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Kosovu za leto 2018 (2018/2149(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta s seje v Solunu 19. in 20. junija 
2003 glede možnosti pridružitve držav Zahodnega Balkana k Evropski uniji,

– ob upoštevanju izjave iz Sofije z vrha EU-Zahodni Balkan z dne 17. maja 2018 in 
agende prednostnih nalog iz Sofije, ki je priložena tej izjavi,

– ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med EU in Kosovom, ki je 
začel veljati 1. aprila 2016,

– ob upoštevanju evropskega programa reform za Kosovo, ki je bil sprejet 11. novembra 
2016 v Prištini,

– ob upoštevanju okvirnega sporazuma s Kosovom o sodelovanju v programih Unije, ki je 
začel veljati 1. avgusta 2017,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. februarja 2018 z naslovom Verodostojna 
širitvena perspektiva in okrepljeno sodelovanje EU z Zahodnim Balkanom 
(COM(2018)0065),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. aprila 2018 o širitveni politiki EU 
(COM(2018)0450) ter spremnega delovnega dokumenta služb Komisije z naslovom 
Kosovo 2018 Report (Poročilo o Kosovu za leto 2018) (SWD(2018)0156),

– ob upoštevanju prvega dogovora med vladama Srbije in Kosova z dne 19. aprila 2013 o 
načelih za normalizacijo odnosov ter drugih bruseljskih dogovorov v okviru dialoga za 
normalizacijo odnosov, ki ga podpira EU, vključno s protokolom o integriranem 
upravljanju meja, pravnim okvirom združenja/skupnosti občin s srbsko večino ter 
dogovori o mostu v Mitrovici in o energiji,

– ob upoštevanju, da so bili v skladu s sporazumom o pravosodju, sklenjenim februarja 
2015, sodniki, tožilci in upravno osebje, ki so kosovski Srbi, vključeni v kosovsko 
sodstvo,



– ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2018/856 z dne 8. junija 2018 o spremembi 
Skupnega ukrepa 2008/124/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev pravne države na 
Kosovu (EULEX Kosovo)1, s katerim je bilo trajanje misije poleg tega podaljšano 
do 14. junija 2020,

– ob upoštevanju letnega poročila o misijah in operacijah skupne varnostne in obrambne 
politike (SVOP) za leto 2017 ter strnjenega poročila misije EULEX o napredku za leto 
2017,

– ob upoštevanju poročil generalnega sekretarja OZN o trenutnih dejavnostih misije 
začasne uprave OZN na Kosovu (UNMIK), vključno z najnovejšim poročilom z dne 
1. maja 2018, in poročila z dne 7. februarja 2018 o operacijah mednarodnih sil KFOR,

– ob upoštevanju ocene Komisije z dne 17. aprila 2018 v zvezi s programom 
gospodarskih reform za Kosovo za obdobje 2018–2020 (SWD(2018)0133) in skupnih 
sklepov Sveta z dne 25. maja 2018, sprejetih v okviru ekonomskega in finančnega 
dialoga med EU ter Zahodnim Balkanom in Turčijo,

 – ob upoštevanju končnih poročil misije EU za opazovanje volitev z dne 11. junija 2017 o 
parlamentarnih volitvah na Kosovu in z dne 22. oktobra 2017 o volitvah županov in 
občinskih svetov na Kosovu,

– ob upoštevanju četrte seje stabilizacijsko-pridružitvenega parlamentarnega odbora EU-
Kosovo, ki je potekala 17. in 18. januarja 2018 v Strasbourgu,

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 4. maja 2016 za uredbo Evropskega parlamenta 
in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih 
državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani 
so oproščeni te zahteve (Kosovo) (COM(2016)0277), ter četrtega poročila Komisije z 
dne 4. maja 2016 o napredku Kosova pri izpolnjevanju zahtev iz časovnega načrta za 
liberalizacijo vizumskega režima (COM(2016)0276),

– ob upoštevanju, da sta parlamenta Črne gore in Kosova ratificirala sporazum o določitvi 
meje med Kosovom in Črno goro,

– ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta OZN 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 OZN 
št. 64/298 z dne 9. septembra 2010, s katero je bila potrjena vsebina mnenja 
Meddržavnega sodišča in pozdravljeno, da je EU pripravljena podpirati dialog med 
Srbijo in Kosovom,

– ob upoštevanju izsledkov raziskave iz leta 2017 o marginaliziranih Romih na Zahodnem 
Balkanu, ki je bila opravljena pod okriljem Komisije, Svetovne banke in programa OZN 
za razvoj (UNDP),

– ob upoštevanju skupnega delovnega dokumenta služb Komisije in visoke predstavnice 
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 21. septembra 2015 z naslovom 
Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and 
Women through EU External Relations 2016-2020 (Enakost spolov in krepitev vloge 
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žensk: spreminjanje življenja deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 
2016–2020) (SWD(2015)0182),

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Kosovu,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A8-0332/2018),

A. ker so za pripravljenost na izzive, ki jih prinaša članstvo v EU, potrebna stalna in znatna 
prizadevanja, podprta s konstruktivnim dialogom med političnimi silami in s sosednjimi 
državami;

B. ker se vsaka država širitve ocenjuje individualno glede na lastne dosežke, časovni načrt 
za pristop pa se določi glede na hitrost in kakovost reform;

C. ker je neodvisnost Kosova do zdaj priznalo 114 držav, med njimi 23 od 28 držav članic 
EU;

D. ker je EU večkrat pokazala, da je pripravljena pomagati pri gospodarskem in političnem 
razvoju Kosova z jasno evropsko perspektivo, Kosovo pa je pokazalo prizadevanja na 
svoji poti v evropsko povezavo;

E. ker je Kosovo zaradi stalne polarizacije med političnimi strankami dosegel le malo 
napredka pri reformah v zvezi z EU, ki pa so nujne za nadaljnji napredek v procesu 
pristopa k EU;

F. ker cvetoče neformalno gospodarstvo Kosova zavira razvoj uspešnega gospodarstva za 
celotno državo;

G. ker sta posebno sodišče za vojne zločine in specializirano tožilstvo za Kosovo v Haagu 
od 5. julija 2017 v celoti sodno operativna;

H. ker se je Svet 8. junija 2018 odločil, da bo preusmeril in podaljšal mandat misije EU za 
krepitev pravne države (EULEX) na Kosovu, hkrati pa je končal del mandata misije, ki 
se nanaša na izvršilno funkcijo v pravosodju; ker je bil kot novi datum konca mandata 
določen 14. junij 2020;

I. ker je Kosovo še vedno edina država Zahodnega Balkana, katere državljani za 
potovanje na schengensko območje potrebujejo vizum;

1. pozdravlja pomembne zakonodajne akte, sprejete v okviru evropskega programa 
reform, in poziva, naj se v celoti izvajajo; meni, da bi bilo treba doseči medstrankarsko 
soglasje, da bi sprejeli ključne reforme, povezane z EU; z zanimanjem pričakuje 
sprejetje novega evropskega programa reform leta 2019;

2. a hkrati opozarja, da se temeljne reforme zaradi pomanjkanja medstrankarskega soglasja 
in stalne politične polarizacije izvajajo le počasi; ugotavlja, da to negativno vpliva na 
zmogljivost skupščine in vlade, da izvajata stalne in trajne reforme; obsoja destruktivno 
ravnanje nekaterih poslancev; poziva vse politične stranke, naj vzpostavijo vključujoč 
politični dialog; poudarja, da je treba izboljšati učinkovitost nadzora skupščine nad 
izvršilno vejo oblasti ter preglednost in kakovost priprave zakonodaje, tudi z 



zagotavljanjem dejavne in konstruktivne udeležbe ter omejevanjem uporabe nujnih 
postopkov za sprejemanje zakonov; spodbuja soglasje glede reform, povezanih s 
pristopom k EU;

3. pozdravlja, da je na področju javne uprave mogoče zaznati določen napredek, a 
poudarja, da so potrebne dodatne reforme; poziva zlasti k depolitizaciji in 
prestrukturiranju državne uprave;

4. pozdravlja, da je bil sporazum iz avgusta 2015 o določitvi meje s Črno goro marca 2018 
končno ratificiran, kar je korak naprej v duhu dobrih sosedskih odnosov; poudarja, kako 
pomemben je ta ukrep za liberalizacijo vizumskega režima;

5. poziva kosovske oblasti, naj celovito obravnavajo predhodno ugotovljene 
pomanjkljivosti v zvezi z volitvami, vključno s pomanjkanjem preglednosti in 
odgovornosti financiranja političnih strank in kampanj, ter trditve o splošnem 
ustrahovanju volivcev, zlasti v mnogih skupnostih kosovskih Srbov, in sicer tako da 
pravočasno sprejmejo zakonodajne in upravne ukrepe za obravnavo nerešenih priporočil 
EU ter misij Evropskega parlamenta in Beneške komisije za opazovanje volitev pred 
naslednjim krogom volitev, da bodo te v celoti skladne z mednarodnimi standardi; 
pozdravlja napredek v zvezi z enakostjo spolov v volilni upravi in poziva Kosovo, naj si 
še bolj prizadeva za povečanje politične udeležbe žensk in okrepi splošni pravni okvir;

6. izraža zaskrbljenost zaradi kosovskega podfinanciranega sodstva, razširjene korupcije, 
elementov ujetja države, neustreznih političnih vplivov in težav z nespoštovanjem 
poštenega sojenja in dolžnega pravnega postopanja, kar vključuje primere izročitve; 
poudarja, kako pomembni so procesi reform na področju pravne države, s posebnim 
poudarkom na neodvisnosti in učinkovitosti ter tem, da je treba zaščito prič še povečati;

7. poudarja, da sta reprezentativno sodstvo in enotno izvajanje kosovske zakonodaje 
pogoja za reševanje problema nedoslednih, počasnih in neučinkovitih sodnih 
postopkov; pozdravlja, da so bili v skladu s sporazumom o pravosodju med Srbijo in 
Kosovom iz leta 2015 sodniki, tožilci in upravno osebje, ki so kosovski Srbi, vključeni 
v kosovsko sodstvo; meni, da je sodstvo še vedno izpostavljeno neustreznim političnim 
vplivom in da so potrebna dodatna prizadevanja za krepitev zmogljivosti in zagotovitev 
disciplinske odgovornosti sodnikov in tožilcev, tudi s pomočjo znatnega pravnega 
funkcionalnega pregleda za vse sodnike, tožilce, visoke policijske uradnike in 
preiskovalce kaznivih dejanj; pozdravlja, da je bila novembra 2017 ustanovljena vladna 
komisija za priznanje in preverjanje statusa žrtev spolnega nasilja med konfliktom na 
Kosovu;

8. ugotavlja, da korupcija in organizirani kriminal, vključno s prometom s prepovedanimi 
drogami in trgovino z ljudmi ter kibernetsko kriminaliteto, še vedno predstavljajo 
probleme, za rešitev katerih so potrebna skupna prizadevanja; pozdravlja začetni 
napredek, dosežen pri izboljševanju rezultatov pri preiskavah in pregonu korupcije na 
visoki ravni in primerov organiziranega kriminala; v zvezi z obveznostmi, povezanimi s 
procesom pristopa k EU, pričakuje odločna in stalna prizadevanja; pozdravlja, da si 
varuhinja človekovih pravic stalno prizadeva okrepiti svoje zmogljivosti za pregled 
zadev;

9. poziva, naj se vzpostavi boljši pravni okvir ter povečata učinkovitost in zmogljivost 
pregona, da bi omogočili celovit pristop k preiskavam in pregonu, ki ga bi bilo treba 



podpreti z zamrznitvijo, zasegom in odvzemom sredstev, ter končne obsodbe v primerih 
korupcije na visoki ravni, organiziranega in finančnega kriminala, pranja denarja in 
financiranja terorizma; poziva k zaščitnim ukrepom za zagotovitev neodvisnosti pri 
odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj ter k preventivnim ukrepom proti korupciji v 
različnih sektorjih; meni, da so potrebni dodatni ukrepi za zagotovitev boljšega 
sodelovanja in usklajevanja med institucijami kazenskega pregona ter za dosego kar 
največje neodvisnosti in odgovornosti sodstva; poziva Kosovo, naj spoštuje 
mednarodne postopke in pravila o izročanju tujih državljanov ter sprejme potrebne 
ukrepe, s katerimi bi se preprečili primeri kot konec marca 2018, ko je bilo šest turških 
državljanov izgnanih s Kosova v Turčijo; v zvezi s tem pozdravlja sklep kosovske 
skupščine o ustanovitvi preiskovalnega odbora, ki se bo posvetil temu primeru;

10. poziva k pristnemu in konstruktivnemu pravosodnemu in policijskemu sodelovanju med 
kosovskimi in srbskimi organi; meni, da bi se učinkovitost ukrepov proti čezmejnemu 
kriminalu še povečala, če bi bilo Kosovo član Interpola in bi tesneje sodelovalo z 
Europolom; medtem spodbuja k dodatnemu sodelovanju na področju boja proti 
terorizmu;

11. meni, da je bistvenega pomena, da se pravočasno in celovito izvedejo priporočila 
kosovskega varuha človekovih pravic, generalnega revizorja, protikorupcijske agencije 
ter komisije za regulacijo javnih naročil; poudarja, da je treba pomanjkljivosti v sistemu 
javnega naročanja odpraviti, medinstitucionalno sodelovanje in izmenjavo informacij pa 
izboljšati; močno priporoča, da se za zaščito finančnih interesov Kosova in EU okrepijo 
zmogljivosti za spremljanje, ocenjevanje in revizijo ter sprejme in izvaja strategija za 
boj proti goljufijam;

12. pozdravlja potrditev Komisije z dne 18. julija 2018, da so bila merila za liberalizacijo 
vizumskega režima izpolnjena; meni, da je bistvenega pomena, da se Kosovu brez 
nepotrebnega odlašanja odobri liberalizacija vizumskega režima; meni, da se bo z 
liberalizacijo vizumskega režima povečala stabilnost in Kosovo približalo EU, saj bodo 
potovanja in poslovanje olajšani, hkrati pa bo pripomogla k boju proti tihotapljenju ljudi 
in proti korupciji; poziva Svet, naj hitro sprejme svoj mandat za nadaljevanje 
sprejemanja brezvizumskega režima;

13. ugotavlja, da so poleg napredka pri izpolnjevanju zahtev glede liberalizacije 
vizumskega režima potrebna trajna prizadevanja za boj proti organiziranemu kriminalu, 
prometu s prepovedanimi drogami, tihotapljenju ljudi in korupciji, pa tudi konkretna 
prizadevanja za upravljanje nedovoljenih migracijskih tokov in zmanjšanje števila 
neutemeljenih prošenj za azil;

14. z zadovoljstvom opaža veliko zmanjšanje števila prošenj za azil in ponovni sprejem 
državljanov Kosova ter vlog za sporazume o ponovnem sprejemu; z zadovoljstvom 
opaža tudi novo strategijo ponovnega vključevanja in poziva, naj se ta v celoti izvede;

15. izreka pohvalo prizadevanjem Kosova za zajezitev odhodov tujih borcev, ki so skoraj 
vsi džihadistični borci, in za boj proti terorističnim grožnjam; poziva k dejavnemu 
regionalnemu sodelovanju v boju proti potencialnim terorističnim dejavnostim in pri 
prekinjanju finančnih tokov za financiranje terorizma; poziva Kosovo, naj se spoprime z 
radikalizacijo na spletu in zunanjimi ekstremističnimi vplivi; poudarja pomen 
preprečevanja terorizma ter preganjanja osumljenih borcev ter rehabilitacije in 
izobraževanja teh borcev in njihovih družin in njihovega ponovnega vključevanja v 



družbo; poudarja, da je treba preprečiti radikalizacijo zapornikov in zlasti ranljivih 
mladih ter si dejavno prizadevati za njihovo deradikalizacijo;

16. odločno obsoja umor kosovskosrbskega politika Oliverja Ivanovića; meni, da njegov 
umor pomeni hud udarec za konstruktivne in zmerne pripadnike skupnosti kosovskih 
Srbov; poudarja, da sta nujno potrebna pristno sodelovanje med kosovskimi in srbskimi 
preiskovalci in mednarodna podpora, da bodo morilci in osebe, ki so umor naročile, 
brez dodatnega odlašanja privedeni pred sodišče;

17. obžaluje, da ni pripravljenosti za obravnavo primerov vojnih zločinov, in poudarja, 
kako pomembna je jasna politična zavezanost njihovemu pregonu; poziva oblasti 
Kosova, naj pokažejo, da so trdno in trajno zavezane svojim mednarodnim obveznostim 
v zvezi s posebnim sodiščem za vojne zločine in specializiranim tožilstvom za Kosovo 
v Haagu; izraža globoko zaskrbljenost, ker so člani kosovske skupščine decembra 2017 
poskušali razveljaviti zakon o posebnem sodišču za vojne zločine in specializiranem 
tožilstvu za Kosovo; globoko obžaluje, da zaradi teh poskusov ni bilo mogoče sprejeti 
skupnih priporočil, saj je bila četrta seja stabilizacijsko-pridružitvenega 
parlamentarnega odbora EU-Kosovo preložena na 17. in 18. januar 2018; poziva k 
konstruktivnemu pristopu k stabilizacijsko-pridružitvenemu parlamentarnemu odboru 
EU-Kosovo in okrepljenemu parlamentarnemu sodelovanju v zvezi s tem;

18. poziva oblasti, naj okrepijo medsebojno pravno sodelovanje med kosovskim in srbskim 
tožilstvom ter podprejo ustanovitev regionalne komisije (RECOM) za ugotavljanje 
dejstev v zvezi z vojnimi zločini in drugih hudih kršitev človekovih pravic, storjenih v 
nekdanji Jugoslaviji med letoma 1991 in 2001;

19. je seznanjen s pomembno vlogo, ki jo ima misija EULEX pri krepitvi neodvisnih 
pravosodnih, policijskih in carinskih sistemov; nadalje priznava preventivno in spravno 
vlogo misije EULEX pri pregonu in razsojanju v zadevah v zvezi z vojnimi zločini, 
korupcijo in organiziranim kriminalom, pa tudi njena stalna prizadevanja za 
identifikacijo pogrešanih oseb ter odkrivanje grobov, da bi lahko zadeve v celoti rešili; 
priporoča, da se ocenijo prednosti in slabosti misije;

20. ponovno poziva misijo EULEX, naj poveča svojo učinkovitost in ohrani najvišje 
standarde preglednosti in pristop ničelne tolerance do korupcije, nepravilnosti, kršitev 
ter političnih pritiskov in vmešavanja;

21. poudarja, da je treba o dejavnostih v okviru misije EULEX in o morebitnih spremembah 
njenega pravnega statusa čim prej obvestiti kosovsko skupščino;

22. je seznanjen z novim mandatom misije EULEX in datumom njegovega prenehanja; 
hkrati pa poudarja, da je konkreten napredek na Kosovu pomembnejši od določenega 
časovnega razporeda;

23. poziva, naj se izvajanju okvira za človekove pravice nameni absolutna prednost in se ga 
podpre s primernim in ustreznim usklajevanjem in financiranjem, zlasti na področjih 
enakosti spolov, varstva otrok in zaščite delavcev, družbene izključenosti ter 
diskriminacije invalidov, pa tudi etničnih in jezikovnih manjšin in skupnosti ter oseb 
LGBTI; poudarja, da je treba okrepiti vlogo agencije za enakost spolov in nacionalnega 
koordinatorja za zaščito pred nasiljem v družini ter izboljšati preventivne ukrepe in 
pregon za tovrstna kazniva dejanja; ponovno poudarja, da je treba sprejeti predlog 



zakona o verski svobodi;

24. izraža globoko zaskrbljenost zaradi neenakosti spolov in nasilja na podlagi spola; 
poziva Kosovo, naj poskrbi za celovito in pravočasno izvajanje zakonodaje o enakosti 
spolov in protidiskriminacijske zakonodaje; je globoko zaskrbljen zaradi pomanjkanja 
napredka pri izvajanju strategije in akcijskega načrta za boj proti nasilju v družini ter 
poziva oblasti, naj sprejmejo strožje in učinkovitejše ukrepe za boj proti nasilju na 
podlagi spola, tudi s krepitvijo agencije za enakost spolov in nacionalnega koordinatorja 
za zaščito pred nasiljem v družini; izraža zaskrbljenost zaradi premajhne zastopanosti 
žensk na položajih odločanja; poziva kosovske oblasti, naj prednostno obravnavajo 
vključevanje načela enakosti spolov, tudi v okviru evropskega programa reform in s 
civilno družbo, vključno z ženskimi organizacijami; spodbuja Kosovo, naj poleg tega 
obravnava vprašanje pravice in podpore za ženske, ki so bile med vojno žrtve spolnega 
nasilja; poziva Kosovo, naj izvaja določbe Istanbulske konvencije;

25. poziva kosovsko skupščino, naj pri pripravi zakona o zaščiti otrok upošteva stališče, ki 
so ga skupaj podpisali EU, UNICEF, koalicija nevladnih organizacij za zaščito otrok na 
Kosovu (KOFM) in organizacija Save the Children;

26. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Kosovo na področju pravic invalidov le malo 
napredovalo; poziva Kosovo, naj zagotovi nediskriminacijo in enake možnosti za 
invalide;

27. poziva kosovske oblasti, naj prednostno obravnavajo vprašanja manjšin, vključno z 
njihovimi kulturnimi in jezikovnimi pravicami ter njihovimi možnostmi; obžaluje, da 
imajo manjšine, kot so Romi, Aškali in Egipčani, še vedno težave pri pridobivanju 
osebnih dokumentov, kar vpliva na njihovo zmožnost dostopa do državljanstva, 
izobraževanja, zdravstvenega varstva in socialne pomoči, in poziva kosovske oblasti, 
naj te težave rešijo; pozdravlja pripravljenost oblasti, da priznajo pravice pripadnikov 
zgodovinske bolgarske manjšine v regijah Gora in Župa; pozdravlja, da sta bila sprejeta 
nova strategija in akcijski načrt za obdobje 2017–2021 za vključevanje romskih in 
aškalskih skupnosti v kosovsko družbo, ter poziva Kosovo, naj prevzame dejavno vlogo 
pri regionalnem sodelovanju v okviru projekta za vključevanje Romov 2020, ki ga 
izvaja Svet za regionalno sodelovanje;

28. obžaluje, da so osebe LGBTI še vedno diskriminirane, in povečanje spletnega 
sovražnega govora v zvezi z dogodkom Gay Pride v Prištini; 

29. poudarja, da je treba sprejeti nov predlog zakona o svobodi združevanja nevladnih 
organizacij; poziva, naj se pripravi in izvajanju zakonodaje na področjih, ki vplivajo na 
področje delovanja civilne družbe, posveti več pozornosti, da z zakonodajo ne bi 
nesorazmerno obremenili organizacij civilne družbe in povzročili diskriminatornih 
učinkov nanje ali zmanjšali področja delovanja civilne družbe; poudarja, da je treba dati 
organizacijam civilne družbe na voljo javna sredstva;

30. poudarja, da je treba v skladu s priporočili iz letnega poročila Komisije zagotoviti 
uredniško svobodo, finančno vzdržnost in neodvisnost kosovske javne radiotelevizije 
ter preglednost lastništva nad zasebnimi mediji; poziva k izvajanju vseh ustreznih 
zakonov v zvezi s tem; poziva, naj se izboljšata večjezično oddajanje in kakovost 
informacij, ki se nudijo vsem kosovskim skupnostim; izraža zaskrbljenost zaradi 
povečanja števila groženj in napadov na novinarje ter poziva kosovske oblasti, naj 



osebe, ki so odgovorne zanje, nemudoma preiščejo in preganjajo; pozdravlja, da je 
vlada Kosova odobrila predlog zakona o zaščiti žvižgačev;

31. poziva k stalnim prizadevanjem za celovito normalizacijo odnosov med Srbijo in 
Kosovom; meni, da popolna normalizacija odnosov s Srbijo v okviru pravno 
zavezujočega sporazuma in njegovih izvedbenih ureditev ne bo mogoča brez celovitega 
in obojestranskega izvajanja veljavnih sporazumov in da je za obe strani ključni element 
na poti v evropsko povezavo;

32. je seznanjen s potekajočo razpravo in javnimi izjavami o morebitnih prilagoditvah meje 
med Srbijo in Kosovom, vključno z izmenjavami ozemelj; poudarja, da imata tako 
Kosovo kot Srbija večetnično naravo ter da etnično homogene države v regiji ne morejo 
in ne smejo biti cilj; podpira dialog, ki ga podpira EU, kot okvir za dosego celovitega 
sporazuma o normalizaciji med Srbijo in Kosovom; meni, da je lahko kakršen koli 
sporazum sprejemljiv zgolj, če je vzajemno dogovorjen, pri čemer je treba upoštevati 
splošno stabilnost v regiji in mednarodno pravo;

33. ugotavlja, da pet držav članic EU Kosova še ni priznalo, in jih poziva, naj to storijo; 
poudarja, da bi priznanje prispevalo k normalizaciji odnosov med Kosovom in Srbijo;

34. meni, da mora dialog med Beogradom in Prištino potekati na odprt in pregleden način 
in da bi se morali odgovorni za ta dialog redno posvetovati s kosovsko skupščino o 
njegovem razvoju;

35. obžaluje, da se mnogi sporazumi, ki so bili doslej podpisani, niso začeli izvajati ali pa 
so bili odloženi, kot sta tista o energiji in o združenju občin s srbsko večino; spodbuja 
obe strani, naj začneta vse sporazume v celoti in v dobri veri izvajati; ponovno poziva 
Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD), naj opravi oceno o tem, kako strani 
izpolnjujeta svoje obveznosti, da bi lahko premostili vse izzive, povezane z izvajanjem; 
spodbuja vladi Srbije in Kosova, naj se vzdržita kakršnih koli dejanj, ki bi lahko 
ogrozila zaupanje med stranema in konstruktivno nadaljevanje dialoga; 

36. izraža globoko zaskrbljenost zaradi vedno številnejših medetničnih incidentov; odločno 
obsoja vsa dejanja ustrahovanja in nasilja; pričakuje, da se bodo kosovske oblasti 
nemudoma distancirale od takšnih dejanj, in poziva, naj se storilce čim prej odkrije in 
privede pred sodišče; poziva nacionalne in lokalne oblasti, naj si bolj prizadevajo za 
izvajanje sprejetih zakonov za nadaljnji razvoj večetnične družbe; obžaluje vse bolj 
nacionalistično in ekstremistično retoriko v regiji in zahteva, da Komisija spravo 
dodatno podpre s kulturnimi projekti;

37. ponovno poziva, naj se most v Mitrovici hitro in v celoti odpre, kar bo pomemben korak 
v smeri združitve mesta; poziva, naj se dogovor o svobodi gibanja v celoti izvaja; 
poziva srbske in kosovske oblasti, naj spodbujajo medosebne stike med lokalnimi 
skupnostmi, da bi okrepili dialog, tudi na nevladni ravni; v zvezi s tem pozdravlja 
program vzajemnega sodelovanja krajev Peja in Šabac ter poziva Komisijo, naj podpira 
podobne pobude; pozdravlja razvoj infrastrukturnih projektov, kot je avtocesta Niš–
Merdare–Priština, ki omogočajo tesnejše stike;

38. pozdravlja prizadevanja Kosova pri ohranjanju konstruktivnih sosedskih odnosov po 
vsej regiji in pri proaktivnem usklajevanju s skupno zunanjo in varnostno politiko 
(SZVP) EU ter poziva k nadaljnjemu napredku na tem področju; meni, da bi se s 



članstvom Kosova v mednarodnih organih prenesle pravice in obveznosti, ki vključujejo 
izvajanje mednarodnih norm in standardov; spodbuja pozitiven pristop v zvezi s 
sodelovanjem Kosova v mednarodnih organizacijah;

39. poudarja, da je nujno treba sprejeti in izvajati ukrepe za zagotavljanje preglednih in 
konkurenčnih postopkov privatizacije ter preiskati domnevne nepravilnosti; je 
zaskrbljen, ker nakazila zdomcev pomembno spodbujajo domače povpraševanje; izraža 
zaskrbljenost zaradi diskriminacije žensk na trgu dela, predvsem pri zaposlovanju;

40. izraža zaskrbljenost zaradi težavnih postopkov za registracijo zdravil in kakovosti 
zdravil, pa tudi zaradi korupcije v zdravstvenem sektorju na splošno; poziva kosovsko 
ministrstvo za zdravje, naj pospeši svoja prizadevanja za preiskavo teh kaznivih dejanj 
ter težave v zvezi z registracijo in kakovostjo čim prej reši; poziva k celoviti reformi 
zdravstvenega sektorja, vključno z uvedbo splošnega zdravstvenega zavarovanja, da bi 
zagotovili splošen dostop do zdravstvenega varstva; poudarja, da je potrebno ustrezno 
financiranje sistema javnega zdravstva;

41. poziva Komisijo, naj pripravi regionalno strategijo za obravnavanje stalne 
brezposelnosti mladih in bega možganov z odpravo neskladja v znanju in spretnostih 
med izobraževalnim sistemom in trgom dela, izboljšanjem kakovosti poučevanja ter 
zagotovitvijo ustreznega financiranja za dejavne ukrepe na trgu dela in sheme 
poklicnega usposabljanja, skupaj z ustreznimi prostori za varstvo otrok in predšolsko 
vzgojo; obžaluje, da ni napredka pri izboljševanju kakovosti izobraževanja; poziva 
zadevne akterje, naj v pripravo in izvajanje ukrepov za zaposlovanje vključijo osebe, ki 
pripadajo manjšinam;

42. poziva Kosovo, naj v celoti izkoristi potencial, ki ga nudijo programi EU; pozdravlja, da 
je bil podpisan sporazum o udeležbi Kosova v programih Erasmus+ in Ustvarjalna 
Evropa; poziva kosovske oblasti in Komisijo, naj še naprej podpirajo MSP, da bi se na 
Kosovu lahko razvilo vzdržno gospodarstvo; podpira predlog o znižanju stroškov 
gostovanja na Zahodnem Balkanu;

43. opozarja na izjemno nizko kakovost zraka v Prištini in drugih zelo onesnaženih mestih; 
poziva k učinkovitim sistemom spremljanja kakovosti zraka in vode, izboljšanju 
infrastrukture za čiščenje odpadne vode ter zanesljivim in dostopnim podatkom v 
realnem času o onesnaženju; izraža zaskrbljenost zaradi slabega ravnanja z odpadki, 
netrajnostnega odlaganja odpadkov in razširjene prakse nezakonitega odlaganja 
odpadkov; poziva oblasti, naj sprejmejo cilje v zvezi z ločevanjem in recikliranjem 
odpadkov, izboljšajo lokalne zbirne centre ter centre za odlaganje in recikliranje 
odpadkov ter zagotovijo, da bodo onesnaževalci za svoja dejanja odgovarjali; poziva 
OZN, naj žrtvam zastrupitve s svincem v nekaterih begunskih taboriščih, vzpostavljenih 
na Kosovu, hitro zagotovi potrebno podporo, tudi prek predvidenega skrbniškega 
sklada;

44. ugotavlja, da priporočila v zvezi z energetsko politiko iz lanskega poročila večinoma 
niso bila izvedena; poudarja, da je treba začeti opuščati lignit za netrajnostno 
pridobivanje energije in da je nujno treba začeti z razgradnjo elektrarne Kosovo A ter 
zagotoviti dodatne zmogljivosti za trajnostno pridobivanje in uvoz energije; je 
seznanjen z delnim napredkom v zvezi s tretjim energetskim svežnjem in poudarja, da 
je treba zagotoviti neodvisnost kosovskega energetskega regulatorja; poziva k 
odločnejšim prizadevanjem na področju energijske učinkovitosti in varčevanja z 



energijo, zlasti v gradbenem sektorju; ugotavlja, da je bil predlog zakona o energijski 
učinkovitosti v prvi obravnavi sicer sprejet, a je energijska učinkovitost omejena, ker ni 
napredka pri izvajanju sporazuma o energiji med Kosovom in Srbijo; poziva oblasti, naj 
ustanovijo sklad za energijsko učinkovitost;

45. poudarja, da bi morale predvidene hidroelektrarne izpolnjevati okoljske standarde EU; v 
zvezi s tem pozdravlja odločitev ministra za okolje, da bo ocenil in zamrznil dovoljenja, 
izdana za projekte hidroelektrarn;

46. obžaluje, da ni napredka pri izkoriščanju potenciala obnovljivih virov energije; poziva 
oblasti, naj sprejmejo akcijski načrt za energetsko strategijo za obdobje 2017–2026, da 
bi do leta 2020 dosegli obvezni cilj 25 % energije iz obnovljivih virov; spodbuja 
Komisijo, naj okrepi pomoč v zvezi s tem;

47. poziva kosovske oblasti, naj sprejmejo verodostojne in trajnostne politike glede javnega 
prevoza in mobilnosti, da bi obravnavale dolgotrajne infrastrukturne pomanjkljivosti;

48. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski 
službi za zunanje delovanje ter vladi in skupščini Kosova.


