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Euroopa Parlamendi resolutsioon Kosovo integreerumise kohta Euroopaga
(2013/0000(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 19.–20. juunil 2003. aastal Thessaloníkis toimunud Euroopa Ülemkogu 
kohtumise järel avaldatud eesistujariigi järeldusi Lääne-Balkani riikide väljavaadete kohta 
ühineda Euroopa Liiduga,

– võttes arvesse 19. aprillil 2013. aastal peaministrite Ivica Dačići ja Hashim Thaci vahel 
sõlmitud esimest kokkulepet, mis käsitleb suhete normaliseerimise põhimõtteid, ning 22. 
mail vastu võetud rakendamise tegevuskava, mis saavutati Belgradi ja Priština 
kõrgetasemeliste kõneluste kümne vooru tulemusena, 

– võttes arvesse kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi ning Euroopa Komisjoni 22. 
aprilli 2013. aasta ühisaruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule Kosovo edusammude 
kohta nõukogu 2012. aasta detsembri järeldustes tõstatatud küsimustes seoses võimaliku 
otsusega alustada stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu läbirääkimisi, 

– võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2013. aasta järeldusi, millega otsustati anda luba alustada 
läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu 
üle,

– võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta teatist Euroopa Liidu ja Kosovo vahelise 
stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu teostatavusuuringu kohta (COM(2012)0602),

– võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2012. aasta otsust, millega volitati komisjoni 
alustama Kosovoga läbirääkimisi raamlepingu üle Kosovo osalemiseks liidu 
programmides,

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri aruandeid ÜRO ajutise missiooni jätkuva tegevuse kohta 
Kosovos ja sellega seotud arengute kohta; neist viimane avaldati 29. augustil 2013. aastal 
ja see hõlmab ajavahemikku 23. aprillist 15. juulini,

– võttes arvesse nõukogu 4. veebruari 2008. aasta ühismeedet 2008/124/ÜVJP Euroopa 
Liidu õigusriigimissiooni kohta Kosovos (EULEX Kosovo), mida on muudetud nõukogu 
9. juuni 2009. aasta ühismeetmega 2009/445/ÜVJP, nõukogu 8. juuni 2010. aasta otsusega 
2010/322/ÜVJP ja nõukogu 5. juuni 2012. aasta otsusega 2012/291/ÜVJP,

– võttes arvesse üldasjade nõukogu 7. detsembri 2009. aasta, 14. detsembri 2010. aasta ja 5. 
detsembri 2011. aasta kohtumiste järeldusi, milles rõhutatakse ja kinnitatakse veel kord, et 
ka Kosovo peaks – ilma et see mõjutaks liikmesriikide seisukohta tema staatuse kohta, –
saama edaspidi kasutada viisanõude kaotamise võimalust, kui kõik tingimused selleks on 
täidetud; võttes arvesse viisadialoogi alustamist 2012. aasta jaanuaris, viisanõude 
kaotamise kava tutvustust 2012. aasta juunis ning komisjoni 8. veebruari 2013. aasta 
esimest aruannet Kosovo edusammude kohta viisanõude kaotamise kava nõuete täitmisel 
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(COM(2013)66 lõplik); 

– võttes arvesse 30. mail 2012 alustatud struktureeritud dialoogi õigusriigi teemal,

– võttes arvesse asjaolu, et 2012. aasta märtsis loodi Kosovos riiklik Euroopa integratsiooni 
nõukogu, mis tegutseb presidendi kantselei alluvuses kõrgetasemelise koordineeriva 
organina ning mille ülesanne on aidata saavutada kaasava ja poolte eriarvamusi ületava 
lähenemisviisi abil Euroopa tegevuskava suhtes konsensus,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244 (1999), Rahvusvahelise Kohtu 
22. juuli 2010. aasta nõuandvat arvamust, mis käsitleb Kosovo iseseisvuse ühepoolse 
väljakuulutamise vastavust rahvusvahelisele õigusele, ning ÜRO Peaassamblee 9. 
septembri 2010. aasta resolutsiooni1, milles seda arvamust tunnustati ning tervitati ELi 
valmisolekut hõlbustada dialoogi Belgradi ja Priština vahel,

– võttes arvesse 28.–29. mail 2008, 6.–7. aprillil 2009, 22.–23. juunil 2010, 20. mail 2011 ja 
14.–15. märtsil 2012 toimunud Euroopa Parlamendi ja Kosovo parlamendi kohtumiste 
ühisavaldusi,

– võttes arvesse komisjoni 16. oktoobri 2013. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule „Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded aastatel 2012–2013” 
(KOM(2013)0000),

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 2013. aasta aprillis peaministrite Thaci ja Dačići vahel saavutatud ajalooline 
kokkulepe on oluline samm ja see kohustab Kosovo ametivõime veelgi tõsisemalt 
kokkulepet heas usus ellu rakendama, jätkama suhete normaliseerimist Serbiaga ja viima 
läbi Euroopaga integreerumiseks vajalikke reforme;

B. arvestades, et Kosovo iseseisvust on tunnustanud 105 ÜRO liikmesriiki 193-st, sealhulgas 
23 ELi liikmesriiki 28-st;

C. arvestades, et kõik ELi liikmesriigid toetavad Kosovo võimalikku ühinemist Euroopa 
Liiduga kooskõlas ELi võetud kohustustega Lääne-Balkanil ja ilma et see mõjutaks 
liikmesriikide seisukohta Kosovo staatuse kohta;

D. arvestades, et õigusriikluse jätkuv nõrkus aeglustab demokraatia ülesehitamist ja 
kahjustab majandust, ohustades pikaajalist arengut;

1. väljendab heameelt 19. aprillil kahe peaministri vahel sõlmitud esimese kokkuleppe üle, 
mis käsitleb suhete normaliseerimise põhimõtteid, samuti selle rakendamise tegevuskava 
üle, ning rõhutab, kui oluline on see heas usus täielikult ellu rakendada;

2. tunnustab kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi head tööd Belgradi ja Priština 
dialoogi hõlbustamisel; 

                                               
1 A/RES/64/298.
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3. tervitab Euroopa Ülemkogu 2013. aasta juunis vastu võetud otsust kiita heaks volitused 
läbirääkimisteks stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu üle, kuna sellega võimaldati 
alustada läbirääkimisi, loodi jõuline stiimul reformide jaoks ja uued võimalused, mis 
aitavad tugevdada Kosovo häid suhteid naaberriikidega; 

4. rõhutab, et 3. novembri kohalikud valimised on Belgradi ja Priština suhete 
normaliseerimise protsessis tõsiseks proovikiviks; rõhutab, et naisi tuleks julgustada 
kandideerima volikogudesse ja linnapeadeks, et tagada sooline tasakaal ka kohalikes 
omavalitsustes; nõuab tungivalt, et Kosovo ametivõimud võtaksid Veneetsia komisjoniga 
konsulteerides võimalikult kiiresti vastu uue valimisseaduse, et muuta valimiskord 
läbipaistvamaks ja lihtsustada hääletamist;

5. väljendab heameelt kokkulepete üle telekommunikatsiooni ja energia valdkonnas ning 
peab väga oluliseks, et Kosovo saaks võimalikult kiiresti oma rahvusvahelise 
telefonikoodi; 

6. toonitab, et Belgradi ja Priština vahelise dialoogi tulemused tuleb teha teatavaks ülimalt 
läbipaistvalt ning parlamendid ja kodanikuühiskond tuleb kaasata rakendamisprotsessi; 
kiidab heaks kontaktametnike nimetamise mõlemalt poolelt ja nõuab tungivalt, et neid 
jätkuvalt toetataks; 

7. rõhutab, kui oluline on Kosovo kodanikele viisanõude kaotamine ja julgustab Kosovo 
ametivõime pingutama, et täita viisavabaduse tegevuskavas seatud prioriteedid; nõuab 
tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid reageeriksid Kosovo valitsuse püüdlustele toetavalt;

8. näeks meeleldi, et Kosovo suveräänsust tunnustaksid ka need viis liikmesriiki, kes ei ole 
seda veel teinud; kutsub ELi liikmesriike üles tegema kõik, et hõlbustada oma kodanike 
majanduslikke, sotsiaalseid ja poliitilisi sidemeid Kosovo kodanikega; juhib tähelepanu 
asjaolule, et on vaja võtta aktiivseid meetmeid ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) 
täielikuks rakendamiseks, samuti on vaja parandada EULEXi, Europoli ja Interpoli 
koostööd, sealhulgas praktilisi samme Kosovo kaasamiseks mõlema ameti töösse, niikaua 
kui Kosovot ei ole täielikult tunnustatud; 

9. väljendab heameelt Kosovo politsei piirkondliku üksuse loomise üle riigi põhjaosas, nähes 
selles sammu ühtse Kosovo politsei rajamise suunas; 

10. rõhutab, kui oluline on EULEXi töö õigusriigi põhimõtete kindlustamiseks Kosovo 
institutsioonides; kutsub EULEXi üles suurendama läbipaistvust ja vastutust oma töö eest; 

11. palub Kosovo ametivõimudel jätkuvalt tunnustada EULEXi mandaati ja rakendusvolituste 
täitmist; võtab teadmiseks, et Kosovo valitsus on huvitatud EULEXi funktsioonide 
ülevõtmisest; nõuab EULEXi kohalolekut, et toetada 19. aprilli kokkuleppe rakendamist 
õigusriigi põhimõtete osas; rõhutab, et EULEX uurib praegu enam kui 250 juhtumit, 
sealhulgas juhtumeid, mis puudutavad organiseeritud kuritegevust, korruptsiooni, 
sõjakuritegusid ja muid raskeid süüdistusi ning millega on seotud ka kümned poliitikud; 
toonitab, et vastutuse üleandmine peab toimuma järk-järgult, tuginema tegelikele 
edusammudele kohapeal ja sellesse tuleb kaasata Kosovo kodanikuühiskond; 

12. mõistab karmilt hukka rünnaku, milles tapeti 19. septembril Zveçan/Zvečani asula lähedal 
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EULEXi ametnik, ning nõuab selle kiiret uurimist; nõuab tungivalt, et kõik osapooled 
hoiduksid sammudest, mis võiksid pingeid teravdada; 

13. rõhutab veel kord, et lepitusprotsessis on vaja kohaliku tasandi kohustusi ja omavastutust; 
on arvamusel, et Kosovo ametivõimud peaksid serbia vähemusele, eriti maa põhjaosas, 
rohkem tähelepanu osutama, et tagada ühiskonnas ulatuslik integreerumine, ning ühtlasi 
rakendama täiel määral põhiseaduse põhimõtet, mille kohaselt Kosovo serblastele 
võimaldatakse ametlike teenuste kättesaadavus nende emakeeles; rõhutab samas ka 
täielikult kakskeelse hariduse tähtsust; julgustab kõiki Kosovo serblasi ja nende poliitilisi 
esindajaid kasutama kõiki Kosovo põhiseadusega antud võimalusi, et ühiskonnas ja 
poliitikas konstruktiivselt osaleda, eelkõige võttes vastutustundlikult osa eelseisvatest 
kohalikest valimistest; 

14. kutsub Kosovo ametivõime üles suurendama kohtusüsteemi tõhusust, vastutust ja 
erapooletust ning austama kohtu sõltumatust; nõuab tungivalt, et ametivõimud 
tugevdaksid ennetavalt õigusriigi põhimõtteid, eelkõige esitades süüdistusi organiseeritud 
kuritegevuse ja korruptsiooni eest, kaasa arvatud omaenda ridades; tunneb muret, et selles 
valdkonnas puuduvad märkimisväärsed edusammud, ning on eriti mures organiseeritud 
kuritegevuse lokkamise pärast Kosovo põhjaosas; 

15. tunneb jätkuvalt muret, et Kosovo tunnistajate kaitsmise raamistik on piiratud, eriti laia 
kõlapinnaga juhtumite puhul, ning nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid teeksid rohkem 
koostööd tunnistajatele võimaliku uue asukoha pakkumiseks;

16. märgib, et korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus on selles piirkonnas laialt levinud 
ning takistavad ka Kosovo demokraatlikku, sotsiaalset ja majanduslikku arengut; on 
seisukohal, et nende probleemide – eelkõige naiste ja alaealistega kaubitsemise ja nende 
ekspluateerimise – tõhusamaks lahendamiseks on hädasti vaja piirkondlikku strateegiat ja 
tõhustatud koostööd kõikide piirkonna riikide vahel; 

17. toetab jätkuvat sõjakuritegude eest süüdistuste esitamist riiklikul tasandil; peab 
kahetsusväärseks, et 1999. aasta Kosovo sõja tagajärjel on ikka veel teadmata kadunud 
1869 inimest; märgib, et see küsimus vajab kiiret lahendamist, mis on ülitähtis 
eeltingimus kogukondade leppimiseks ja piirkonna rahumeelse tuleviku kindlustamiseks; 

18. palub nii kesk- kui ka kohaliku tasandi institutsioonidel tulemuslikult rakendada 
inimõigustealaseid õigusakte ja aidata kaasa mitmerahvuselise ühiskonna edasisele 
arengule;

19. tunneb muret selle üle, et diskrimineerimine on jätkuvalt tõsine probleem, ja palub 
ametivõimudel jõustada põhiseaduses sätestatud mittediskrimineerimise põhimõte; 
rõhutab, et on vaja laiaulatuslikku mittediskrimineerimise strateegiat, samuti tuleb 
täielikult rakendada diskrimineerimisvastane seadus, et tagada kõikide inimeste võrdsus 
sõltumata nende rahvusest, soost, vanusest, usutunnistusest, seksuaalsest sättumusest ja 
sooidentiteedist või puudest; 

20. rõhutab, kui oluline on vaba ja sõltumatu meedia; 

21. võtab teadmiseks käimasoleva riigivarade privatiseerimise, eeskätt Kosovo posti- ja 
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telekommunikatsiooniettevõtte PTK osas; nõuab tungivalt, et Kosovo ametivõimud 
võtaksid praktilisi meetmeid selle protsessi läbipaistvuse suurendamiseks, tehes kogu 
teabe kõikidele sidusrühmadele õigeaegselt kättesaadavaks; 

22. tervitab ELi esialgset otsust eraldada täiendavaid vahendeid, et katta kõik kulud seoses 
Kosovo vana A-elektrijaama sulgemisega 2017. aastaks; väljendab muret, et Kosovosse 
on kavas rajada uus elektrijaam, mis kasutaks pruunsütt – see aga tekitab palju 
süsinikuheiteid ja keskkonnareostust; nõuab, et selle elektrijaama kohta viidaks läbi täielik 
keskkonnamõju hindamine kooskõlas ELi normidega; palub, et Kosovo võtaks kasutusele 
rohkem taastuvenergiat ja mitmekesistaks energiaallikaid vastavalt oma lubadusele katta 
2020. aastaks 25% kogu energiatarbimisest taastuvatest energiaallikatest, ning rõhutab 
sellega seoses vajadust kasutada suuremat osa ELi ja EBRD finantsabist energia 
säästmisele, energiatõhususele, integreerumisele piirkondlikesse elektrivõrkudesse ja 
taastuvenergia projektidele; 

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa välisteenistusele ning Kosovo valitsusele ja Kosovo Assambleele.


