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Резолюция на Европейския парламент относно процеса на европейска интеграция 
на Косово
(2013/0000(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет, състоял 
се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към 
Европейския съюз на страните от Западните Балкани,

– като взе предвид Първото споразумение относно ръководните принципи за 
нормализирането на отношенията, постигнато на 19 април 2013 г. между министър-
председателите Ивица Дачич  и Хашим Тачи, и плана за действие по изпълнението 
му от 22 май, резултат от десет кръга на диалога на високо равнище между Белград 
и Прищина, 

– като взе предвид съвместния доклад от 22 април 2013 г. на заместник-
председателя/върховен представител и Европейската комисия до Европейския 
парламент и Съвета относно напредъка на Косово при решаването на някои 
въпроси, определени в заключенията на Съвета от декември 2012 г. с оглед на 
евентуалното решение за започване на преговори по Споразумението за 
стабилизиране и асоцииране, 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 28 юни 2013 г. за приемане на решение 
за разрешаване на започването на преговори по споразумение за стабилизиране и 
асоцииране между ЕС и Косово,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г. относно 
проучване за осъществимостта на споразумение за стабилизиране и асоцииране 
между Европейския съюз и Косово (COM(2012)0602),

– като взе предвид решението на Съвета от 22 октомври 2012 г. за упълномощаване на 
Комисията да започне преговори за рамково споразумение с Косово относно 
участието му в програми на Съюза,

– като взе предвид докладите на генералния секретар на Организацията на 
обединените нации относно текущите дейности на Временната административна 
мисия на ООН в Косово и свързаните с нея събития, последният от които е с дата 
29 август 2013 г. и обхваща периода от 23 април до 15 юли,

– като взе предвид Съвместно действие 2008/124/ОВППС на Съвета от 4 февруари 
2008 г. относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на 
закона в Косово, EULEX Kosovo, изменено със Съвместно действие 
2009/445/ОВППС на Съвета от 9 юни 2009 г., Решение 2010/322/ОВППС на Съвета 
от 8 юни 2010 г. и Решение 2012/291/ОВППС на Съвета от 5 юни 2012 г.,
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– като взе предвид заключенията от заседанията на Съвета по общи въпроси от 7 
декември 2009 г., 14 декември 2010 г. и 5 декември 2011 г., които подчертават и 
отново потвърждават, съответно, че Косово, без това да засяга позициите на 
държавите членки относно неговия статут, следва също да се ползва от 
перспективата за евентуално либерализиране на визовия режим, след като бъдат 
изпълнени всички условия; като взе предвид започването на диалог относно визовия 
режим през януари 2012 г., представянето на пътната карта за либерализиране на 
визовия режим през юни 2012 г. и на първия доклад на Комисията на 8 февруари 
2013 г. относно постигнатия от Косово напредък в изпълнението на изискванията, 
заложени в пътната карта за либерализиране на визовия режим (COM (2013 г.) 66 
окончателен),  

– като взе предвид структурирания диалог в областта на принципите на правовата 
държава, започнат на 30 май 2012 г.,

– като взе предвид създадения през март 2012 г. Национален съвет за европейска 
интеграция на Косово към администрацията на президента, който служи като 
координационен орган на високо равнище, отговорен за изграждането на консенсус 
по европейската програма чрез приобщаващ и обхващащ всички страни подход,

– като взе предвид Резолюция 1244 (1999 г.) на Съвета за сигурност на ООН, 
консултативното становище на Международния съд от 22 юли 2010 г. относно 
съответствието с международното право на едностранното обявяване на 
независимост на Косово и резолюцията на Общото събрание на ООН от 9 септември 
2010 г.1, която отбеляза съдържанието на становището на Международния съд и 
приветства готовността на ЕС да улесни диалога между Белград и Прищина,

– като взе предвид съвместните изявления на междупарламентарните заседания ЕП–
Косово от 28–29 май 2008 г., 6–7 април 2009 г., 22–23 юни 2010 г., 20 май 2011 г. и 
14-15 май 2012 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 16 октомври 2013 г. до Европейския 
парламент и до Съвета, озаглавено „Стратегия за разширяване и основни 
предизвикателства през периода 2012—2013 г.“,

– като взе предвид своите предходни резолюции,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че историческото споразумение, постигнато през април 2013 г. от 
министър-председателите Тачи и Дачич, отбелязва важна стъпка напред и засилва 
отговорността на органите на Косово за добросъвестното изпълнение на това 
споразумение, за продължаване на нормализирането на отношенията със Сърбия и 
за предлагане на реформи, необходими по пътя на европейската интеграция;

Б. като има предвид, че 105 от 193 държави –– членки на Обединените нации, 
включително 23 от общо 28 държави — членки на ЕС, признават независимостта на 

                                               
1 A/RES/64/298
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Косово;

В. като има предвид, че държавите — членки на ЕС подкрепят европейската 
перспектива на Косово в съответствие с ангажиментите на ЕС към Западните 
Балкани и без да се засяга позицията на държавите членки относно статута на 
Косово;

Г. като има предвид, че продължаващото слабо прилагане на принципите на правовата 
държава забавя изграждането на демокрацията и вреди на икономиката, като 
подкопава развитието в дългосрочен план;

1. приветства сключването на Първото споразумение относно принципите на 
нормализиране на 19 април между двамата министър-председатели, както и 
споразумението за плана за изпълнение, и подчертава значението на пълното му и 
добросъвестно прилагане;

2. поздравява върховния представител/заместник-председателя за работата ѝ за 
улесняване на диалога между Белград и Прищина; 

3. приветства решението на Европейския съвет от юни 2013 г. да одобри мандата за 
водене на преговори за споразумение за стабилизиране и асоцииране, като по този 
начин се позволява започването на преговорите, като се създава мощен стимул за 
реформи и нови възможности, които ще укрепят отношенията на Косово със 
съседните страни; 

4. подчертава, че местните избори на 3 ноември са решаваща проверка за 
нормализирането на отношенията между Белград и Прищина;   подчертава 
необходимостта да се насърчават жени кандидати за кметове и общински 
съветници, да се осигурява баланс между половете и в местното управление; 
настоятелно призовава органите на Косово да приемат във възможно най-кратки 
срокове, при консултация с Венецианската комисия, нов избирателен закон, за да се 
постигне по-голяма прозрачност на изборните процедури и да се опрости 
гласуването;

5. приветства споразуменията относно телекомуникациите и енергетиката, като 
подчертава значението на факта Косово да има, възможно най-скоро, собствен 
международен телефонен код; 

6. подчертава необходимостта от по-голяма прозрачност при съобщаването на 
резултатите от диалога между Белград и Прищина, както и от участието на 
парламентите и гражданските общества в процеса по изпълнението; приветства 
назначаването на служители за връзка от двете страни и настоятелно призовава да 
им се оказва постоянна подкрепа; 

7. подчертава значението на либерализирането на визовия режим за гражданите на 
Косово и насърчава органите на Косово да засилят усилията си за изпълнението на 
приоритетите, определени в плана за действие за визовия режим; настоятелно 
призовава Комисията и държавите членки да посрещат по-отзивчиво усилията на 
правителството на Косово;
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8. насърчава останалите пет държави членки да пристъпят към признаването на 
Косово; призовава всички държави –– членки на ЕС да направят всичко възможно 
за улесняване на икономическите, социалните и политическите връзки между 
своите граждани и гражданите на Косово; посочва необходимостта от предприемане 
на активни стъпки, за да се даде възможност за пълно прилагане на Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП), и също така от подобряване на 
сътрудничеството между EULEX, Европол и Интерпол, включително, при 
положение че липсва пълно признаване, практически стъпки за включването на 
Косово в работата на тези две агенции; 

9. приветства създаването на регионално полицейско управление в северната част като 
част от процеса на изграждане на единна полиция на Косово; 

10. подчертава значението на работата на EULEX за укрепването на принципите на 
правовата държава в институциите на Косово;   призовава EULEX да увеличи 
прозрачността и отчетността на работата си; 

11. приканва органите на Косово да продължат да зачитат мандата на EULEX и 
упражняването на изпълнителните ѝ правомощия; отбелязва интереса на 
правителството на Косово към поемане на функциите на EULEX; настоява за 
присъствието на EULEX, за да се подпомогне прилагането на споразумението в 
областта на принципите на правовата държава от 19 април; подчертава, че повече от 
250 случаи са понастоящем обект на разследване от EULEX, включително случаи на 
организирана престъпност, корупция, военни престъпления и други тежки 
обвинения, включваща също така десетки представители на политически партии; 
подчертава, че всяко прехвърляне на отговорности трябва да бъде постепенно, въз 
основа на действителен напредък, осъществен на място, и че следва да включва 
гражданското общество в Косово; 

12. решително осъжда нападението на 19 септември в близост до община Звечан, 
довело до смъртта на длъжностно лице на EULEX, и призовава за незабавно 
разследване; настоятелно призовава всички страни да избягват действия, които 
могат да разпалят напрежението; 

13. подчертава отново необходимостта от поемане на отговорност и ангажираност на 
местно равнище по отношение на процеса на помирение; счита, че органите на 
Косово следва да предприемат по-нататъшни стъпки за комуникация със сръбското 
малцинство, по-специално в северната част, за да се гарантира широка интеграция в 
обществото, както и пълното прилагане на конституционния принцип за 
предоставяне на право на достъп на косовските сърби до всички официални служби 
на техния собствен език; същевременно подчертава значението на напълно 
двуезично образование; насърчава всички косовски сърби и техните политически 
представители да използват всички възможности, предоставени им от 
Конституцията на Косово, за да играят конструктивна роля в политиката и 
обществото, и по-специално като участват по отговорен начин в предстоящите 
избори; 

14. призовава органите на Косово да подобрят ефективността, отчетността и 
безпристрастността на съдебната власт и да зачитат нейната независимост; 
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настоятелно призовава органите на властта за проактивно укрепване на принципите 
на правовата държава, по-специално чрез преследване на организираната 
престъпност и корупцията, включително в собствените си редици; изразява 
загриженост относно липсата на значителен напредък в тези области, и по-
специално във връзка с високото равнище на организирана престъпност в северната 
част на Косово; 

15. продължава да изразява загриженост във връзка с ограничената рамка на Косово за 
защита на свидетелите, особено важна по нашумели дела, и настоятелно призовава 
за по-голямо сътрудничество между държавите –– членки на ЕС по отношение на 
евентуална промяна на местоживеенето на свидетелите;

16. отбелязва, че корупцията и организираната престъпност са широко разпространени 
в региона и представляват също така пречка за демократичното, социалното и 
икономическото развитие на Косово; счита, че една регионална стратегия и 
засиленото сътрудничество между всички държави в региона са от основно 
значение с оглед по-ефективното справяне с тези проблеми, по-специално с трафика 
и експлоатацията на жени и малолетни или непълнолетни лица; 

17. подкрепя продължаването на преследването на военни престъпления на национално 
равнище; изразява съжаление, че в резултат на войната в Косово през 1999 г. днес 1 
869 души все още се водят безследно изчезнали; отбелязва, че този въпрос изисква 
бърза реакция, като жизнено важна предпоставка за помирението между 
общностите и за мирно бъдеще в региона; 

18. призовава институциите на централно и местно равнище да прилагат ефективно 
законодателството в областта на правата на човека и да допринасят за по-
нататъшното развитие на едно мултиетническо общество;

19. изразява загриженост, че дискриминацията все още е сериозен проблем, и призовава 
органите на властта да прилагат конституционния принцип за недискриминация; 
подчертава необходимостта от всеобхватна антидискриминационна стратегия и от 
пълно прилагане на Закона за борба с дискриминацията, така че да се гарантира 
равенството на всички хора, независимо от техния етнически произход, пол, 
възраст, религия, сексуална ориентация и половата идентичност или увреждания; 

20. подчертава значението на свободните и независими медии; 

21. отбелязва продължаващия процес на приватизация на държавни активи, и по-
специално Косовското дружество на пощите и далекосъобщенията (РТК); 
настоятелно призовава органите на Косово да предприемат практически стъпки за 
засилване на прозрачността на този процес чрез своевременно предоставяне на 
информация на всички заинтересовани страни; 

22. приветства временното бюджетно задължение на ЕС за допълнително отпускане на 
безвъзмездни средства,с цел да се отговори изцяло на разходите по извеждане от 
експлоатация на старата електроцентрала „Косово А“ до 2017 г.; изразява 
загриженост поради предвиденото изграждане на нова електроцентрала в Косово, 
захранвана с лигнитни въглища, което е силно замърсяваща технология с високо 
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съдържание на въглерод, и призовава за пълна оценка на въздействието върху 
околната среда на тази електроцентрала в съответствие със стандартите на ЕС; 
призовава, също така, Косово да работи за развитието на възобновяемата енергия и 
диверсифицирането на енергийните източници, в съответствие с поетите 
ангажименти за 2020 г. 25 % от общата консумация на енергия да бъде осигурявана 
от възобновяеми енергийни източници, и подчертава в това отношение 
необходимостта от отделянето на по-голямата част от финансовата помощ, 
предоставяна от ЕС и ЕБВР, за енергоспестяване, енергийна ефективност, 
интеграция в областните електроенергийни пазари и проекти за възобновяема 
енергия;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, Европейската служба за външна дейност, както и на правителството и 
парламента на Косово.


