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B7-0000

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου
(2013/0000(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη την πρώτη συμφωνία επί των αρχών για την εξομάλυνση των σχέσεων, 
μεταξύ των πρωθυπουργών Ivica Dacic και Hasim Thaci της 19ης Απριλίου 2013 και το 
σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της 22ας Μαΐου, που επετεύχθη μετά από δέκα γύρους 
συζητήσεων σε υψηλό επίπεδο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας, 

– έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση της ΥΕ/ΑΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 22ας Απριλίου 2013, σχετικά με την 
πρόοδο του Κοσσυφοπεδίου ως προς την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναφέρονται 
στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2012 ενόψει ενδεχόμενης απόφασης 
σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2013 με τα οποία 
εγκρίνεται απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας 
σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με 
μελέτη σκοπιμότητας για συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου (COM(2012)0602),

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2012 με την οποία 
εξουσιοδοτείται η Επιτροπή για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τη σύναψη 
συμφωνίας-πλαισίου με το Κοσσυφοπέδιο για τη συμμετοχή του στα προγράμματα της 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για τις τρέχουσες 
δραστηριότητες της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο 
και τις σχετικές εξελίξεις, με τελευταία αυτήν της 29ης Αυγούστου 2013, η οποία 
καλύπτει την περίοδο από 23 Απριλίου έως 15 Ιουλίου,

– έχοντας υπόψη την κοινή δράση του Συμβουλίου 2008/124/ΚΕΠΠΑ της 4ης 
Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κράτος 
Δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX Kosovo) όπως τροποποιήθηκε από την Κοινή 
Δράση του Συμβουλίου 2009/445/ΚΕΠΠΑ της 9ης Ιουνίου 2009 και από την απόφαση 
2010/322/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2010 και την απόφαση 
2012/291/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2012,
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– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων 
της 7ης Δεκεμβρίου 2009, της 14ης Δεκεμβρίου 2010 και της 5ης Δεκεμβρίου 2011, όπου 
τονίζεται και επαναλαμβάνεται αντίστοιχα ότι το Κοσσυφοπέδιο, με την επιφύλαξη της 
θέσης των κρατών μελών όσον αφορά το καθεστώς του, πρέπει να επωφεληθεί επίσης 
από την προοπτική απώτερης ελευθέρωσης των θεωρήσεων εφόσον ικανοποιηθούν όλες 
οι προϋποθέσεις· έχοντας υπόψη την έναρξη του διαλόγου για τις θεωρήσεις, τον 
Ιανουάριο του 2012, την υποβολή του χάρτη πορείας για την απελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων, τον Ιούνιο του 2012, και την πρώτη έκθεση της Επιτροπής, της 
8ης Φεβρουαρίου 2013, για την πρόοδο που έχει σημειώσει το Κοσσυφοπέδιο σχετικά με 
την εκπλήρωση των απαιτήσεων του χάρτη πορείας για την απελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων (COM(2013)66 τελικό), 

– έχοντας υπόψη τον διαρθρωμένο διάλογο για το κράτος δικαίου που ξεκίνησε στις 30 
Μαΐου 2012,

– έχοντας υπόψη το Εθνικό Συμβούλιο του Κοσσυφοπεδίου για την Ευρωπαϊκή 
Ολοκλήρωση υπό την αιγίδα του Προέδρου, που λειτουργεί ως συντονιστικό όργανο 
υψηλού επιπέδου για την οικοδόμηση συναίνεσης σχετικά με την ευρωπαϊκή ατζέντα, 
μέσω μιας περιεκτικής και διακομματικής προσέγγισης, που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο 
του 2012,

– έχοντας υπόψη την Απόφαση 1244(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη 
συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου της 22ας Ιουλίου 2010 σχετικά με το 
κατά πόσον είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της 
ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ1

της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 που λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της γνώμης του 
Διεθνούς Δικαστηρίου και επικροτεί την ετοιμότητα της ΕΕ να διευκολύνει τον διάλογο 
μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας,

– έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των Διακοινοβουλευτικών Συναντήσεων Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου-Κοσσυφοπεδίου, στις 28-29 Μαΐου 2008, 6-7 Απριλίου 2009, 22-23 
Ιουνίου 2010, 20 Μαΐου 2011 και 14-15 Μαρτίου 2012,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2013 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες 
προκλήσεις για την περίοδο 2012-2013» (COM(2013)0000),

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορική συμφωνία που επετεύχθη τον Απρίλιο του 2013 
μεταξύ των πρωθυπουργών Thaci και Dacic σηματοδοτεί έναν σπουδαίο σταθμό και 
ενισχύει την ευθύνη των αρχών του Κοσσυφοπεδίου ως προς την εφαρμογή της 
συμφωνίας καλή τη πίστει, τη συνέχιση της εξομάλυνσης των σχέσεων με τη Σερβία και 
την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται στην πορεία για την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση·

                                               
1 A/RES/64/298.
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B. λαμβάνοντας υπόψη ότι 105 από τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών, 
συμπεριλαμβανομένων 23 εκ των 28 κρατών μελών της ΕΕ, αναγνωρίζουν την 
ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική 
του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ έναντι των Δυτικών Βαλκανίων 
και με την επιφύλαξη της θέσης των κρατών μελών όσον αφορά το καθεστώς του 
Κοσσυφοπεδίου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη αδυναμία επιβολής κράτους δικαίου καθυστερεί 
την οικοδόμηση της δημοκρατίας και βλάπτει την οικονομία, υπονομεύοντας τη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη·

1. χαιρετίζει τη σύναψη της πρώτης συμφωνίας επί των αρχών για την εξομάλυνση των 
σχέσεων, στις 19 Απριλίου 2013, μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, καθώς και τη 
συμφωνία για το σχέδιο εφαρμογής και τονίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστούν 
πλήρως και καλή τη πίστει· 

2. συγχαίρει την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο για το έργο της στο θέμα της 
διευκόλυνσης του διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας· 

3. χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2013 να 
εγκρίνει τη διαπραγματευτική εντολή για τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης, 
καθιστώντας, με τον τρόπο αυτό, εφικτή την έναρξη των διαπραγματεύσεων, με 
αποτέλεσμα να παρέχεται ένα ισχυρό κίνητρο για μεταρρυθμίσεις και νέες ευκαιρίες που 
θα ενδυναμώσουν τις σχέσεις γειτονίας του Κοσσυφοπεδίου· 

4. επισημαίνει ότι οι τοπικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου είναι ένα κρίσιμο τεστ στη 
διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας· τονίζει την 
ανάγκη ενθάρρυνσης γυναικών υποψηφίων για τις θέσεις δημάρχων και δημοτικών 
συμβούλων, προκειμένου να υπάρχει ισορροπία των φύλων και σε επίπεδο τοπικής 
διακυβέρνησης· παροτρύνει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να εγκρίνουν το συντομότερο, 
σε συνεννόηση με την Επιτροπή της Βενετίας, ένα νέο εκλογικό νόμο προκειμένου η 
εκλογική διαδικασία να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια και να απλουστευθεί η 
ψηφοφορία·

5. χαιρετίζει τις συμφωνίες για τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια, τονίζοντας πόσο 
σημαντικό είναι να δοθεί το συντομότερο στο Κοσσυφοπέδιο δικός του διεθνής 
τηλεφωνικός κωδικός·  

6. επισημαίνει την ανάγκη για μέγιστη δυνατή διαφάνεια όσον αφορά την κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων του διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας και για συμμετοχή των 
κοινοβουλίων και των εμπλεκόμενων κοινωνιών των πολιτών στη διαδικασία εφαρμογής· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισμό αξιωματικών συνδέσμων και από τις δύο 
πλευρές και ζητεί τη διαρκή υποστήριξή τους· 

7. τονίζει ότι η απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων είναι σημαντική για τους 
πολίτες του Κοσσυφοπεδίου και παροτρύνει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να εντείνουν 
τις προσπάθειες για την κάλυψη των προτεραιοτήτων που ορίζονται στο σχέδιο δράσης 
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για τις θεωρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δείξουν μεγαλύτερη 
ανταπόκριση στις προσπάθειες της κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου·

8. παροτρύνει τα υπόλοιπα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην αναγνώριση του 
Κοσσυφοπεδίου· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για 
να διευκολύνουν τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των πολιτών 
τους και των πολιτών του Κοσσυφοπεδίου· επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναληφθεί 
ενεργός δράση για να καταστεί δυνατή η πλήρης εκτέλεση του σχεδίου δράσης 
εφαρμογής, καθώς επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ EULEX, Europol και 
Interpol, μεταξύ άλλων, εωσότου υπάρξει πλήρης αναγνώριση, με πρακτικά μέτρα για να 
περιληφθεί το Κοσσυφοπέδιο στο έργο των δύο αυτών διεθνών οργανισμών· 

9. χαιρετίζει τη συγκρότηση Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης της Αστυνομίας του 
Κοσσυφοπεδίου στον Βορρά, ως στοιχείο της διαδικασίας οικοδόμησης μιας 
ενοποιημένης αστυνομίας στο Κοσσυφοπέδιο· 

10. τονίζει τη σημασία του έργου της EULEX για την παγίωση του κράτους δικαίου στα 
θεσμικά όργανα του Κοσσυφοπεδίου· καλεί την EULEX να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη 
λογοδοσία όσον αφορά το έργο της· 

11. ζητεί από τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να εξακολουθήσουν να σέβονται την εντολή της 
EULEX και την άσκηση των εκτελεστικών της εξουσιών· σημειώνει το ενδιαφέρον της 
κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου να αναλάβει τα καθήκοντα της EULEX· επιμένει στο 
θέμα της παρουσίας της EULEX για την υποστήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας της 
19ης Απριλίου στον τομέα του κράτους δικαίου· τονίζει ότι επί του παρόντος η EULEX 
διερευνά 250 υποθέσεις, περιλαμβανομένων υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος, 
διαφθοράς, εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών καταγγελιών στις οποίες ενέχονται 
επίσης δεκάδες αξιωματούχων πολιτικών κομμάτων· τονίζει ότι οιαδήποτε μεταφορά 
αρμοδιοτήτων πρέπει να είναι σταδιακή, να βασίζεται στην πραγματική πρόοδο που 
σημειώνεται επιτόπου και να διασφαλίζει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών του 
Κοσσυφοπεδίου· 

12. καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο υπαλλήλου 
της EULEX στις 19 Σεπτεμβρίου κοντά στον δήμο Zveçan/Zvečan και ζητεί την άμεση 
διερεύνηση της υπόθεσης· καλεί όλα τα μέρη να απόσχουν από οιαδήποτε ενέργεια 
ενδέχεται να τροφοδοτήσει εντάσεις· 

13. υπογραμμίζει και πάλι την ανάγκη για υπευθυνότητα και ανάληψη της ευθύνης της 
διαδικασίας συμφιλίωσης σε τοπικό επίπεδο· πιστεύει ότι οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
πρέπει να λάβουν περαιτέρω μέτρα για να προσεγγίσουν  τη σερβική μειονότητα, ιδίως 
στον Βορρά, προκειμένου να διασφαλίσουν ευρεία ενσωμάτωση στην κοινωνία, 
εφαρμόζοντας, παράλληλα, πλήρως τη συνταγματική αρχή που εκχωρεί στους Σέρβους 
του Κοσσυφοπεδίου το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες στη 
γλώσσα τους· τονίζει ταυτόχρονα πόσο σημαντική είναι μια πλήρως δίγλωσση 
εκπαίδευση· παροτρύνει του Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου και τους πολιτικούς 
εκπροσώπους τους να κάνουν χρήση όλων των δυνατοτήτων που τους παρέχει το 
σύνταγμα του Κοσσυφοπεδίου για να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο στην 
πολιτική και την κοινωνία, συμμετέχοντας, ειδικότερα, με υπευθυνότητα στις επικείμενες 
τοπικές εκλογές· 
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14. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, τη 
λογοδοσία και την αμεροληψία του δικαστικού σώματος και να σέβονται την 
ανεξαρτησία του· παροτρύνει τις αρχές να μεριμνήσουν για την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου, κυρίως μέσω της δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, 
μεταξύ άλλων στις τάξεις τους· ανησυχεί για την έλλειψη σημαντικής προόδου στους 
τομείς αυτούς και ειδικότερα για την έξαρση του οργανωμένου εγκλήματος στο βόρειο 
Κοσσυφοπέδιο· 

15. εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του σχετικά με το περιορισμένο πλαίσιο που ισχύει 
στο Κοσσυφοπέδιο όσον αφορά την προστασία των μαρτύρων, κυρίως σε σημαντικές και 
προβεβλημένες υποθέσεις, και ζητεί περαιτέρω συνεργασία από τα κράτη μέλη της ΕΕ 
για την ενδεχόμενη μετεγκατάσταση μαρτύρων·

16. σημειώνει ότι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως διαδεδομένα στην 
περιοχή και αποτελούν εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
του Κοσσυφοπεδίου· εκτιμά ότι προέχει να χαραχθεί περιφερειακή στρατηγική και να 
υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα ζητήματα αυτά, ιδίως η εμπορία και η 
εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων· 

17. υποστηρίζει τη συνέχιση της δίωξης εγκλημάτων πολέμου σε εθνικό επίπεδο· θεωρεί 
λυπηρό το γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Κοσσυφοπέδιο το 1999, 
εξακολουθούν να αγνοούνται 1.869 άτομα· επισημαίνει ότι στο ζήτημα αυτό θα πρέπει να 
δοθεί άμεση απάντηση, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επανασυμφιλίωση μεταξύ 
των κοινοτήτων και για ένα ειρηνικό μέλλον στην περιοχή· 

18. ζητεί από τα θεσμικά όργανα, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας που σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τη συμβολή τους στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας πολυεθνοτικής κοινωνίας·

19. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι διακρίσεις εξακολουθούν να αποτελούν 
μείζον πρόβλημα και ζητεί από τις αρχές να εφαρμόσουν τη συνταγματική αρχή της μη 
εισαγωγής διακρίσεων· τονίζει την ανάγκη για μια σφαιρική στρατηγική κατά των 
διακρίσεων και για πλήρη εφαρμογή του νόμου κατά των διακρίσεων προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ισότητα όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως εθνοτικής προέλευσης, φύλου, 
ηλικίας, θρησκεύματος, γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου ή 
αναπηρίας· 

20. υπογραμμίζει τη σημασία της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης· 

21. σημειώνει την εν εξελίξει διαδικασία ιδιωτικοποίησης κρατικών περιουσιακών στοιχείων 
ιδίως σε σχέση με την Εταιρεία Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών του Κοσσυφοπεδίου 
(PTK)· προτρέπει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να λάβουν έμπρακτα μέτρα για την 
ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας αυτής, παρέχοντας εγκαίρως σε όλους τους 
ενδιαφερομένους την αναγκαία ενημέρωση· 

22. χαιρετίζει την προσωρινή δέσμευση της ΕΕ για περαιτέρω χρηματοδότηση για την 
κάλυψη του κόστους του πλήρους παροπλισμού του παλαιού σταθμού παραγωγής 
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ενέργειας Κοσσυφοπέδιο Α έως το 2017· εκφράζει την ανησυχία του για την 
προβλεπόμενη κατασκευή του νέου λιγνιτικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του 
Κοσσυφοπεδίου, ο οποίος είναι υψηλής έντασης άνθρακα και εξαιρετικά ρυπογόνος, και 
ζητεί πλήρη αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον σταθμό αυτό σύμφωνα με 
τα πρότυπα της ΕΕ· ζητεί, επιπλέον, από το Κοσσυφοπέδιο να εργαστεί για την ανάπτυξη 
πηγών ανανεώσιμης ενέργειας και διαφοροποιημένων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις του για ποσοστό 25% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020, και τονίζει, επ’ αυτού, την ανάγκη να διατεθεί 
μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης που παρέχεται από την ΕΕ και την ΕΤΑΑ για την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, την ένταξη στις περιφερειακές αγορές 
ενέργειας και για σχέδια στον τομέα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης καθώς και στην κυβέρνηση.


