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B7-0000/2013

Usnesení Evropského parlamentu o evropském integračním procesu v případě Kosova
(2013/0000(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se konalo v Soluni 
ve dnech 19. a 20. června 2003, týkající se vyhlídek zemí západního Balkánu 
na přistoupení k Evropské unii,

– s ohledem na první dohodu o zásadách normalizace vztahů, kterou dne 19. dubna 2013 
uzavřeli ministerští předsedové Ivica Dačić a Hashim Thaçi, a na prováděcí akční plán 
ze dne 22. května, jenž byl výsledkem deseti kol dialogu na vysoké úrovni mezi 
Bělehradem a Prištinou, 

– s ohledem na společnou zprávu ze dne 22. dubna 2013, kterou předložila vysoká 
představitelka, místopředsedkyně Komise spolu s Evropskou komisí Evropskému 
parlamentu a Radě o pokroku Kosova při řešení otázek stanovených v závěrech Rady
z prosince 2012 s ohledem na možné rozhodnutí o zahájení jednání o dohodě o stabilizaci
a přidružení,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 28. června 2013, kterými se schvaluje rozhodnutí
o zahájení jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení mezi EU a Kosovem,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. října 2012 o studii proveditelnosti, pokud jde
o dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem (COM(2012)0602),

– s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 22. října 2012, kterým se Komise zmocňuje
k zahájení jednání o rámcové dohodě s Kosovem týkající se jeho účasti na programech 
Unie,

– s ohledem na zprávy generálního tajemníka Organizace spojených národů o probíhajících 
činnostech Prozatímní správní mise Organizace spojených národů v Kosovu a o vývoji
v této oblasti, z nichž poslední (ze dne 29. srpna 2013) se týká období od 23. dubna do 
15. července,

– s ohledem na společnou akci Rady 2008/124/SZBP ze dne 4. února 2008 o misi Evropské 
unie na podporu právního státu v Kosovu, EULEX Kosovo, pozměněnou společnou akcí 
Rady 2009/445/SZBP ze dne 9. června 2009, a to rozhodnutím Rady 2010/322/SZBP 
ze dne 8. června 2010 a rozhodnutím Rady 2012/291/SZBP ze dne 5. června 2012,

– s ohledem na závěry Rady pro všeobecné záležitosti ze dne 7. prosince 2009, 14. prosince 
2010 a 5. prosince 2011, které zdůrazňují a potvrzují, že Kosovo, aniž by tím byl dotčen 
postoj členských států k jeho statusu, by mělo rovněž mít prospěch z budoucí případné 
vízové liberalizace, jakmile budou splněny všechny podmínky; s ohledem na zahájení 
dialogu o vízovém režimu v lednu 2012, předložení plánu uvolnění vízového režimu
v červnu 2012 a na zprávu Komise ze dne 8. února 2013 o pokroku Kosova při plnění 
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požadavků plánu uvolnění vízového režimu (COM(2013)66 final), 

– s ohledem na strukturovaný dialog o právním státu zahájený dne 30. května 2012,

– s ohledem na Národní radu Kosova pro evropskou integraci v rámci úřadu prezidenta, 
která slouží jako koordinační orgán na vysoké úrovni odpovědný za dosažení konsensu
o evropské agendě prostřednictvím inkluzívního přístupu a přístupu napříč stranami, 
která zahájila činnost v březnu 2012,

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999), na poradní stanovisko 
Mezinárodního soudního dvora ze dne 22. července 2010 o otázce souladu jednostranného 
vyhlášení nezávislosti Kosova s mezinárodním právem a na rezoluci Valného 
shromáždění OSN ze dne 9. září 20101, jež vzala na vědomí obsah stanoviska 
Mezinárodního soudního dvora a uvítala připravenost EU napomoci dialogu mezi 
Bělehradem a Prištinou,

– s ohledem na společná prohlášení přijatá na zasedáních meziparlamentního shromáždění 
EP-Kosovo ve dnech 28.–29. května 2008, 6.–7. dubna 2009, 22.–23. června 
2010, dne 20. května 2011 a ve dnech 14.–15. března 2012,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o strategii rozšíření
a hlavních výzvách v letech 2012–2013 ze dne 16. října 2013 (COM(2013)0000),

– s ohledem na svá předchozí usnesení,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že historická dohoda, jíž dosáhli v dubnu 2013 ministerští předsedové 
Thaçi a Dačić, představuje důležitý mezník a akcentuje odpovědnost kosovských orgánů, 
aby tuto dohodu v dobré víře prováděly, pokračovaly v normalizaci vztahů se Srbskem
a předkládaly reformy, jichž je třeba na cestě k evropské integraci;

B. vzhledem k tomu, že nezávislost Kosova uznává 105 ze 193 členských států Organizace 
spojených národů, mezi nimi i 23 z 28 členských států EU;

C. vzhledem k tomu, že všechny členské státy EU podporují evropskou perspektivu Kosova
v souladu se závazky, jež EU učinila v souvislosti s oblastí západního Balkánu, a aniž 
by byl dotčen postoj členských států ke statusu Kosova;

D. vzhledem k tomu, že přetrvávající slabost právního státu vede k pomalejšímu budování 
demokracie a poškozuje hospodářství, což brzdí dlouhodobý rozvoj;

1. vítá uzavření první dohody o zásadách normalizace vztahů, kterou dne 19. dubna uzavřeli 
oba ministerští předsedové, jakož i dohodu o prováděcím plánu, a zdůrazňuje význam 
jejího plného uplatňování v dobré víře; 

2. gratuluje vysoké představitelce, místopředsedkyni Komise k její práci při zprostředkování 
dialogu mezi Bělehradem a Prištinou; 

                                               
1 rezoluce A/RES/64/298
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3. vítá rozhodnutí Evropské rady z června 2013 o schválení vyjednávacího mandátu pro 
dohodu o stabilizaci a přidružení, čímž umožnila zahájení jednání, vytvoření významné 
pobídky k reformě a nových příležitostí, které zlepší sousedské vztahy Kosova;

4. klade důraz na to, že místní volby, které se budou konat 3. listopadu, jsou klíčovou 
zkouškou v procesu normalizace vztahů mezi Bělehradem a Prištinou; zdůrazňuje potřebu 
povzbudit ženy, aby kandidovaly na funkce starostů a radních, a tak zajistit genderovou 
rovnováhu rovněž na úrovni místní správy; naléhavě vyzývá kosovské orgány, aby 
za konzultací s Benátskou komisí co nejdříve přijaly nový volební zákon, a zvýšily 
tak transparentnost volebních postupů a zjednodušily hlasování; 

5. vítá dohody v oblasti telekomunikací a energetiky a zdůrazňuje význam toho, aby byla 
Kosovu co nejdříve přiřazena vlastní mezinárodní telefonní předvolba;

6. zdůrazňuje, že je zapotřebí maximální transparentnosti při sdělování výsledků dialogu 
mezi Bělehradem a Prištinou, při zapojení příslušných parlamentů a občanské společnosti 
do tohoto procesu; vítá jmenování styčných úředníků na obou stranách a naléhavě vyzývá, 
aby jim byla průběžně poskytována podpora;

7. zdůrazňuje význam uvolnění vízového režimu pro kosovské občany a vyzývá kosovské 
orgány, aby zvýšily úsilí při plnění priorit stanovených v akčním plánu v oblasti víz,
a naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily svou reakci na úsilí vyvíjené 
kosovskou vládou v tomto směru;

8. vyzývá zbývajících pět členských států, aby Kosovo uznaly; vyzývá všechny členské státy 
EU, aby učinily maximum pro usnadnění hospodářských, sociálních a politických vztahů 
mezi svými občany a občany Kosova; zdůrazňuje potřebu učinit aktivně kroky k plnému 
uplatňování nástroje předvstupní pomoci a také zlepšit spolupráci mezi EULEXEM, 
Europolem a Interpolem, včetně praktických kroků k začlenění Kosova do pracovní 
činnosti obou agentur až do doby, kdy dojde k plnému uznání;

9. vítá zřízení týmu regionálního velitelství kosovské policie na severu země jako součást 
procesu vytváření jednotné kosovské policie;

10. zdůrazňuje význam práce mise EULEX pro upevnění právního státu v rámci kosovských 
orgánů; vyzývá misi EULEX ke zvýšení transparentnosti své práce a související 
odpovědnosti;

11. vyzývá kosovské orgány, aby i nadále respektovaly mandát mise EULEX a výkon jejích 
pravomocí; bere na vědomí zájem kosovské vlády na převzetí funkcí mise EULEX; trvá 
na přítomnosti mise EULEX s cílem podporovat provádění dohody uzavřené dne 19. 
dubna v oblasti právního státu; zdůrazňuje, že v současné době EULEX vyšetřuje více než 
250 případů včetně případů organizovaného zločinu, korupce, válečných zločinů a jiných 
závažných obvinění, v nichž jsou zúčastněny i desítky úředníků politických stran;
zdůrazňuje, že jakýkoli převod odpovědnosti musí být postupný, založený na skutečném 
pokroku na místě a měla by se na něm podílet kosovská občanská společnost;

12. zásadně odsuzuje útok, během něhož přišel o život úředník mise EULEX dne 19. září 
poblíž obce Zveçan/Zvečan, a žádá jeho bezodkladné prošetření; naléhavě vyzývá 
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všechny strany, aby se zdržely jakýchkoli kroků, jež by mohly vyvolat napětí;

13. opětovně zdůrazňuje, že odpovědnost v procesu usmíření musejí převzít místní aktéři; 
domnívá se, že kosovské orgány by měly přijmout další opatření zaměřená na srbskou 
menšinu, zejména na severu země, s cílem zajistit její širokou integraci do společnosti,
a že by rovněž měly zajistit, aby byla plně uplatňována zásada, která podle ústavy 
zaručuje kosovským Srbům právo používat ve styku se všemi úředními místy svůj jazyk; 
zároveň zdůrazňuje význam dvojjazyčného vyučování v plném rozsahu; nabádá všechny 
kosovské Srby a jejich politické zástupce, aby využili veškerých možností, které jim 
nabízí kosovská ústava k tomu, aby se konstruktivně zapojili do politiky a společnosti, 
především prostřednictvím zodpovědné účasti v nadcházejících místních volbách;

14. vyzývá kosovské orgány, aby zvýšily účinnost, odpovědnost a nestrannost soudnictví
a jeho nezávislost respektovaly; naléhavě je vyzývá, aby proaktivně posilovaly právní stát, 
především prostřednictvím stíhání organizovaného zločinu a korupce, a to i ve svých 
vlastních řadách; je znepokojen nedostatkem významnějšího pokroku v těchto oblastech
a především vysokou mírou organizovaného zločinu na severu Kosova;

15. je nadále znepokojen kosovským omezeným rámcem pro ochranu svědků, jež je důležitá 
především ve velmi exponovaných případech, a naléhavě vyzývá k intenzivnější 
spolupráci členských států EU, pokud jde o případné přemístění svědků;

16. konstatuje, že v regionu je rozšířena korupce a organizovaný zločin, které rovněž 
představují překážku pro demokratický, sociální a hospodářský rozvoj Kosova; domnívá 
se, že regionální strategie a posílená spolupráce mezi všemi státy v regionu jsou zásadní 
pro efektivnější řešení těchto záležitostí, především obchodování s lidmi a vykořisťování 
žen a nezletilých;

17. vyjadřuje podporu pokračujícímu stíhání válečných zločinů na vnitrostátní úrovni;
považuje za politováníhodné, že v důsledku války v Kosovu v roce 1999 je stále 
pohřešováno 1 869 osob; konstatuje, že tato záležitost vyžaduje rychlou reakci, což je 
zásadním předpokladem pro smíření mezi komunitami a mírovou budoucnost v regionu;

18. vyzývá ústřední i místní orgány, aby účinně prováděly právní předpisy týkající se lidských 
práv a účinným způsobem přispívaly k dalšímu rozvoji multietnické společnosti;

19. je znepokojen skutečností, že diskriminace je dosud závažným problémem, a vyzývá 
příslušné orgány, aby uplatňovaly ústavní zásadu nediskriminace; zdůrazňuje potřebu 
komplexní antidiskriminační strategie a plného uplatňování zákona o antidiskriminaci, 
aby byla zaručena rovnost všech lidí bez ohledu na jejich etnický původ, pohlaví, věk, 
náboženské vyznání, sexuální orientaci, genderovou identitu nebo zdravotní postižení;

20. zdůrazňuje význam svobodných a nezávislých sdělovacích prostředků; 

21. bere na vědomí probíhající proces privatizace státního majetku, zejména s ohledem na 
společnost Pošta a telekomunikace Kosovo (PTK); naléhavě vyzývá kosovské orgány, 
aby učinily praktické kroky k posílení transparentnosti tohoto procesu tím, že zpřístupní 
ve vhodnou dobu informace všem zúčastněným subjektům;
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22. vítá předběžný závazek EU k dalšímu grantovému financování s cílem plně pokrýt 
náklady na vyřazení staré elektrárny Kosovo A do roku 2017 z provozu; vyjadřuje 
znepokojení nad plánovanou stavbou lignitové elektrárny Nové Kosovo, která bude mít 
vysokou spotřebu uhlí a způsobí velké znečištění, a žádá řádné posouzení dopadů této 
elektrárny na životní prostředí v souladu s normami EU; dále vyzývá Kosovo, aby 
pracovalo na vývoji zdrojů obnovitelné energie a diverzifikaci zdrojů energie v souladu 
se svým závazkem dosáhnout 25 % celkové spotřeby energie z obnovitelných zdrojů do 
roku 2020, a zdůrazňuje v tomto ohledu nutnost věnovat více finanční pomoci ze strany 
EU a Evropské banky pro obnovu a rozvoj na úsporu energie, energetickou účinnost, 
integraci na regionální trhy s energií a projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro 
vnější činnost a vládě a národnímu shromáždění Kosova.


