romov, Egipčanov in Aškalov; priporoča, naj se pravice Goranov v regijah Župa in 

Gora vključijo v zakon in zagotavljajo v praksi; 

16. poziva oblasti na nacionalni in lokalni ravni, naj v celoti izvajajo sprejeto zakonodajo in 

s tem prispevajo k nadaljnjemu razvoju popolnoma večetnične družbe, zlasti v zvezi z 

vprašanji izobraževanja in zaposlovanja; priporoča sprejetje praktičnih ukrepov za 

postopno večjo vključitev predstavnikov etničnih manjšin v organe nacionalne in 

lokalne uprave;  

17. opominja kosovske oblasti na njihovo odgovornost, da spoštujejo, ohranjajo in zaščitijo 

srbske in druge kulturne in verske spomenike, ki so del skupne evropske kulturne in 

zgodovinske dediščine; pozdravlja v to smer sprejete ukrepe; 

18. poziva Kosovo, naj se za mnenje in podporo pri pripravi nove zakonodaje obrne na 

Beneško komisijo Sveta Evrope, kateri se je pridružilo junija; 

19. pozdravlja dejstvo, da je bil julija 2014 parafiran stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, 

ki predvideva okrepljen politični dialog, tesnejše trgovinsko povezovanje in nove oblike 

sodelovanja; poziva Svet, naj čim prej, vsekakor pa najpozneje sredi leta 2015, sprejme 

odločitev o podpisu in sklenitvi stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, saj bo 

ustvaril pomembno spodbudo za izvajanje in institucionalizacijo reform ter nove 

priložnosti za Kosovo, da okrepi odnose s sosedami in prispeva k stabilizaciji regije; 

poleg tega poziva Svet, naj sprejme odločitev o podpisu in sklenitvi okvirnega 

sporazuma o sodelovanju Kosova v programih EU, kar bo okrepilo sodelovanje med 



 

 

Kosovom in EU v različnih sektorjih; meni, da se bi ti programi morali osredotočiti na 

posebna področja, ki ustrezajo obveznostim, ki jih je Kosovo sprejelo na evropski poti, 

izvajati pa bi jih bilo treba pregledno in brez odlašanja; 

20. spodbuja preostalih pet držav članic, naj priznajo Kosovo; poudarja, da bi to dodatno 

poenostavilo normalizacijo odnosov med Beogradom in Prištino; poziva vse države 

članice EU, naj po svoji moči pospešijo gospodarske, medsebojne, socialne in politične 

odnose med svojimi državljani in državljani Kosova;  

21. želi pohvaliti delo posebne preiskovalne projektne skupine, ki je v ugotovitvah preiskav, 

objavljenih julija 2014, našlo prepričljive dokaze zoper nekatere nekdanje višje 

pripadnike Osvobodilne vojske Kosova, ne pa tudi zoper Osvobodilno vojsko Kosova 

kot celote; pozdravlja dejstvo, da je bila nizozemski vladi predložena prošnja za 

ustanovitev posebnega sodišča, ki bi sicer delovalo v okviru pravosodnega sistema 

Kosova, a bi imelo prostore na Nizozemskem, in da je nizozemska vlada to prošnjo 

sprejela; poziva kosovsko skupščino, naj čim prej sprejme potreben zakonodajni 

sveženj, kosovske oblasti pa poziva, naj še naprej sodelujejo s posebno preiskovalno 

projektno skupino; 

22. pozdravlja napredek Kosova pri vzpostavitvi lastne enote za zaščito prič ter podpornih 

pravnih in upravnih okvirov in napredek pri sklenitvi sporazumov o sodelovanju z 

državami članicami EU, vendar poudarja, da je potrebna dodatna podpora za lažjo 

selitev bodočih prič v tretje države; 

23. je zelo zaskrbljen zaradi nedavnih očitkov o korupciji znotraj misije Eulex; meni, da je 

imel Eulex na Kosovu pomembno vlogo, prav tako pa bi jo mogel in moral imeti tudi v 

prihodnje, zato pozdravlja hiter odziv podpredsednice/visoke predstavnice Federice 

Mogherini, ki je za preučitev obravnave tovrstnih očitkov imenovala neodvisnega 

strokovnjaka; poziva k popolni preglednosti preiskave in vse strani poziva, naj v celoti 

sodelujejo, da bi se preiskava hitro zaključila; poudarja, da je pomembno zagotoviti, da 

bodo strokovnjaki lahko izvedli celovito preiskavo, ki bo vključevala vse vidike tega 

primera; je zaskrbljen, ker so izginili občutljivi dokumenti o obtožbah korupcije znotraj 

misije Eulex; poziva k temeljiti in celoviti preiskavi; poudarja, kako pomembno je, da 

EU na Kosovu in v tujini ponovno pridobi verodostojnost, pri tem pridobljene izkušnje 

pa uporabi na prihodnjih misijah; ugotavlja, da sta tako evropska varuhinja človekovih 

pravic kot urad OLAF začela neodvisno preiskavo domnevnih kršitev misije Eulex, in 

poziva vse preiskovalce, naj učinkovito usklajujejo ukrepe in med seboj izmenjujejo 

informacije; meni pa, da je potrebna obsežna in podrobna analiza za oceno splošne 

učinkovitosti misije Eulex in ustreznosti njenega delovanja, ter da je nato treba 

posodobiti poročilo, ki ga je Računsko sodišče objavilo oktobra 2012; 

24. poziva Eulex, naj z novim zanosom izvaja svoj mandat; poudarja, kako pomembne so 

popolna preglednost ter odgovornost in večja učinkovitost njegovega dela, ter da je 

treba pokazati bolj oprijemljive in kakovostne rezultate ter redno in izčrpno poročati o 

njegovih dejavnostih in odločitvah; poudarja, da je misija Eulex pomembna zato, da se 

ohranjajo stiki z lokalnimi oblastmi in da se te oblasti spodbujajo, naj izpolnjujejo svoje 

obveznosti v zvezi z reformami pravne države, prevzemanjem odgovornosti in uvedbo 

zakonodajnih predlogov sprememb za uvedbo prenesenih sodnih postopkov; poziva 

kosovske oblasti, naj še naprej spoštujejo mandat misije Eulex in podpirajo izvajanje 

njenih izvršnih pooblastil; 



 

 

25. ugotavlja napredek, ki ga je Kosovo doseglo pri izpolnjevanju zahtev načrta za 

liberalizacijo vizumskega režima; poziva oblasti, naj si še naprej prizadevajo in 

dokažejo predanost za izvajanje priporočil, vključno s sprejetjem preostalih štirih 

zakonodajnih aktov; poziva Komisijo, naj naredi vse, kar je v njeni moči, da bi 

pospešila proces liberalizacije vizumskega režima za Kosovo, ki je zadnja država v tej 

regiji z vizumsko obveznostjo; je zelo zaskrbljen zaradi nedavnega porasta števila 

državljanov, ki so se s Kosova preselili v države EU, vključno z Romi, Aškali in 

Albanci; poziva oblasti v Prištini, naj se učinkovito spopadejo s kriminalnimi mrežami, 

ki sodelujejo pri trgovini z ljudmi, in s pomočjo Urada Evropske unije v Prištini jasno 

pojasnijo javnosti, da je le malo možnosti, da bodo prošnje za azil sprejete; poudarja, da 

se je treba spopasti z vzroki, zaradi katerih državljani zapuščajo Kosovo, med drugim z 

naložbami v kakovostno izobraževanje, zlasti za manjšine in marginalizirane skupnosti; 

26. poziva srbske in kosovske organe, naj vzpostavijo sodelovanje za zatrtje in uničenje 

kriminalnih mrež, ki nadzorujejo, izkoriščajo in tihotapijo nezakonite migrante iz 

Kosova prek Srbije v nekatere države članice EU; 

27. poziva kosovske oblasti, naj sprejmejo novo strategijo in akcijski načrt o otrokovih 

pravicah s poudarkom na pomenu vlaganja v izobraževanje, zdravstvo in prehrano, 

zlasti za manjšinske in marginalizirane skupnosti; poudarja pomen zakona o zaščiti 

otrok, s katerim bi se vzpostavil učinkovit sistem za zaščito otrok; poudarja, da je treba 

povečati odgovornost institucij na osrednji in lokalni ravni za spremljanje izvrševanja 

otrokovih pravic; 

28. je zaskrbljen zaradi visoke stopnje brezposelnosti, predvsem med mladimi, in 

diskriminacijo na podlagi spola na trgu dela; ugotavlja, da je napredek glede lastninskih 

pravic še vedno počasen, kar ovira dolgoročno gospodarsko rast; ugotavlja precejšnji 

upad neposrednih tujih naložb v tretjem četrtletju leta 2014; poziva kosovsko vlado, naj 

izboljša poslovno okolje, zlasti za mala in srednja podjetja, in naj ustvari varno okolje, 

ki bo privabilo več neposrednih tujih naložb v korist vseh prebivalcev Kosova; poziva 

Komisijo, naj v okviru sredstev instrumenta za predpristopno pomoč ponudi pomoč 

mladim podjetnikom, vključno s spodbujanjem navezovanja stikov s podjetniki iz držav 

članic EU; 

29. zaskrbljeno ugotavlja, da je izvajanje zakona o delu še vedno nezadovoljivo, prav tako 

kot izvajanje zakona o stavkah; je seznanjen, da znaša stopnja brezposelnosti na Kosovu 

približno 30 % in da vpliva predvsem na zaposlenost žensk; 

30. obžaluje, da so se zaradi volitev v obeh državah pogajanja na visoki ravni med 

Kosovom in Srbijo upočasnila; pozdravlja nadaljevanje srečanj med Beogradom in 

Prištino 9. februarja 2015 v Bruslju; ugotavlja pa, da so srečanja na tehnični ravni 

potekala in da je bilo doseženega nekaj napredka, tudi na področju svobode gibanja; 

obžaluje, da se večina sporazumov, ki sta jih podpisali strani, ni začela v celoti izvajati, 

ter poziva Srbijo in Kosovo, naj z novim elanom nadaljujeta s popolnim izvajanjem že 

doseženih sporazumov; poudarja, kako je pomembno, da se prebivalcem pojasni pomen 

in posledice teh sporazumov; poudarja, da bi razvoj dobrih sosedskih odnosov lahko 

koristil obema državama; 

31. ponovno poudarja, kako pomembno je, da se Kosovu čim prej dodeli lastna mednarodna 

klicna številka, ki bo pomagala oblikovati njegovo mednarodno prepoznavnost; 



 

 

32. toplo pozdravlja ratifikacijo sklepa Mednarodnega olimpijskega komiteja, s katerim je 

ta v celoti priznal Nacionalni olimpijski komite Kosova, in poziva druge športne zveze, 

naj ravnajo podobno in tako kosovskim športnicam in športnikom omogoči, da bodo na 

evropskih in mednarodnih športnih tekmovanjih sodelovali kot državljani svoje države; 

33. poudarja dejstvo, da bi morala biti prednostna naloga Kosova, da se pridruži 

mednarodnim in regionalnim organizacijam in mehanizmom; poziva, naj se kosovski 

odnosi in predstavništva v okviru regionalnih organizacij, mednarodnih agencij in 

organov, kot je Svet Evrope, ter kulturnih ustanov in ustanov za ohranjanje kulturne 

dediščine razvijejo v polnopravno članstvo, in prav tako, naj Kosovo postane 

polnopravna članica evropskih in mednarodnih medijskih organizacij, da bodo kosovski 

umetniki lahko sodelovali na vseh mednarodnih kulturnih prireditvah, vključno z 

izborom za pesem Evrovizije; v zvezi s tem opozarja na pomen spoštovanja sporazuma, 

doseženega z regionalnim sodelovanjem;  

34. poziva kosovske organe kazenskega pregona in policijske organe, naj dejavno 

sodelujejo z evropskimi kolegi za boljše usklajevanje boja proti terorizmu, trgovini s 

prepovedanimi drogami in trgovini z ljudmi, ter v zvezi s tem poudarja pomembnost 

popolnega članstva Kosova v Europolu in Interpolu; 

35. ugotavlja, da je bilo doseženega nekaj napredka glede severa, predvsem z izvolitvijo 

županov v vsedržavnih volitvah in z več projekti, ki jih financira EU; poudarja pa, da je 

treba nadaljevati z ustanavljanjem združenja srbskih občin, s katerim se bo še zmanjšala 

potreba po vzporednih strukturah; hkrati ugotavlja, da bodo potrebna nadaljnja trajna 

prizadevanja za zbliževanje med albansko in srbsko etnično skupnostjo; poziva k skupni 

rešitvi težave mosta v Mitrovici, ki sedaj omejuje prosto gibanje ljudi; 

36. ponovno poudarja, da mora biti obveščanje o izidu dialoga med Beogradom in Prištino 

v celoti pregledno ter da je v postopku uresničevanja potrebna udeležba obeh 

parlamentov in civilne družbe; 

37. poziva srbske oblasti, naj zagotovijo vso pomoč pri vračilu trupel kosovskih pogrešanih 

oseb, najdenih v Srbiji, in naj nadaljujejo izkopavanje na območjih, ki so bila 

opredeljena kot množična grobišča ali veljajo za domnevna množična grobišča, kjer naj 

bi pokopali pogrešane osebe; 

38. podpira stalno preganjanje vojnih zločinov na nacionalni ravni, vključno s preganjanjem 

posilstva v vojni; 

39. poziva podpredsednico/visoko predstavnico in države članice, naj podaljšajo mandat 

posebnega predstavnika EU za Kosovo, da bo trajal dlje kot do 28. februarja 2015; 

40. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je eksplozija v elektrarni Kosovo A 6. junija 2014 dokaz 

krhkosti sistema, in ponovno poziva k temu, da se elektrarna razgradi najpozneje do leta 

2017; je prepričan, da bi morala kosovska vlada pripraviti jasno in izvedljivo energetsko 

politiko, saj bo bistvenega pomena za gospodarski razvoj; poudarja, da je treba 

spodbujati energetsko učinkovitost in pred začetkom obratovanja novih elektrarn 

opraviti študije za oceno energetskih potreb; 

41. pozdravlja prizadevanja za diverzifikacijo energetskih virov in razvoj obnovljivih virov 

energije, zlasti glede na začetek gradnje treh novih hidroelektrarn; v zvezi s tem 



 

 

poudarja, kako pomembno je sprejeti in v celoti upoštevati okoljske standarde EU; 

ponovno opozarja oblasti na pomembnost doslednega spoštovanja okoljskih standardov 

pri oblikovanju razvojne strategije države; 

42. izraža svojo zaskrbljenost zaradi velike količine radioaktivnih ostankov v trdni in tekoči 

obliki, ki nezaščiteni ležijo v občinah po vsem Kosovu; poziva Komisijo, naj zagotovi 

pomoč in tesno sodeluje s kosovskimi oblastmi, da bi našli trajno rešitev za to težavo; 

43. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski 

službi za zunanje delovanje in vladi ter narodni skupščini Kosova. 

 

 


