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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Kosovas Eiropas integrācijas procesu
(2013/0000(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropadomes prezidentūras 2003. gada 19.un 20. jūnijā Salonikos notikušās 
sanāksmes secinājumus attiecībā uz Rietumbalkānu valstu izredzēm pievienoties Eiropas 
Savienībai,

– ņemot vērā premjerministru I. Dacic un H. Thaci 2013. gada 19. aprīlī panākto pirmo 
nolīgumu par pamatprincipiem attiecību normalizēšanai un ņemot vērā 22. maija 
īstenošanas pasākumu plānu, kas tika apstiprināts pēc desmit augsta līmeņa Belgradas un 
Prištinas dialoga kārtām, 

– ņemot vērā 2013. gada 22. aprīļa PV/AP un Eiropas Komisijas kopīgo ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par Kosovas progresu Padomes 2012. gada decembra 
secinājumos izvirzīto jautājumu risināšanā, ņemot vērā iespējamo lēmumu par sarunu 
uzsākšanu saistībā ar stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, 

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 28. jūnija secinājumus attiecībā uz lēmuma pieņemšanu, 
ar kuru tiek ļauts sākt sarunas par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp ES un 
Kosovu,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 10. oktobra paziņojumu par priekšizpēti par 
Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kosovu 
(COM(2012)0602),

– ņemot vērā Padomes 2012. gada 22. oktobra lēmumu, ar kuru Komisijai tiek ļauts sākt 
sarunas par pamatnolīgumu ar Kosovu attiecībā uz piedalīšanos Savienības programmās,

– ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra ziņojumus par Apvienoto Nāciju Organizācijas pagaidu 
pārvaldes Kosovā veiktajām darbībām un ar tām saistīto notikumu attīstību, pēdējais no 
šiem ziņojumiem tika sniegts 2013. gada 29. augustā un aptvēra laika posmu no 23. aprīļa 
līdz 15. jūlijam,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 4. februāra Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP par Eiropas 
Savienības Tiesiskuma misiju Kosovā (EULEX Kosovo), kas grozīta ar Padomes 
2009. gada 9. jūnija Vienoto rīcību 2009/445/KĀDP, Padomes 2010. gada 8. jūnija 
Lēmumu 2010/322/KĀDP un Padomes 2012. gada 5. jūnija Lēmumu 2012/291/KĀDP,

– ņemot vērā Vispārējo lietu padomes 2009. gada 7. decembra, 2010. gada 14. decembra un 
2011. gada 5. decembra sanāksmes secinājumus, kuros attiecīgi uzsver un vēlreiz 
apliecina, ka, neskarot dalībvalstu nostāju attiecībā uz Kosovas statusu, Kosovai vajadzētu 
gūt priekšrocības saistībā ar eventuālo vīzu režīma liberalizācijas perspektīvu, tiklīdz tā 
būs izpildījusi visus nosacījumus; ņemot vērā to, ka 2012. gada janvārī tika uzsākts 
dialogs par vīzu režīmu, 2012. gada jūnijā tika iesniegts vīzu režīma liberalizācijas 
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ceļvedis un tikai 2013. gada 8. februārī — Komisijas pirmais ziņojums par Kosovas 
progresu saistībā ar vīzu režīma liberalizācijas ceļvedī noteikto prasību izpildi 
(COM(2013)66 final), 

– ņemot vērā 2012. gada 30. maijā sākto strukturēto dialogu par tiesiskumu,

– ņemot vērā to, ka prezidenta biroja struktūrā tika izveidota un 2012. gada martā svinīgi 
atklāta Kosovas Eiropas integrācijas nacionālā padome, kas darbojas kā augsta līmeņa 
koordinējošā struktūra ar uzdevumu panākt vienprātību par Eiropas plānu, izmantojot 
iekļaujošu un visas puses aptverošu pieeju,

– ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1244 (1999), Starptautiskās Tiesas 
2010. gada 22. jūlija konsultatīvo atzinumu par to, vai vienpusējā Kosovas neatkarības 
pasludināšana atbilst starptautiskajām tiesībām, un ANO Ģenerālās asamblejas 2010. gada 
9. septembra rezolūciju1, kurā atzīts šā atzinuma saturs un pausta atzinība ES gatavībai 
veicināt dialogu starp Belgradu un Prištinu,

– ņemot vērā 2008. gada 28.–29. maijā, 2009. gada 6.–7. aprīlī, 2010. gada 22.–23. jūnijā un 
2011. gada 20. maijā un 2012. gada 14.–15. martā notikušo EP un Kosovas 
starpparlamentāro sanāksmju kopīgos paziņojumus,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 16. oktobra paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei „Paplašināšanas stratēģija un galvenie uzdevumi 2013.–2013. gadā” 
(COM(2013)0000),

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā premjerministru H. Thaci un I. Dacic 2013. gada aprīlī panāktais vēsturiskais 
nolīgums ir svarīgs solis, kas apliecina Kosovas varas iestāžu atbildību to godprātīgi 
īstenot, turpināt attiecību normalizēšanu ar Serbiju un ierosināt reformas, kuras 
nepieciešamas Eiropas integrācijas procesā;

B. tā kā 105 no 193 ANO dalībvalstīm, tostarp 23 no 28 ES dalībvalstīm atzīst Kosovas 
neatkarību;

C. tā kā visas ES dalībvalstis atbalsta Kosovas Eiropas perspektīvu, atbilstīgi ES saistībām 
attiecībā uz Rietumbalkāniem un neskarot dalībvalstu nostāju attiecībā uz Kosovas 
statusu;

D. tā kā pastāvīgie būtiskie trūkumi tiesiskuma jomā kavē demokrātijas izveidi un 
ekonomikas darbību, apgrūtinot ilgtermiņa attīstību,

1. atzinīgi vērtē 19. aprīlī abu premjerministru panākto pirmo nolīgumu par pamatprincipiem 
attiecību normalizēšanai, kā arī vienošanos par īstenošanas plānu, un uzsver, cik svarīgi ir 
to godprātīgi īstenot pilnībā;

                                               
1 A/RES/64/298.
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2. apsveic augsto pārstāvi/ priekšsēdētāja vietnieci par viņas ieguldījumu Belgradas un 
Prištinas dialoga veicināšanā; 

3. atzinīgi vērtē 2013. gada jūnija Eiropadomes lēmumu apstiprināt pilnvaras sarunām par 
stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, kas tādējādi ļauj uzsākt sarunas, radīt spēcīgu 
stimulu reformām un jaunas iespējas, kuras stiprinās Kosovas attiecības ar kaimiņvalstīm; 

4. uzsver, ka 3. novembra pašvaldību vēlēšanas ir nozīmīgs pārbaudījums Belgradas un 
Prištinas attiecību normalizēšanas procesā; uzsver nepieciešamību mudināt sievietes 
kandidēt uz pilsētu mēru amatiem, kā arī uz amatiem pašvaldību padomēs, lai panāktu 
dzimumu līdzsvaru arī vietējās pašvaldībās; mudina Kosovas varas iestādes pēc 
konsultācijām ar Venēcijas padomi pēc iespējas ātri pieņemt jaunu vēlēšanu likumu, lai 
vēlēšanu procedūru padarītu pārredzamāku un lai vienkāršotu balsošanu;

5. atzinīgi vērtē nolīgumus telekomunikāciju un enerģētikas jomā, uzsverot, cik svarīgi pēc 
iespējas ātri piešķirt Kosovai atsevišķu starptautisko sarunu kodu; 

6. uzsver, ka, darot zināmus Belgradas un Prištinas dialoga rezultātus, ir nepieciešama 
vislielākā pārredzamība un attiecīgo parlamentu un pilsonisko sabiedrību iesaistīšana 
īstenošanas procesā; atzinīgi vērtē sadarbības koordinatoru iecelšanu abās pusēs un 
mudina nodrošināt viņiem nepārtrauktu atbalstu; 

7. uzsver, cik svarīgi ir liberalizēt vīzu režīmu Kosovas pilsoņiem, un mudina Kosovas varas 
iestādes pielikt lielākas pūles, lai īstenotu attiecībā uz vīzu režīmu rīcības plānā noteiktās 
prioritātes, un mudina Komisiju un dalībvalstis izrādīt lielāku atsaucību attiecībā uz 
Kosovas valdības centieniem;

8. mudina tās piecas ES dalībvalstis, kas vēl nav atzinušas Kosovu, izdarīt to; aicina visas ES 
dalībvalstis veikt visu iespējamo, lai sekmētu ekonomiskās, sociālās un politiskās 
attiecības starp šo valstu un Kosovas iedzīvotājiem;  norāda uz nepieciešamību aktīvi 
rīkoties, lai pilnībā īstenotu IPA un uzlabotu arī sadarbību starp EULEX, Eiropolu un 
Interpolu, tostarp praktiskus pasākumus nolūkā iekļaut Kosovu abu šo aģentūru darbā, 
kamēr tiks panākta pilnīga atzīšana; 

9. atzinīgi vērtē Kosovas policijas reģionālās komandas izveidošanu valsts ziemeļu daļā, 
īstenojot vienotas Kosovas policijas veidošanas procesu; 

10. uzsver, cik svarīgs ir EULEX ieguldījums tiesiskuma nostiprināšanā Kosovas iestādēs; 
aicina EULEX palielināt sava darba pārredzamību un pārskatatbildību; 

11. aicina Kosovas varas iestādes arī turpmāk ievērot EULEX piešķirtās pilnvaras un 
īstenošanas pilnvaras; norāda uz Kosovas valdības ieinteresētību pārņemt EULEX
funkcijas; uzstāj uz EULEX klātbūtni, lai palīdzētu īstenot 19. aprīļa nolīgumu tiesiskuma 
jomā; uzsver, ka vairāk nekā 250 lietās, kuras pašlaik izmeklē EULEX, tostarp organizētās 
noziedzības, korupcijas, kara noziegumu un cita veida smagās lietās, ir iesaistīti arī vairāki 
desmiti politisko partiju pārstāvju; uzsver, ka jebkāda veida atbildības nodošanai jānotiek 
pakāpeniski, pamatojoties uz reāli panākto progresu uz vietām, un tajā būtu jāiesaista 
Kosovas pilsoniskā sabiedrība; 
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12. stingri nosoda 19. septembra uzbrukumu netālu no Zveçan/Zvečan pašvaldības, kura 
rezultātā tika nogalināts viena EULEX loceklis, un prasa veikt tūlītēju izmeklēšanu; 
mudina visas puses izvairīties no jebkādām darbībām, kas varētu izraisīt spriedzi; 

13. uzsver, ka atbildība un iniciatīva par samierināšanās procesu ir jāuzņemas vietējām 
iestādēm; uzskata, ka Kosovas iestādēm jāveic papildu pasākumi, lai nodibinātu kontaktus 
ar serbu minoritāti, jo īpaši Kosovas ziemeļos, un nodrošinātu sabiedrībā plašu integrāciju, 
vienlaikus arī pilnībā īstenojot konstitucionālo principu piešķirt visiem Kosovā 
dzīvojošajiem serbiem tiesības vērstie pie valsts dienestiem savā dzimtajā valodā; tajā 
pašā laikā uzsver bilingvālās izglītības nozīmi; mudina visus Kosovā dzīvojošos serbus un 
viņu pārstāvjus izmantot visas tiem Kosovas konstitūcijā paredzētās tiesības, lai 
konstruktīvi darbotos politiskajā un sabiedriskajā dzīvē, jo īpaši — atbildīgi piedaloties 
gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās; 

14. aicina Kosovas varas iestādes uzlabot tiesu iestāžu efektivitāti, pārskatatbildību un 
objektivitāti un ievērot to neatkarību; mudina iestādes visaptveroši stiprināt tiesiskumu, jo 
īpaši — saucot pie atbildības par organizēto noziedzību un korupciju, tostarp pašu rindās; 
pauž bažas par būtisku panākumu trūkumu šajās jomās un jo īpaši — par augsto 
organizētās noziedzības līmeni Kosovas ziemeļos; 

15. joprojām pauž bažas par ierobežotajām liecinieku aizsardzības programmas iespējām 
Kosovā, kas ir īpaši būtiski ļoti nozīmīgās lietās, un mudina ES dalībvalstis vairāk 
sadarboties attiecībā uz liecinieku pārvietošanas varbūtību;

16. norāda, ka korupcija un organizētā noziedzība ir plaši izplatīta visā reģionā un ir šķērslis 
Kosovas demokrātiskajai, sociālajai un ekonomiskajai attīstībai; uzskata, ka ir 
nepieciešams attīstīt reģionālo stratēģiju un ciešāku sadarbību starp visām šī reģiona 
valstīm, lai efektīvāk atrisinātu šos jautājumus, jo īpaši attiecībā uz sieviešu un 
nepilngadīgo izmantošanu un cilvēktirdzniecību; 

17. atbalsta kara noziegumu izmeklēšanas turpināšanu valsts līmenī; pauž nožēlu par to, ka 
Kosovā 1999. gadā notikušā kara rezultātā par bez vēsts pazudušām vēl joprojām tiek 
uzskatītas 1869 personas; norāda, ka šis jautājums ir nekavējoties jārisina, jo tas ir būtisks 
priekšnosacījums izlīgumam starp kopienām un mierīgai nākotnei šajā reģionā; 

18. aicina centrālās un vietējās iestādes efektīvi īstenot tiesību aktus cilvēktiesību jomā un 
veicināt daudznacionālas sabiedrības turpmāko attīstību;

19. pauž bažas par to, ka diskriminācija joprojām ir nopietna problēma un aicina varas 
iestādes īstenot konstitucionālo principu par diskriminācijas aizliegumu; uzsver, ka ir 
nepieciešama visaptveroša diskriminācijas novēršanas stratēģija un ka ir pilnībā jāīsteno 
Likums par diskriminācijas nepieļaušanu, lai garantētu visu cilvēku līdztiesību neatkarīgi 
no viņu etniskās izcelsmes, dzimuma, vecuma, reliģiskās pārliecības, seksuālās 
orientācijas un dzimumidentitātes vai invaliditātes; 

20. uzsver brīvu un neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu nozīmi; 

21. ņem vērā valsts īpašumu privatizācijas procesu, jo īpaši attiecībā uz Kosovas pasta un 
telekomunikāciju uzņēmumu (PTK); mudina Kosovas varas iestādes veikt praktiskus 
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pasākumus, lai sekmētu šī procesa pārredzamību, informāciju laikus padarot pieejamu 
visām ieinteresētajām personām; 

22. atzinīgi vērtē ES provizoriskās saistības attiecībā uz papildu dotācijām, lai pilnībā segtu 
Kosovas vecās elektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanas izmaksas līdz 2017. gadam; 
pauž bažas par jaunas elektrostacijas celtniecības plāniem Kosovā, kura tiktu kurināta ar 
lignītu, kas ir oglekļa intensīvs un apkārtējo vidi ļoti piesārņojošs, un prasa veikt pilnu šīs 
elektrostacijas vides ietekmes novērtējumu saskaņā ar ES standartiem; turklāt aicina 
Kosovu strādāt pie atjaunojamo energoresursu attīstīšanas un enerģijas avotu dažādošanas 
atbilstīgi savām saistībām līdz 2020. gadam panākt, lai 25 % no kopējās patērētās 
enerģijas būtu iegūti no atjaunojamajiem energoresursiem, un šajā sakarībā uzsver 
nepieciešamību lielāku daļu ES un ERAB sniegtā finanšu atbalsta veltīt energotaupībai, 
energoefektivitātei, integrācijai reģionālajos elektrotirgos un atjaunojamās enerģijas 
projektiem;

23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības 
dienestam un Kosovas valdībai un Nacionālajai asamblejai.


