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Europos Parlamento rezoliucija dėl Kosovo europinės integracijos proceso
(2013/0000(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui 
Salonikuose pirmininkavusios valstybės narės išvadas dėl Vakarų Balkanų šalių stojimo į 
Europos Sąjungą perspektyvos,

– atsižvelgdamas į ministrų pirmininkų Ivicos Dačičiaus ir Hasimo Thaci pasiektą 2013 m. 
balandžio 19 d. pirmąjį susitarimą dėl principų, reglamentuojančių santykių 
normalizavimą, ir 2013 m. gegužės 22 d. įgyvendinimo veiksmų planą, kuris patvirtintas 
po dešimties aukšto lygio Belgrado ir Prištinos dialogo raundų, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 22 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos 
pirmininko pavaduotojos ir Europos Komisijos bendrą ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl Kosovo padarytos pažangos sprendžiant 2012 m. gruodžio mėn. Tarybos 
išvadose nurodytas problemas norint, kad galbūt būtų priimtas sprendimas pradėti derybas 
dėl Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 28 d. Tarybos išvadas, kuriomis patvirtinamas 
sprendimas, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl ES ir Kosovo stabilizacijos 
ir asociacijos susitarimo,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą dėl Europos Sąjungos ir 
Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo galimybių studijos (COM(2012) 0602),

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimą, kuriuo Komisija įgaliojama 
pradėti derybas dėl bendrojo susitarimo su Kosovu dėl jo dalyvavimo Sąjungos 
programose,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus pateiktas Jungtinių Tautų 
laikinosios administracijos misijos Kosove vykdomos veiklos ir su tuo susijusių pokyčių 
ataskaitas, naujausia ataskaita pateikta 2012 m. rugpjūčio 29 d. ir apima laikotarpį nuo 
2012 m. balandžio 23 d. iki tų pačių metų liepos 15 d.,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 4 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/124/BUSP dėl 
Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX Kosovo), iš dalies pakeistus 
2009 m. birželio 9 d. Tarybos bendraisiais veiksmais 2009/445/BUSP, 2010 m. birželio 
8 d. Tarybos sprendimu 2010/322/BUSP ir 2012 m. birželio 5 d. Tarybos sprendimu 
2012/291/BUSP,

– atsižvelgdamas į Bendrųjų reikalų tarybos 2009 m. gruodžio 7 d., 2010 m. gruodžio 14 d. 
ir 2011 m. gruodžio 5 d. susitikimų išvadas, kuriose atitinkamai pabrėžiama ir dar kartą 
patvirtinama, kad, nedarant poveikio valstybių narių pozicijai dėl Kosovo statuso, 
Kosovui įvykdžius visas sąlygas ateityje taip pat galėtų būti liberalizuotas vizų režimas; 
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atsižvelgdamas į tai, kad 2012 m. sausio mėn. pradėtas dialogas dėl vizų režimo, 2012 m. 
birželio mėn. pateiktas vizų režimo liberalizavimo veiksmų planas, o 2013 m. vasario 8 d. 
pirmoji Komisijos ataskaita dėl Kosovo pažangos, padarytos įvykdant vizų režimo 
liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus (COM(2013) 0066 final), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 30 d. pradėtą struktūrinį dialogą teisinės valstybės 
klausimais,

– atsižvelgdamas į tai, kad 2012 m. kovo mėn. įsteigta Kosovo nacionalinė europinės 
integracijos taryba prie prezidentūros kaip aukšto lygio koordinavimo institucija, 
atsakinga už tai, kad būtų pasiektas bendras sutarimas dėl europinės darbotvarkės laikantis 
visų dalyvių ir grupių įtraukimo metodo,

– atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244 (1999), 2010 m. liepos 22 d. 
Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) patariamąją nuomonę dėl vienašališko Kosovo 
nepriklausomybės paskelbimo suderinamumo su tarptautine teise ir 2010 m. rugsėjo 9 d. 
JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją1, kuria pripažįstamas TTT nuomonės turinys ir 
teigiamai vertinamas ES pasirengimas padėti Belgradui ir Prištinai vesti dialogą,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 28–29 d., 2009 m. balandžio 6–7 d., 2010 m. birželio 
22–23 d., 2011 m. gegužės 20 d. ir 2012 m. kovo 14–15 d. tarpparlamentinių EP ir 
Kosovo susitikimų bendrus pareiškimus,

– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 16 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir 
Tarybai „2012–2013 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ (COM(2013) 0000),

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2013 m. balandžio mėn. ministrų pirmininkų H. Thaci ir I. Dačičiaus pasiektas 
istorinis susitarimas yra svarbus žingsnis ir juo patvirtinama Kosovo valdžios institucijų 
atsakomybė sąžiningai įgyvendinti šį susitarimą, tęsti santykių su Serbija normalizavimo 
procesą ir toliau vykdyti reformas, kurių reikia siekiant integracijos į ES;

B. kadangi 105 iš 193 Jungtinių Tautų valstybių narių, įkaitant 23 iš 28 ES valstybių narių, 
pripažįsta Kosovo nepriklausomybę;

C. kadangi visos ES valstybės narės remia Kosovo europinę perspektyvą, laikydamosi ES 
įsipareigojimų Vakarų Balkanų regionui ir nekeisdamos valstybių narių pozicijų dėl 
Kosovo statuso;

D. kadangi nuolatinės su teisine valstybe susijusios problemos atitolina demokratijos 
sukūrimą ir daro žalą ekonomikai, keldamos pavojų ilgalaikiam vystymuisi;

1. džiaugiasi, kad balandžio 19 d. abu ministrai pirmininkai sudarė pirmąjį susitarimą dėl 
principų, reglamentuojančių santykių normalizavimą, ir susitarimą dėl įgyvendinimo 
plano ir pabrėžia, kad svarbu, kad jis būtų sąžiningai visapusiškai įgyvendinamas;

                                               
1 A/RES/64/298.
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2. sveikina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją sudarius 
palankesnes sąlygas Belgrado ir Prištinos dialogui; 

3. palankiai vertina 2013 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos sprendimą patvirtinti 
derybų dėl Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo įgaliojimus, taip sudarant sąlygas 
pradėti derybas, suteikti galingas reformų vykdymo paskatas ir naujas galimybes, kurios 
sustiprins Kosovo ryšius su kaimyninėmis šalimis; 

4. pabrėžia, kad lapkričio 3 d. vietiniai rinkimai yra labai svarbus Belgrado ir Prištinos 
santykių normalizavimo išbandymas;  pabrėžia, kad reikia skatinti moteris teikti savo 
kandidatūras į merų ir savivaldybės patarėjų postus siekiant, kad būtų užtikrinta lyčių 
pusiausvyra ir vietos valdymo institucijose; ragina Kosovo valdžios institucijas kiek 
galima greičiau, konsultuojantis su Venecijos komisija, patvirtinti naują rinkimų įstatymą 
siekiant, kad rinkimų procedūros būtų skaidresnės, o balsavimas – paprastesnis;

5. palankiai vertina susitarimus dėl telekomunikacijų ir energetikos, pabrėždamas, kad 
svarbu Kosovui kiek galima greičiau suteikti atskirą tarptautinį telefono prieigos kodą; 

6. pabrėžia, kad reikia itin skaidriai informuoti apie Belgrado ir Prištinos dialogo rezultatus 
ir užtikrinti, kad įgyvendinimo procese dalyvautų parlamentai ir pilietinė visuomenė; 
džiaugiasi, kad abi pusės paskyrė ryšių palaikymo pareigūnus, ir ragina toliau teikti 
paramą abiems pareigūnams; 

7. pabrėžia, kad svarbu liberalizuoti vizų režimą Kosovo piliečiams, ir ragina Kosovo 
valdžios institucijas dėti daugiau pastangų įgyvendinant vizų režimo veiksmų plane 
nustatytus prioritetus, taip pat ragina Komisiją ir valstybes nares labiau reaguoti į Kosovo 
vyriausybės pastangas;

8. ragina likusias penkias ES valstybes nares pripažinti Kosovą; ragina visas ES valstybes 
nares daryti viską, ką gali, kad palengvintų ekonominius, socialinius ir politinius savo ir 
Kosovo piliečių santykius; nurodo, kad būtina imtis aktyvių veiksmų norint visapusiškai 
įgyvendinti Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP), taip pat pagerinti EULEX, 
Europolo ir Interpolo bendradarbiavimą, įskaitant Kosovo praktinio įtraukimo į abiejų 
agentūrų darbą veiksmus, vykdomus tol, kol bus pasiektas visiškas pripažinimas; 

9. teigiamai vertina Kosovo policijos regioninės vadovybės būrio įsteigimą šalies šiaurėje 
vykdant vieningos Kosovo policijos kūrimo procesą; 

10. pabrėžia EULEX darbo svarbą įtvirtinant teisinės valstybės principus Kosovo 
institucijose; ragina EULEX didinti savo darbo skaidrumą ir atskaitomybę; 

11. ragina Kosovo valdžios institucijas toliau gerbti EULEX įgaliojimus ir naudojimąsi savo 
vykdomaisiais įgaliojimais;  pažymi, kad Kosovo vyriausybei turėtų būti naudinga perimti 
EULEX funkcijas; primygtinai tvirtina, kad EULEX turėtų remti balandžio 19 d. 
susitarimo įgyvendinimą teisinės valstybės srityje; pabrėžia, kad EULEX šiuo metu 
nagrinėja daugiau kaip 250 bylų, įskaitant organizuoto nusikalstamumo, korupcijos, karo 
nusikaltimų bylas ir kitus sunkius kaltinimus, be kita ko, pateiktus daugeliui politinių 
partijų pareigūnų; pabrėžia, kad bet koks atsakomybės perdavimas turi vykti laipsniškai, 
atsižvelgiant į vietoje daromą realią pažangą, ir jame turi dalyvauti Kosovo pilietinė 
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visuomenė;

12. griežtai smerkia rugsėjo 19 d. netoli Zvečano savivaldybės įvykdytą išpuolį, per kurį žuvo 
EULEX pareigūnas, ir ragina skubiai ištirti šį atvejį; ragina visas šalis vengti visų 
veiksmų, kurie galėtų sukelti įtampą;

13. dar kartą pabrėžia, kad būtina atsakomybė vietos lygmeniu ir atsakomybė už susitaikymo 
procesą; mano, kad Kosovo valdžios institucijos turėtų imtis tolesnių veiksmų, kad 
užmegztų santykius su serbų mažuma, ypač šiaurėje, siekiant užtikrinti visapusišką šios 
mažumos integraciją į visuomenę ir kartu visapusiškai įgyvendintų konstitucinį principą, 
pagal kurį Kosovo serbams užtikrinama teisė visas oficialiąsias paslaugas gauti savo 
kalba; taip pat pabrėžia, kad svarbu, jog visas lavinimas būtų dvikalbis; ragina visus 
Kosovo serbus ir jų politinius atstovus išnaudoti visas pagal Kosovo konstituciją jiems 
suteiktas galimybes konstruktyviai dalyvauti politikoje ir visuomenėje, ypač atsakingai 
dalyvauti būsimuose vietiniuose rinkimuose; 

14. ragina Kosovo valdžios institucijas gerinti teisminių institucijų veiksmingumą, 
atskaitomybę ir nešališkumą ir gerbti jų nepriklausomumą; ragina valdžios institucijas 
aktyviai stiprinti teisinę valstybę, visų pirma patraukiant baudžiamojon atsakomybėn už 
organizuotus nusikaltimus ir korupciją, įskaitant atvejus, kai tokius nusikaltimus įvykdo 
jos pareigūnai; yra sunerimęs dėl to, kad nepadaryta esminės pažangos šiose srityse, ir 
ypač dėl aukšto organizuoto nusikalstamumo lygio Kosovo šiaurėje; 

15. vis dar susirūpinęs dėl to, kad pagal Kosove taikomą sistemą liudininkai nepakankamai 
apsaugomi, o jų apsauga ypač svarbi didelio atgarsio sulaukusiose bylose, ir ragina ES 
valstybes nares daugiau bendradarbiauti, jei reikėtų perkelti liudininkus;

16. pažymi, kad regione plačiai paplitusi korupcija ir organizuotas nusikalstamumas ir kad tai 
taip pat yra kliūtis Kosovo demokratiniam, socialiniam ir ekonominiam vystymuisi; mano, 
kad visų regiono šalių regioninė strategija ir glaudus bendradarbiavimas yra labai svarbūs 
norint veiksmingiau kovoti su šiomis problemomis, visų pirma su prekyba moterimis ir 
nepilnamečiais ir su jų išnaudojimu;

17. pritaria tęsiamam karo nusikaltimų bylų teisminiam nagrinėjimui nacionaliniu lygiu; 
apgailestauja, kad 1999 m. karo Kosove padarinys – 1869 vis dar dingę be žinios 
asmenys; pažymi, kad šį klausimą reikia spręsti greitai, nes tai itin svarbi bendruomenių 
susitaikymo ir taikios ateities regione sąlyga; 

18. ragina centro ir vietos lygmenų institucijas veiksmingai įgyvendinti teisės aktus, susijusius 
su žmogaus teisėmis, ir prisidėti prie tolesnio daugiatautės visuomenės vystymosi;

19. yra susirūpinęs dėl to, kad diskriminacija vis dar yra didelė problema, ir ragina valdžios 
institucijas įgyvendinti konstitucinį nediskriminavimo principą; pabrėžia, kad reikia 
parengti visa apimančią kovos su diskriminacija strategiją ir visapusiškai įgyvendinti 
kovos su diskriminacija įstatymą, kad būtų užtikrinta visų žmonių lygybė, nepaisant jų 
etninės kilmės, lyties, amžiaus, religijos, lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės ar 
negalios; 

20. pabrėžia laisvos ir pliuralistinės žiniasklaidos svarbą; 
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21. atkreipia dėmesį į vykdomą valstybės turto privatizavimo procesą ir ypač į Kosovo pašto 
ir telekomunikacijų bendrovės privatizavimą; ragina Kosovo valdžios institucijas imtis 
praktinių šio proceso skaidrumo didinimo veiksmų ir laiku pateikti turimą informaciją 
visoms suinteresuotoms šalims; 

22. palankiai vertina ES laikiną įsipareigojimą toliau finansuoti subsidijas, kad būtų galima 
padengti visas senos Kosovo A elektrinės uždarymo iki 2017 m. išlaidas;  yra sunerimęs 
dėl planų statyti naują Kosovo elektrinę, kūrenamą lignitu, kuris išskiria daug anglies 
dioksido ir yra labai teršiantis aplinką, ir ragina atlikti visapusišką šios elektrinės poveikio 
aplinkai vertinimą pagal ES standartus; be to, ragina Kosovą plėtoti atsinaujinančiąją 
energiją ir įvairinti energijos išteklius laikantis savo įsipareigojimo iki 2020 m. pasiekti, 
kad 25 proc. visos sunaudojamos energijos sudarytų iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
gaunama energija, ir atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad būtina kiek didesnę dalį ES ir 
ERPB teikiamos finansinės pagalbos lėšų skirti energijos taupymo, efektyvaus energijos 
vartojimo, integracijos į regionines energijos rinkas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
projektams;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų 
tarnybai ir Kosovo vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai.


