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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Proċess ta' Integrazzjoni Ewropea tal-
Kosovo
(2013/0000(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' Tessalonika 
tad-19 u l-20 ta' Ġunju 2003 dwar il-prospettiva tal-adeżjoni tal-pajjiżi tal-Balkani tal-
Punent mal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Ewwel Ftehim tad-19 ta' April 2013 dwar il-Prinċipji li Jirregolaw in-
Normalizzazzjoni tar-Relazzjonijiet bejn il-Prim Ministri Ivica Dacic u Hasim Thaci u l-
Pjan ta' Azzjoni għall-Implimentazzjoni tat-22 ta' Mejju, li kien ir-riżultat ta' għaxar 
laqgħat li kienu parti mid-djalogu ta' livell għoli bejn Belgrad u Pristina, 

– wara li kkunsidra r-Rapport Konġunt tat-22 ta' April 2013 mir-RGħ/VP u l-Kummissjoni 
Ewropea lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress tal-Kosovo fir-rigward 
tal-indirizzar tal-kwistjonijiet imsemmija fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill ta' 
Diċembru 2012 fid-dawl ta' deċiżjoni possibbli dwar il-ftuħ ta' negozjati dwar il-Ftehim ta' 
Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, 

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-28 ta' Ġunju 2013 li jadottaw id-
deċiżjoni li tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati dwar Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u 
Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Kosovo,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Ottubru 2012 dwar Studju 
ta' Fattibilità għal Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-
Kosovo (COM(2012)0602),

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2012 li tawtorizza lill-
Kummissjoni tiftaħ in-negozjati għal ftehim qafas mal-Kosovo dwar il-parteċipazzjoni fil-
programmi tal-Unjoni,

– wara li kkunsidra r-rapporti tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-
attivitajiet li jkunu għaddejjin tal-Missjoni ta' Amministrazzjoni Intermedja tan-
Nazzjonijiet Uniti fil-Kosovo u l-iżviluppi relatati magħha, li l-aħħar wieħed kien tad-
29 ta' Awwissu 2013 u jkopri l-perjodu mit-23 ta' April sal-15 ta' Lulju,

– wara li kkunsidra l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/124/PESK tal-4 ta' Frar 2008 dwar 
il-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo, EULEX Kosovo, kif 
emendata mill-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2009/445/PESK tad-9 ta' Ġunju 2009, mid-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/322/PESK tat-8 ta' Ġunju 2010 u mid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2012/291/PESK tal-5 ta' Ġunju 2012,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħat tal-Kunsill Affarijiet Ġenerali tas-
7 ta' Diċembru 2009, tal-14 ta' Diċembru 2010 u tal-5 ta' Diċembru 2011, li jenfasizzaw u 
jaffermaw mill-ġdid, rispettivament, li l-Kosovo, mingħajr preġudizzju għall-pożizzjoni 
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tal-Istati Membri dwar l-istatus tiegħu, għandu wkoll igawdi mill-prospettiva tal-
liberalizzazzjoni eventwali tal-viża ladarba jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha; wara li 
kkunsidra t-tnedija ta' djalogu dwar il-kwistjoni tal-viżi f'Jannar 2012 u l-preżentazzjoni 
ta' pjan direzzjonali għal-liberalizzazzjoni tal-viża f'Ġunju 2012 u tal-ewwel rapport tal-
Kummissjoni tat-8 ta' Frar 2013 dwar il-progress li għamel il-Kosovo biex jissodisfa r-
rekwiżiti tal-pjan direzzjonali għal-liberizzazzjoni tal-viża (COM(2013)66final), 

– wara li kkunsidra d-Djalogu Strutturat dwar l-Istat tad-Dritt imniedi fit-30 ta' Mejju 2012,

– wara li kkunsidra l-Kunsill Nazzjonali tal-Kosovo għall-Integrazzjoni Ewropea, marbut 
mal-uffiċċju tal-President u li jaqdi r-rwol ta' korp ta' koordinament ta' livell għoli 
responsabbli mill-ksib ta' kunsens dwar l-aġenda Ewropea permezz ta' approċċ inklużiv u 
mhux partiġjan, li ġie inawgurat f'Marzu 2012,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 1244(1999) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, l-Opinjoni 
Konsultattiva tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja (QIĠ) tat-22 ta' Lulju 2010 dwar il-
konformità tad-Dikjarazzjoni Unilaterali ta' Indipendenza tal-Kosovo mad-dritt 
internazzjonali, u r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tad-9 ta' Settembru 20101, 
li rrikonoxxiet il-kontenut tal-opinjoni tal-QIĠ u laqgħet ir-rieda tal-UE li tiffaċilita d-
djalogu bejn Belgrad u Pristina,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet konġunti tal-laqgħat interparlamentari bejn il-
Parlament Ewropew u l-Kosovo tat-28 u d-29 ta' Mejju 2008, tas-6 u s-7 ta' April 2009, 
tat-22 u t-23 ta' Ġunju 2010, tal-20 ta' Mejju 2011 u tal-14 u l-15 ta' Marzu 2012,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill tas-16 ta' Ottubru 2013 bit-titolu "L-Istrateġija tat-Tkabbir u l-Isfidi 
Ewlenin 2012-2013" (COM(2013)0000),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A. billi l-ftehim storiku li ntlaħaq f'April 2013 mill-Prim Ministri Thaci u Dacic 
jikkostitwixxi pass importanti u jsaħħaħ ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet tal-Kosovo li 
jimplimentaw dan il-ftehim bona fide, li jkomplu bin-normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet 
mas-Serbja u li jressqu r-riformi meħtieġa fit-triq tal-integrazzjoni Ewropea;

B. billi 105 mill-193 Stat Membru tan-Nazzjonijiet Uniti, inklużi 23 mit-28 Stat Membru tal-
UE, jirrikonoxxu l-indipendenza tal-Kosovo;

C. billi l-Istati Membri kollha tal-UE jappoġġaw il-prospettiva Ewropea tal-Kosovo, 
f'konformità mal-impenji meħuda mill-UE fil-konfront tal-Balkani tal-Punent u mingħajr 
preġudizzju għall-pożizzjoni tal-Istati Membri dwar l-istatus tal-Kosovo;

D. billi d-dgħufija persistenti tal-istat tad-dritt qed ittawwal il-bini tad-demokrazija u tagħmel 
ħsara lill-ekonomija, billi xxekkel l-iżvilupp fit-tul;

1. Jilqa' l-konklużjoni tal-Ewwel Ftehim dwar il-Prinċipji ta' Normalizzazzjoni tad-
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19 ta' April bejn iż-żewġ Prim Ministri, kif ukoll il-ftehim dwar il-pjan ta' 
implimentazzjoni, u jenfasizza l-importanza tal-implimentazzjoni sħiħa tiegħu bona fide;

2. Jifraħ lir-Rappreżentant Għoli/Viċi President għax-xogħol tagħha għal dak li jikkonċerna 
l-faċilitazzjoni tad-djalogu bejn Belgrad u Pristina; 

3. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2013 li jiġi approvat il-mandat ta' 
negozjar għall-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, li se tippermetti t-tnedija tan-
negozjati u l-ħolqien ta' inċentiv b'saħħtu għal riforma u opportunitajiet ġodda li se jsaħħu 
r-relazzjonijiet ta' viċinat tal-Kosovo; 

4. Jenfasizza li l-elezzjonijiet lokali tat-3 ta' Novembru jirrappreżentaw test kruċjali għall-
proċess ta' normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet bejn Belgrad u Pristina; jenfasizza l-bżonn li 
tiġi inkoraġġita l-kandidatura tan-nisa għall-karigi ta' sindki u kunsilliera muniċipali, ħalli 
tinkiseb rappreżentazzjoni ekwilibrata tas-sessi anki fil-governanza lokali; iħeġġeġ lill-
awtoritajiet tal-Kosovo jadottaw malajr kemm jista' jkun, f'konsultazzjoni mal-
Kummissjoni ta' Venezja, liġi elettorali ġdida ħalli l-proċeduri elettorali jsiru aktar 
trasparenti u l-votazzjoni tiġi ssimplifikata;

5. Jilqa' l-ftehimiet konklużi dwar it-telekomunikazzjonijiet u l-enerġija, filwaqt li jenfasizza 
li huwa importanti li l-Kosovo jingħata kemm jista' jkun malajr prefiss telefoniku 
internazzjonali għalih; 

6. Jenfasizza l-bżonn li l-konklużjonijiet tad-Djalogu bejn Belgrad u Pristina jiġu 
kkomunikati bl-akbar trasparenza u li jkun żgurat l-involviment tal-parlamenti u tas-
soċjetajiet ċivili fil-proċess ta' implimentazzjoni; jilqa' l-ħatra ta' uffiċjali ta' kollegament 
miż-żewġ naħat u jinsisti fuq l-appoġġ kontinwu għat-tnejn li huma; 

7. Jenfasizza l-importanza tal-liberalizzazzjoni tal-viża għaċ-ċittadini tal-Kosovo, 
jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet tal-Kosovo jżidu l-isforzi tagħhom ħalli jissodisfaw il-
prijoritajiet stabbiliti fil-Pjan ta' Azzjoni għall-Viża u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jkunu aktar reattivi għall-isforzi tal-gvern tal-Kosovo;

8. Jinkoraġġixxi lill-ħames Stati Membri li fadal jipproċedu bir-rikonoxximent tal-Kosovo; 
jitlob lill-Istati Membri tal-UE kollha jagħmlu ħilithom sabiex jiffaċilitaw ir-relazzjonijiet 
ekonomiċi, soċjali u politiċi bejn iċ-ċittadini tagħhom u dawk tal-Kosovo; josserva li 
huwa neċessarju li jittieħdu passi attivi li jippermettu l-implimentazzjoni sħiħa tal-IPA, u 
anki li jtejbu l-kooperazzjoni bejn EULEX, Europol u Interpol, inklużi, sakemm għad 
m'hemmx rikonoxximent komplet, passi prattiċi intiżi sabiex il-Kosovo jiġi inkluż fil-
ħidma ta' dawn iż-żewġ aġenziji; 

9. Jilqa' l-istabbiliment tat-Tim ta' Kmand Reġjonali tal-Pulizija tal-Kosovo fit-Tramuntana 
bħala parti mill-proċess tal-ħolqien ta' Pulizija Unifikata tal-Kosovo; 

10. Jenfasizza l-importanza tax-xogħol ta' EULEX fil-qasam tal-konsolidament tal-istat tad-
dritt fl-istituzzjonijiet tal-Kosovo; jitlob lil EULEX iżżid it-trasparenza u r-
responsabbilizzazzjoni tax-xogħol tagħha; 

11. Jistieden lill-awtoritajiet tal-Kosovo jkomplu jirrispettaw il-mandat ta' EULEX u l-
eżerċizzju tas-setgħat eżekuttivi tagħha; jieħu nota tal-interess tal-gvern tal-Kosovo li 
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jassumi l-funzjonijiet ta' EULEX; jinsisti fuq il-preżenza ta' EULEX ħalli tappoġġa l-
implimentazzjoni tal-ftehim tad-19 ta' April fil-qasam tal-istat tad-dritt; jenfasizza li 
EULEX attwalment qed tinvestiga aktar minn 250 każ inklużi każijiet ta' kriminalità 
organizzata, korruzzjoni, delitti tal-gwerra u akkużi serji oħra li jinvolvu wkoll għexieren 
ta' uffiċjali ta' partiti politiċi; jissottolinja li kwalunkwe trasferiment ta' responsabbiltajiet 
jeħtieġ li jkun gradwali u bbażat fuq progress reali fit-territorju u għandu jinvolvi lis-
soċjetà ċivili tal-Kosovo; 

12. Jikkundanna bil-qawwa l-attakk li wassal għall-qtil ta' uffiċjal ta' EULEX fid-
19 ta' Settembru viċin il-Muniċipalità Zveçan/Zvečan u jappella sabiex titwettaq 
investigazzjoni mingħajr dewmien; iħeġġeġ lill-partijiet kollha jevitaw kwalunkwe azzjoni 
li tista' toħloq tensjoni; 

13. Jenfasizza mill-ġdid il-bżonn ta' responsabbiltà u sjieda lokali għal dak li jikkonċerna l-
proċess ta' rikonċiljazzjoni; iqis li l-awtoritajiet tal-Kosovo għandhom jieħdu passi 
ulterjuri biex javviċinaw il-minoranza Serba, partikolarment fit-Tramuntana, bil-għan li 
tiġi żgurata integrazzjoni wiesgħa fi ħdan is-soċjetà filwaqt li jiġi implimentat bis-sħiħ il-
prinċipju kostituzzjonali tal-għoti lis-Serbi tal-Kosovo tad-dritt ta' aċċess għas-servizzi 
uffiċjali kollha bil-lingwa tagħhom stess; jenfasizza, fl-istess ħin, l-importanza ta' 
edukazzjoni kompletament bilingwali; jinkoraġġixxi lis-Serbi tal-Kosovo kollha kif ukoll 
lir-rappreżentanti politiċi tagħhom jużaw il-possibbiltajiet li toffrilhom il-Kostituzzjoni 
tal-Kosovo sabiex jassumu rwol kostruttiv fil-politika u s-soċjetà b'mod partikolari billi 
jipparteċipaw fl-elezzjonijiet lokali li jmiss b'mod responsabbli; 

14. Jitlob lill-awtoritajiet tal-Kosovo jtejbu l-effikaċja, ir-responsabbilizzazzjoni u l-
imparzjalità tal-ġudikatura u jirrispettaw l-indipendenza tagħha; iħeġġeġ lill-awtoritajiet 
isaħħu b'mod proattiv l-istat tad-dritt, b'mod partikolari billi jieħdu passi kontra l-
organizzazzjonijiet involuti fil-kriminalità organizzata u l-persuni ħatja ta' korruzzjoni, 
anki fi ħdan ir-rankijiet tagħhom stess; jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta' progress 
sinifikanti f'dawn l-oqsma u b'mod partikolari dwar il-livell għoli ta' kriminalità 
organizzata fit-Tramuntana tal-Kosovo; 

15. Jibqa' mħasseb dwar il-possibbiltajiet limitati li toffri l-Kosovo għall-protezzjoni tax-
xhieda, b'mod partikolari fil-kawżi li jiġbdu ħafna l-attenzjoni tan-nies, u jħeġġeġ aktar 
kooperazzjoni min-naħa tal-Istati Membri tal-UE fir-rigward tar-rilokazzjoni possibbli 
tax-xhieda;

16. Josserva li hemm ħafna okkorrenzi ta' korruzzjoni u kriminalità organizzata fir-reġjun u li 
dawn jirrappreżentaw ukoll ostaklu għall-iżvilupp demokratiku, soċjali u ekonomiku tal-
Kosovo; iqis li strateġija reġjonali u kooperazzjoni msaħħa bejn il-pajjiżi kollha fir-reġjun 
huma essenzjali sabiex dawn il-kwistjonijiet jiġu indirizzati b'aktar effikaċja, b'mod 
partikolari t-traffikar u l-isfruttament tan-nisa u l-minorenni; 

17. Jappoġġa ż-żamma tal-prosekuzzjoni tad-delitti tal-gwerra fil-livell nazzjonali; iqis 
deplorevoli li, bħala konsegwenza tal-gwerra tal-1999 fil-Kosovo, 1 869 ruħ għadhom 
nieqsa; josserva li din il-kwistjoni teħtieġ risposta rapida, bħala kundizzjoni preliminari 
vitali għar-rikonċiljazzjoni bejn il-komunitajiet u għal futur paċifiku fir-reġjun; 

18. Jitlob lill-istituzzjonijiet fuq livell kemm ċentrali kif ukoll lokali jimplimentaw b'mod 
effikaċi l-leġiżlazzjoni relatata mad-drittijiet tal-bniedem u jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
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ulterjuri ta' soċjetà multietnika;

19. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li d-diskriminazzjoni għadha problema serja u jitlob lill-
awtoritajiet japplikaw il-prinċipju kostituzzjonali tan-nondiskriminazzjoni; jenfasizza l-
bżonn li tiġi mfassla strateġija globali għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u li tiġi 
implimentata bis-sħiħ il-Liġi dwar il-Ġlieda kontra d-Diskriminazzjoni biex b'hekk jiġi 
garantit it-trattament ugwali ta' kulħadd indipendentement mill-oriġini etnika, is-sess, l-
età, ir-reliġjon, l-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru jew id-diżabbiltà; 

20. Jenfasizza l-importanza ta’ midja libera u indipendenti; 

21. Jieħu nota tal-proċess attwali ta' privatizzazzjoni tal-partimonju pubbliku, b'mod 
partikolari għal dak li jikkonċerna l-kumpanija tal-posta u t-telekomunikazzjoni tal-
Kosovo (PTK); iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Kosovo jadottaw miżuri konkreti sabiex 
isaħħu t-trasparenza ta' dan il-proċess billi jqiegħdu l-informazzjoni għad-dispożizzjoni 
tal-partijiet interessati kollha fi żmien debitu; 

22. Jilqa' l-impenn provviżorju tal-UE li talloka aktar fondi sabiex jitħallsu l-ispejjeż kollha 
tad-dekummissjonar tal-impjant tal-elettriku l-qadim Kosovo A sal-2017; jesprimi tħassib 
tiegħu dwar il-kostruzzjoni mhux prevista tal-impjant tal-elettriku l-ġdid tal-Kosovo li 
jaħdem permezz tal-linjite, li huwa fjuwil b'emissjonijiet għolja ta' karbonju u li jniġġes 
ħafna, u jitlob Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali kompleta ta' dan l-impjant b'mod 
konformi mal-istandards tal-UE; jitlob, barra minn hekk, lill-Kosovo jaħdem fuq l-
iżvilupp tal-enerġija rinnovabbli u d-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija b'mod koerenti 
mal-impenji tiegħu li sal-2020 25 % tal-konsum totali tal-enerġija jiġi mill-enerġija 
rinnovabbli u jissottolinja, f'dan ir-rigward, in-neċessità li tiġi allokata parti akbar mill-
għajnuna finanzjarja provduta mill-UE u l-BERŻ għall-iffrankar tal-enerġija, l-effiċjenza 
fl-enerġija, l-integrazzjoni fis-swieq reġjonali tal-elettriku u l-proġetti favur l-enerġija 
rinnovabbli;

23. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u lill-Gvern u lill-
Assemblea Nazzjonali tal-Kosovo.


