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Az Európai Parlament állásfoglalása Koszovó európai integrációs folyamatáról
(2013/0000(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Tanács 2003. június 19–20-i szaloniki ülésének a nyugat-balkáni 
államok Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló elnökségi következtetéseire,

– tekintettel Ivica Dačić és Hasim Thaci miniszterelnökök által 2013. április 19-én aláírt, a 
kapcsolatok normalizálását vezérlő elvekről szóló első megállapodásra, valamint a május 
22-i végrehajtási cselekvési tervre, amely a magas szintű Belgrád-Pristina párbeszéd során 
folytatott tíz megbeszélés eredménye, 

– tekintettel a főképviselő/alelnök és a Bizottság 2013. április 22-i, az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak benyújtott, a stabilizációs és társulási megállapodásra irányuló tárgyalások 
megkezdésére vonatkozó lehetséges határozatra tekintettel a Tanács 2012. decemberi 
következtetéseiben szereplő kérdések kezelése terén Koszovó által elért haladásról szóló 
közös jelentésére, 

– tekintettel az Európai Unió és Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásra 
vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló határozat elfogadásáról 
szóló, 2013. június 28-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az Európai Unió és Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásról 
szóló megvalósíthatósági tanulmányról szóló 2012. október 10-i bizottsági közleményre 
(COM(2012)0602),

– tekintettel a Bizottságnak a Koszovó uniós programokban való részvételére vonatkozó 
keretmegállapodásra irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásáról szóló, 
2012. október 22-i tanácsi határozatra,

– tekintettel az ENSZ főtitkárának az Egyesült Nemzetek ideiglenes koszovói közigazgatási 
missziója folyamatban lévő tevékenységeiről és az azokkal kapcsolatos fejleményekről 
szóló jelentéseire, nevezetesen a legutóbbi, 2013. augusztus 29-i jelentésére, mely az 
április 23-tól július 15-ig terjedő időszakkal foglalkozik,

– tekintettel az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX Kosovo) szóló, a 
2009. június 9-i 2009/445/KKBP tanácsi együttes fellépéssel, a 2010. június 8-i 
2010/322/KKBP tanácsi határozattal és a 2012. június 5-i 2012/291/KKBP tanácsi 
határozattal módosított, 2008. február 4-i 2008/124/KKBP tanácsi együttes fellépésre,

– tekintettel az Általános Ügyek Tanácsa 2009. december 7-i, 2010. december 14-i és 2011. 
december 5-i ülésének következtetéseire, amelyek hangsúlyozzák és megerősítik, hogy – a 
tagállamok által az ország státusza vonatkozásában kialakított álláspont sérelme nélkül –
Koszovó számára is kilátásba kell helyezni az esetleges vízumliberalizációt, amint 
valamennyi feltétel teljesül; tekintettel a vízumokkal kapcsolatos párbeszéd 2012. januári 
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megindításra, a vízumliberalizációs menetrend 2012. júniusi ismertetésére és a Bizottság 
2013. február 8-i, a Koszovó által a vízumliberalizációs ütemterv követelményeinek 
teljesítése terén tett haladásról szóló első jelentésére, 

– tekintettel a 2012. május 30-án megindított, jogállamiságról szóló strukturált párbeszédre,

– tekintettel az elnöki hivatalnak alárendelt, 2012 márciusában létrehozott koszovói Európai 
Integrációs Nemzeti Tanácsra, amely magas szintű koordinációs testületként működik 
azzal a céllal, hogy konszenzust alakítson ki az európai menetrendről egy befogadó 
jellegű, pártokon átívelő megközelítés révén,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244-es számú határozatára (1999), a 
Nemzetközi Bíróság (NB) 2010. július 22-i tanácsadó véleményére Koszovó 
függetlensége egyoldalú kinyilvánításának a nemzetközi joggal való összhangjáról, és az 
ENSZ Közgyűlésének 2010. szeptember 9-i határozatára1, amely elismerte a NB 
véleményének tartalmát, és üdvözölte az Unió készségét a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszéd elősegítésére,

– tekintettel a 2008. május 28–29-i, 2009. április 6–7-i, 2010. június 22–23-i, 2011. május 
20-i és 2012. március 14–15-i EP–Koszovó parlamentközi ülések közös nyilatkozataira,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a bővítési 
stratégiáról és a legfontosabb kihívásokról (2012–2013) szóló, 2013. október 16-i 
közleményére (COM(2013)0000),

– tekintettel korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Thaci és Dačić miniszterelnökök által 2013 áprilisában megkötött megállapodás 
fontos lépésnek számít és megerősíti a koszovói hatóságok felelősségét a megállapodás 
jóhiszemű végrehajtásában, a Szerbiával való kapcsolatok további normalizálásában és az 
európai integráció felé vezető úton szükséges reformok előterjesztésében;

B. mivel az ENSZ 193 tagállama közül 105, köztük az EU 28 tagállamából 23 ország 
elismeri Koszovó függetlenségét;

C. mivel valamennyi uniós tagállam támogatja a Koszovó jövőjéről szóló európai 
elképzelést, összhangban a Nyugat-Balkánra vonatkozó uniós kötelezettségvállalásokkal 
és a tagállamok Koszovó státuszára vonatkozó álláspontjának sérelme nélkül;

D. mivel a jogállamiság tartós gyengesége késlelteti a demokrácia felépítését és árt a 
gazdaságnak, aláásva a hosszú távú fejlődést;

1. üdvözli a két miniszterelnök által április 19-én megkötött, a kapcsolatok normalizálását 
vezérlő elvekről szóló első megállapodást – valamint a végrehajtási tervről szóló 
megállapodást –, és hangsúlyozza annak teljes körű, jóhiszemű végrehajtását;

                                               
1 A/RES/64/298
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2. elismerését fejezi ki a főképviselőnek/alelnöknek a Belgrád-Pristina párbeszéd elősegítése 
érdekében tett munkájáért; 

3. üdvözli az Európai Tanács 2013. júniusi határozatát a stabilizációs és társulási 
megállapodásra vonatkozó tárgyalási meghatalmazás jóváhagyásáról, ezáltal lehetővé téve 
a tárgyalások megkezdését, erőteljes ösztönzést adva a reformoknak és új lehetőségeknek, 
amelyek megerősítik majd Koszovó jószomszédi kapcsolatait; 

4. hangsúlyozza, hogy a november 3-i helyi választások a Belgrád és Pristina közötti 
kapcsolatok normalizálódási folyamatának próbáját jelentik; hangsúlyozza a női 
polgármester- és települési tanácsos jelöltek ösztönzését a nemek közötti egyensúly helyi 
önkormányzati szinten is történő biztosítása érdekében; sürgeti a koszovói hatóságokat, 
hogy – a Velencei Bizottsággal konzultálva – minél előbb fogadjanak el egy új választási 
törvényt a választási eljárás átláthatóbbá tétele és a szavazás egyszerűsítése érdekében;

5. üdvözli a távközlésről és az energiáról szóló megállapodásokat, és hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy Koszovó a lehető leghamarabb saját nemzetközi telefonos 
előhívószámot kapjon;

6. hangsúlyozza a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd eredményeire vonatkozó 
kommunikáció lehető legnagyobb átláthatóságának, valamint az érintett parlamentek és a 
civil társadalom végrehajtási folyamatba való bevonásának szükségességét; üdvözli, hogy 
mindkét fél kinevezett összekötő tisztet, és sürgeti, hogy mindkét tiszt részesüljön 
folyamatos támogatásban; 

7. hangsúlyozza, hogy fontos vízummentességet biztosítani a koszovói polgárok részére, és 
arra ösztönzi a koszovói hatóságokat, hogy tegyenek nagyobb erőfeszítéseket a vízumokra 
vonatkozó cselekvési tervben meghatározott prioritások megvalósítása érdekében, 
valamint sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy reagáljanak megfelelőbben a 
koszovói kormány erőfeszítéseire;

8. Koszovó elismerésére ösztönzi azt az öt tagállamot, amelyek ezt még nem tették meg; 
felszólítja az uniós tagállamokat, hogy tegyenek meg mindent polgáraik és a koszovói 
polgárok közötti gazdasági, társadalmi és politikai kapcsolatok elősegítése érdekében; 
rámutat, hogy határozott lépéseket kell tenni az előcsatlakozási támogatási eszköz teljes 
körű végrehajtása, valamint az EULEX, az Europol és az Interpol közötti együttműködés 
javítása érdekében, és többek között – az ország teljes elismeréséig – gyakorlati lépéseket 
kell tenni annak érdekében, hogy Koszovót bevonják e két ügynökség munkájába; 

9. üdvözli a koszovói rendőrség északi regionális parancsnoksági csapatának létrehozását, 
ami az egységes koszovói rendőrség kialakítására irányuló folyamat részét képezi; 

10. hangsúlyozza az EULEX munkájának jelentőségét a koszovói intézmények 
jogállamiságának konszolidációja szempontjából; sürgeti az EULEX-et, hogy fokozza 
munkája átláthatóságát és elszámoltathatóságát; 

11. felkéri a koszovói hatóságokat, hogy továbbra is tartsák tiszteletben az EULEX 
mandátumát és ne akadályozzák végrehajtói hatásköreinek gyakorlásában; megjegyzi, 
hogy a koszovói kormány érdekelt az EULEX feladatainak átvételében; ragaszkodik az 
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EULEX jelenlétéhez a jogállamiságról szóló április 19-i megállapodás végrehajtásának 
támogatása érdekében; hangsúlyozza, hogy az EULEX jelenleg több mint 250 – többek 
között szervezett bűnözéssel, korrupcióval, háborús bűncselekményekkel és a politikai 
pártok több tucat vezetőjét is érintő egyéb súlyos vádakkal kapcsolatos – ügyben folytat 
vizsgálatot; hangsúlyozza, hogy a hatáskörök átruházásának fokozatosnak kell lennie, a 
helyszínen elért tényleges előrelépéseken kell alapulnia, és ebbe be kell vonni a koszovói 
civil társadalmat is; 

12. határozottan elítéli azt a támadást, amely szeptember 19-én Zveçan/Zvečan község 
közelében egy EULEX-tisztviselő halálát okozta, és azonnali kivizsgálást kér; sürgeti 
valamennyi felet, hogy tartózkodjon minden olyan fellépéstől, amely feszültséget kelthet; 

13. ismételten hangsúlyozza, hogy a megbékélési folyamattal kapcsolatban helyi 
felelősségvállalásra van szükség; úgy véli, hogy a koszovói hatóságoknak – különösen 
északon – további lépéseket kell tenniük a szerb kisebbség bevonására, annak széleskörű 
társadalmi integrációja, valamint azon alkotmányos elv maradéktalan érvényesítése 
érdekében, amely szerint a koszovói szerbek jogosultak valamennyi hivatalos szolgáltatást 
saját nyelvükön igénybe venni; ugyanakkor hangsúlyozza a teljesen kétnyelvű oktatás 
jelentőségét; arra ösztönzi a koszovói szerbeket és politikai képviselőiket, hogy éljenek a 
koszovói alkotmány által kínált valamennyi lehetőséggel annak érdekében, hogy építő 
szerepet játsszanak a politikában és a társadalomban, különösen azáltal, hogy 
felelősségteljes módon részt vesznek a következő helyi választásokon; 

14. felhívja a koszovói hatóságokat, hogy javítsák az igazságszolgáltatási rendszer 
hatékonyságát, elszámoltathatóságát és pártatlanságát, és tartsák tiszteletben a 
függetlenségét; sürgeti a hatóságokat, hogy proaktív módon erősítsék a jogállamiságot, 
különösen azáltal, hogy – többek között saját soraikban is – büntetőjogi felelősségre 
vonják a szervezett bűnözést és a korrupciót; aggodalommal tölti el, hogy nem 
tapasztalható jelentős előrelépés ezeken a területeken, valamint hogy Észak-Koszovóban 
nagyfokú a szervezett bűnözés; 

15. továbbra is aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy Koszovóban csak 
korlátozott keretek állnak rendelkezésre a tanúvédelem vonatkozásában, ami különösen 
fontos a kiemelt jelentőségű ügyekben, és jobb együttműködést kér a tagállamok között a 
tanúk esetleges áttelepítése tekintetében;

16. megjegyzi, hogy a korrupció és a szervezett bűnözés széles körben elterjedt a régióban és 
ez akadályt jelent Koszovó demokratikus, társadalmi és gazdasági fejlődése számára; úgy 
véli, hogy a regionális stratégia, valamint a régió valamennyi országa közötti fokozott 
együttműködés alapvetően fontos e kérdések – különösen a nők és kiskorúak 
kereskedelme és kizsákmányolása – hatékonyabb kezelése céljából; 

17. támogatja a háborús bűncselekmények ügyében nemzeti szinten indított eljárások 
folytatását; sajnálatosnak tartja, hogy az 1999-es koszovói háború következtében 1869 
személy még nem került elő; megjegyzi, hogy ez a kérdés azonnali választ kíván, ami 
nélkülözhetetlen előfeltétele a közösségek közötti megbékélésnek és a térség békés 
jövőjének; 

18. felszólítja a központi és helyi intézményeket, hogy hatékonyan hajtsák végre az emberi 
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jogokkal kapcsolatos jogszabályokat, és járuljanak hozzá a több etnikumú társadalom 
további fejlődéséhez;

19. aggasztónak tartja, hogy a megkülönböztetés továbbra is súlyos problémát jelent, és 
felszólítja a hatóságokat, hogy juttassák érvényre a megkülönböztetésmentesség 
alkotmányos elvét; hangsúlyozza, hogy a megkülönböztetés elleni átfogó stratégiára, 
valamint a megkülönböztetés tilalmáról szóló törvény teljes körű végrehajtására van 
szükség annak érdekében, hogy etnikai származástól, nemtől, kortól, vallástól, szexuális 
irányultságtól és nemi identitástól vagy fogyatékosságtól függetlenül garantálva legyen a 
polgárok közötti egyenlőség; 

20. hangsúlyozza a szabad és független média jelentőségét; 

21. tudomásul veszi az állami eszközök privatizációjának jelenleg zajló folyamatát, különös 
tekintettel a koszovói posta- és távközlési vállalatra (PTK); sürgeti a koszovói 
hatóságokat, hogy tegyenek gyakorlati lépéseket e folyamat átláthatóságának fokozása 
érdekében azáltal, hogy az információkat valamennyi érdekelt fél részére időben 
rendelkezésre bocsátják; 

22. üdvözli a régi Koszovó A erőmű 2017-ig történő leszerelésének költségeit teljes 
mértékben fedező további támogatás iránti előzetes uniós kötelezettségvállalást;  
aggodalmát fejezi ki a lignittel fűtött új koszovói erőmű tervezett építésével kapcsolatban, 
mivel a lignit nagy szén-dioxid-kibocsátással jár és rendkívül környezetszennyező, és kéri 
az erőmű uniós szabványokkal összhangban történő teljes környezeti hatásvizsgálatát; 
felszólítja továbbá Koszovót, hogy a teljes energiafogyasztás 25%-a megújuló energiából 
való biztosításának 2020-ig történő megvalósítására irányuló kötelezettségvállalásaival 
összhangban dolgozzon a megújuló energia fejlesztésén és az energiaforrások 
diverzifikálásán, és e tekintetben hangsúlyozza, hogy az EU és az EBRD által biztosított 
pénzügyi támogatás nagyobb részét szükséges az energiatakarékossággal, 
energiahatékonysággal és megújuló energiával kapcsolatos projektekre fordítani;

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és az 
Európai Külügyi Szolgálatnak, valamint Koszovó kormányának és nemzetgyűlésének.


