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Europa-Parlamentets beslutning om den europæiske integrationsproces for Kosovo
(2013/0000(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 
19.-20. juni 2003 om muligheden for, at de vestlige Balkanlande kan indtræde i Den 
Europæiske Union,

– der henviser til "den første aftale om principper for en normalisering af forholdet" af 
19. april 2013 mellem premierministrene Ivica Dacic og Hasim Thaci og til 
gennemførelsesaftalen af 22. maj 2013, som var resultatet af ti runder af dialogen på højt 
plan mellem Beograd og Pristina,

– der henviser til den fælles rapport af 22. april 2013 fra den højtstående 
repræsentant/næstformand i Kommissionen og Europa-Kommissionen til Europa-
Parlamentet og Rådet om Kosovos fremskridt med at tackle de spørgsmål, der omhandles 
i Rådets konklusioner fra december 2012 med henblik på en eventuel afgørelse om 
indledning af forhandlinger om stabiliserings- og associeringsaftalen,

– der henviser til Rådets konklusioner af 28. juni 2013, der vedtog Rådets afgørelse om 
bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en stabiliserings- og associeringsaftale 
mellem Den Europæiske Union og Kosovo,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 om en 
feasibilityundersøgelse med henblik på en stabiliserings- og associeringsaftale mellem 
Den Europæiske Union og Kosovo (COM(2012)0602),

– der henviser til Rådets afgørelse af 22. oktober 2012, hvori Kommissionen bemyndiges 
til at indlede forhandlinger med Kosovo om en rammeaftale om deltagelse i Unionens 
programmer,

– der henviser til FN’s generalsekretærs beretninger om de igangværende aktiviteter under 
FN's midlertidige administrative mission i Kosovo og udviklingen i denne forbindelse, 
hvoraf den seneste beretning er af 29. august 2013 og dækker perioden 23. april til 
15. juli,

– der henviser til Rådets fælles aktion 2008/124/FUSP af 4. februar 2008 om Den 
Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX Kosovo, som ændret ved Rådets 
fælles aktion 2009/445/FUSP af 9. juni 2009, ved Rådets afgørelse 2010/322/FUSP af 
8. juni 2010 samt ved Rådets afgørelse 2012/291/FUSP af 5. juni 2012,

– der henviser til konklusionerne fra samlingerne i Rådet (almindelige anliggender) den 
7. december 2009, 14. december 2010 og 5. december 2011, hvori det understreges og 
bekræftes, at Kosovo – uden at dette berører medlemsstaternes holdning vedrørende 
landets status – også bør stilles en visumliberalisering i udsigt, når alle betingelser er 
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opfyldt; der henviser til indledningen af en visumdrøftelse i januar 2012 og 
fremlæggelsen af en køreplan for visumliberalisering i juni 2012 og til Kommissionens 
første rapport af 8. februar 2013 om Kosovos fremskridt med at opfylde kravene i 
køreplanen for visumliberalisering (COM(2013)0066),

– der henviser til den strukturerede dialog om retsstaten, som blev indledt den 30. maj 
2012,

– der henviser til Kosovos nationale råd for europæisk integration, som er tilknyttet 
præsidentens kontor og fungerer som et koordineringsorgan på højt plan med henblik på 
at skabe konsensus om den europæiske dagsorden ved hjælp af en inklusiv og 
tværpolitisk tilgang, og som blev nedsat i marts 2012,

– der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999), den rådgivende udtalelse af 
22. juli 2010 fra Den Internationale Domstol (ICJ) om Kosovos ensidige 
uafhængighedserklærings overensstemmelse med folkeretten, samt til FN's 
Generalforsamlings resolution af 9. september 20101, som anerkendte ICJ’s udtalelse og 
udtrykte tilfredshed med EU’s vilje til at fremme dialogen mellem Beograd og Pristina,

– der henviser til de fælles erklæringer fra de interparlamentariske møder mellem Europa-
Parlamentet og Kosovo den 28.-29. maj 2008, den 6.-7. april 2009, den 22.-23. juni 2010, 
den 20. maj 2011 og den 14.-15. maj 2012,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om 
"Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2013-2013" af 16. oktober 2012 
(COM(2013)0000),

– der henviser til sine tidligere beslutninger,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at den historiske aftale, der blev indgået i april 2013 mellem 
premierministrene Thaci og Dacic, markerer et vigtigt skridt og styrker de kosovoske 
myndigheders ansvar for at gennemføre denne aftale i god tro, fortsætte en normalisering
af forbindelserne med Serbien og iværksætte de nødvendige reformer hen imod 
europæisk integration;

B. der henviser til, at 105 ud af FN's 193 medlemsstater, herunder 23 ud af EU’s 28 
medlemsstater, anerkender Kosovos selvstændighed;

C. der henviser til, at alle EU-medlemsstater støtter Kosovos EU-perspektiver i 
overensstemmelse med EU's tilsagn til hele det vestlige Balkan, uden at dette berører 
medlemsstaternes holdning til Kosovos status;

D. der henviser til, at de kronisk svage retsstatsforhold sinker opbygningen af demokratiet 
og skader økonomien, hvilket undergraver langsigtet udvikling;

1. glæder sig over indgåelsen af "den første aftale om principper for en normalisering af 
                                               
1 A/RES/64/298.



PE519.840v02-00 4/6 RE\1007236DA.doc

DA

forholdet" af 19. april 2013 mellem de to premierministre samt gennemførelsesaftalen og 
understreger betydningen af dens fulde gennemførelse i god tro;

2. lykønsker den højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen for hendes arbejde 
med at lette dialogen mellem Beograd og Pristina;

3. glæder sig over Det Europæiske Råds beslutning af juni 2013 om at godkende 
forhandlingsmandatet om stabiliserings- og associeringsaftalen, der har muliggjort 
indledning af forhandlingerne og således skabt et kraftfuldt reformincitament og nye 
muligheder, der vil styrke Kosovos forbindelser til sine nabolande;

4. understreger, at lokalvalgene, der skal afholdes den 3. november, er en afgørende test af 
processen med normalisering af forholdet mellem Beograd og Pristina; understreger 
behovet for at tilskynde kvinder til at stille op som kandidater til borgmesterposter og som 
medlemmer af kommunalbestyrelserne for at sikre kønsbalancen også i de lokale 
forvaltninger; opfordrer indtrængende Kosovos myndigheder til snarest muligt i tæt 
samarbejde med Venedigkommissionen at vedtage en ny valglov med henblik på at gøre 
valgprocedurerne mere gennemsigtige og forenkle stemmeafgivningen;

5. glæder sig over aftalen om telekommunikation og energi og understreger betydningen af, 
at Kosovo snarest muligt får tildelt sin egen internationale telefonlandekode;

6. understreger, at der er behov for stor gennemsigtighed i formidlingen af resultaterne af 
dialogen mellem Beograd og Pristina samt for at sikre, at de berørte parlamenter og 
civilsamfund inddrages i gennemførelsen; glæder sig over udnævnelsen af 
forbindelsesofficerer fra begge sider og opfordrer til, at de begge ydes løbende støtte;

7. understreger vigtigheden af en visumliberalisering for Kosovos borgere og opfordrer 
Kosovos myndigheder til at optrappe deres bestræbelser på at opfylde de prioriteter, der er 
etableret i visumhandlingsplanen, og opfordrer indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til at reagere mere velvilligt på Kosovos regerings bestræbelser; 

8. opfordrer indtrængende de fem resterende EU-medlemsstater til at anerkende Kosovo;
opfordrer alle EU-medlemsstater til at gøre deres yderste for at lette de økonomiske, 
sociale og politiske forbindelser mellem deres og Kosovos borgere; påpeger behovet for at 
tage aktive skridt med henblik på at muliggøre fuld gennemførelse af IPA samt for at 
forbedre samarbejdet mellem EULEX, Europol og Interpol, herunder, så længe der ikke 
foreligger fuld anerkendelse, praktiske skridt til at omfatte Kosovo i begge disse organers 
arbejde;

9. glæder sig over oprettelsen af Kosovo politis regionale Command Team i den nordlige del 
af landet som led i processen med at opbygge et forenet politi i Kosovo;

10. understreger betydningen af EULEX' arbejde for befæstelsen af retsstatsprincippet i 
Kosovos institutioner; opfordrer EULEX til at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden i 
sit arbejde; 

11. opfordrer Kosovos myndigheder til fortsat at respektere EULEX' mandat og udøvelsen af 
dets beføjelser; noterer sig Kosovos regerings interesse i at overtage EULEX' funktioner; 
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insisterer på EULEX' tilstedeværelse til at støtte gennemførelsen af aftalen af 19. april for 
så vidt angår retsstatsprincipperne; understreger, at mere end 250 sager i øjeblikket er 
under efterforskning af EULEX, herunder tilfælde af organiseret kriminalitet, korruption, 
krigsforbrydelser og andre alvorlige anklager, der også involverer snesevis af 
embedsmænd med tilknytning til politiske partier; understreger, at enhver overførsel af 
ansvar skal ske gradvist, være baseret på reelle fremskridt på stedet og bør involvere 
civilsamfundet i Kosovo; 

12. fordømmer på det kraftigste angrebet, der førte til drabet på en EULEX-embedsmand den 
19. september nær Zveçan/Zvečan kommune og opfordrer til, at hændelsen øjeblikkeligt 
efterforskes; opfordrer indtrængende alle parter til at undgå enhver handling, der kunne 
udløse spændinger;

13. fremhæver endnu en gang behovet for lokalt ansvar for og ejerskab af 
forsoningsprocessen; mener, at Kosovos myndigheder bør tage yderligere skridt til at 
skabe forbindelser med det serbiske mindretal, især i den nordlige del, for at sikre bred 
integration i samfundet og samtidig drage omsorg for, at det forfatningsmæssige princip, 
der sikrer, at kosovoserbernes ret til adgang til alle offentlige tjenesteydelser på deres eget 
sprog, nøje holdes i hævd; understreger samtidig vigtigheden af fuldt ud tosproget 
undervisning; tilskynder alle kosovoserbere og deres politiske repræsentanter til at udnytte 
alle de muligheder, Kosovos forfatning giver dem for at spille en konstruktiv rolle i politik 
og i samfundet, især ved at deltage ansvarligt i de kommende lokalvalg;

14. opfordrer Kosovos myndigheder til at forbedre domstolenes effektivitet, ansvarlighed og 
upartiskhed og til, at deres uafhængighed respekteres; opfordrer indtrængende 
myndighederne til proaktivt at styrke retsstaten, bl.a. ved at retsforfølge organiseret 
kriminalitet og korruption, herunder inden for egne rækker; er bekymret over manglen på 
betydelige fremskridt på disse områder og især over det høje niveau af organiseret 
kriminalitet i det nordlige Kosovo;

15. er fortsat bekymret over de begrænsede rammer for vidnebeskyttelse i Kosovo, som har 
særlig stor betydning i højt profilerede sager, og opfordrer indtrængende til mere 
samarbejde fra EU-medlemsstaternes side for så vidt angår flytning af vidner;

16. konstaterer, at korruption og organiseret kriminalitet er udbredt i regionen og endvidere 
udgør en hindring for Kosovos demokratiske, sociale og økonomiske udvikling; opfordrer 
til, at der udarbejdes en regional strategi og til øget samarbejde mellem alle landene i 
regionen med henblik på at tackle disse problemer mere effektivt, især menneskehandel 
og udnyttelse af kvinder og mindreårige;

17. støtter den fortsatte retsforfølgning af krigsforbrydelser på nationalt plan; finder det 
beklageligt, at 1869 personer stadig er savnet som følge af krigen i Kosovo i 1999;
bemærker, at dette problem kræver en hurtig reaktion, da det er en vigtig forudsætning for 
forsoning mellem befolkningsgrupperne og for en fredelig fremtid i regionen;

18. opfordrer institutioner på både centralt og lokalt plan til effektivt at gennemføre 
menneskerettighedsrelateret lovgivning og bidrage til videreudviklingen af et multietnisk 
samfund;
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19. er bekymret over, at der stadig er et alvorligt problem med diskrimination, og opfordrer 
myndighederne til at anvende det forfatningsmæssige princip om ikkediskrimination;
understreger behovet for en omfattende strategi mod diskrimination og for fuld 
gennemførelse af loven om bekæmpelse af forskelsbehandling for således at sikre lighed 
for alle uanset deres etniske oprindelse, køn, alder, religion, seksuel orientering og 
kønsidentitet eller handicap;

20. understreger betydningen af frie og uafhængige medier;

21. noterer sig den igangværende proces med privatisering af statslige aktiver, navnlig med 
hensyn til post og telekommunikationsselskabet (PTK); opfordrer indtrængende Kosovos 
myndigheder til at træffe praktiske foranstaltninger med henblik på at styrke 
gennemsigtigheden i denne proces ved at gøre oplysninger tilgængelige rettidigt for alle 
interessenter;

22. glæder sig over EU's foreløbige forpligtelse til at yde yderligere tilskud med henblik på at 
afholde de fulde omkostninger i forbindelse med lukningen af det gamle Kosovo 
A-kraftværk inden 2017; udtrykker bekymring over den planlagte opførelse af et nyt 
kraftværk, der anvender brunkul, som udleder store mængder CO2 og er stærkt 
forurenende, og opfordrer til en fuld miljøvurdering af dette anlæg i overensstemmelse 
med EU's standarder; opfordrer desuden Kosovo til at arbejde for udviklingen af 
vedvarende energi og til at diversificere sine energikilder i overensstemmelse med landets 
forpligtelse til at nå målet i 2020 om, at 25 % af det samlede energiforbrug skal komme 
fra vedvarende energi, og understreger i denne forbindelse, at det er nødvendigt at afsætte 
en større del af den finansielle bistand, som EU og EBRD yder, til energibesparelser, 
energieffektivitet, integration i de regionale elmarkeder og vedvarende energi;

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for 
EU’s Optræden Udadtil og til Kosovos regering og nationalforsamling.


