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Resolutie van het Europees Parlement over het Europees integratieproces van Kosovo
(2013/0000(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 19 en 
20 juni 2003 in Thessaloniki over het vooruitzicht van de toetreding van de landen op 
de westelijke Balkan tot de Europese Unie,

– gezien het eerste akkoord over de beginselen met het oog op de normalisering van de 
betrekkingen tussen de premiers Ivica Dacic en Hasim Thaci van 19 april 2013 en het 
actieplan ter uitvoering daarvan van 22 mei 2013, dat het resultaat was van tien 
onderhandelingsrondes in het kader van de dialoog op hoog niveau tussen Belgrado en 
Pristina, 

– gezien het gezamenlijk verslag van 22 april 2013 van de hoge vertegenwoordiger/ 
vicevoorzitter en de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 
vorderingen van Kosovo betreffende de kwesties die werden uiteengezet in de conclusies 
van de Raad van december 2012 met het oog op het starten van de onderhandelingen over 
een stabilisatie- en associatieovereenkomst, 

– gezien de conclusies van de Raad van 28 juni 2013 tot vaststelling van het besluit waarbij 
machtiging wordt verleend tot het openen van onderhandelingen over een stabilisatie- en 
associatieovereenkomst tussen de EU en Kosovo,

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 oktober 2012 over een 
haalbaarheidsstudie voor een stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese 
Unie en Kosovo (COM(2012)0602),

– gezien het besluit van de Raad van 22 oktober 2012 tot machtiging van de Commissie om 
onderhandelingen te openen over een kaderovereenkomst met Kosovo inzake de deelname 
aan programma's van de Unie,

– gezien de rapporten van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties over de lopende 
activiteiten van de VN-missie voor interim-bestuur in Kosovo en daarmee verband 
houdende ontwikkelingen, waarvan het meest recente van 29 augustus 2013 betrekking 
heeft op de periode van 23 april tot 15 juli 2012,

– gezien het Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB van de Raad van 4 februari 
2008 betreffende de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo (EULEX Kosovo), 
zoals gewijzigd door Gemeenschappelijk Optreden 2009/445/GBVB van de Raad van 
9 juni 2009, door Besluit 2010/322/GBVB van de Raad van 8 juni 2010 en door Besluit 
2012/291/GBVB van de Raad van 5 juni 2012,

– gezien de conclusies van de bijeenkomsten van de Raad Algemene Zaken van 7 december 
2009, 14 december 2010 en 5 december 2011, waarin respectievelijk wordt benadrukt en 
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bevestigd dat ook Kosovo, onverminderd het standpunt van de lidstaten over de status van 
het land, voor visumliberalisering in aanmerking komt wanneer aan alle voorwaarden 
wordt voldaan, en gezien de start van een visumdialoog in januari 2012, de presentatie van 
het stappenplan voor visumliberalisering in juni 2012 en het eerste verslag van de 
Commissie van 8 februari 2013 over de vorderingen van Kosovo bij het voldoen aan de 
vereisten van het stappenplan voor visumliberalisering (COM(2013)0066), 

– gezien de gestructureerde dialoog over de rechtsstaat die op 30 mei 2012 van start gegaan 
is,

– gezien de in maart 2012 geïnstalleerde Nationale Raad van Kosovo voor Europese 
integratie die onder het kabinet van de president ressorteert en die een coördinerende rol 
op hoog niveau vervult met het doel overeenstemming te bereiken over de Europese 
agenda met een op integratie gerichte en partijoverschrijdende aanpak,

– gezien resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad, het advies van het Internationaal 
Gerechtshof van 22 juli 2010 over de vraag of de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring 
van Kosovo in overeenstemming is met het internationaal recht, en de resolutie van de 
Algemene Vergadering van de VN van 9 september 20101 waarin zij de inhoud van dat 
advies onderschreef en zich verheugd toonde over de bereidheid van de EU om de dialoog 
tussen Belgrado en Pristina te faciliteren,

– gezien de gezamenlijke verklaringen van de interparlementaire bijeenkomsten EP-Kosovo 
van 28-29 mei 2008, 6-7 april 2009, 22-23 juni 2010, 20 mei 2011 en 14-15 maart 2012,

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 oktober 2013 aan het Europees Parlement 
en de Raad over de uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2012-2013 
(COM(2013)0000),

– gezien zijn eerdere resoluties,

– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het historische akkoord dat in april 2013 is bereikt tussen de premiers 
Thaci en Dacic een belangrijke stap voorwaarts is en dat de autoriteiten van Kosovo nu de 
verantwoordelijkheid dragen om deze overeenkomst te goeder trouw ten uitvoer te leggen, 
de normalisering van de betrekkingen met Servië voort te zetten en de noodzakelijke 
hervormingen met het oog op de Europese integratie door te voeren;

B. overwegende dat 105 van de 193 leden van de Verenigde Naties, waaronder 23 van de 28 
EU-lidstaten, de onafhankelijkheid van Kosovo erkennen;

C. overwegende dat alle EU-lidstaten het Europese perspectief van Kosovo steunen, 
overeenkomstig de EU-toezeggingen aan de westelijke Balkan en onverminderd het 
standpunt van de lidstaten over de status van Kosovo;
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D. overwegende dat de aanhoudend zwakke rechtsstaat de opbouw van democratie vertraagt 
en de economie schade toebrengt, en daardoor de ontwikkeling op de lange termijn 
ondermijnt;

1. verwelkomt het eerste akkoord over de beginselen met het oog op de normalisering van de 
betrekkingen tussen beide premiers van 19 april, alsook het actieplan ter uitvoering 
daarvan, en onderstreept dat het belangrijk is dit volledig en te goeder trouw uit te voeren;

2. feliciteert de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter voor haar inzet bij het faciliteren van 
de dialoog tussen Belgrado en Pristina; 

3. verwelkomt het besluit van de Europese Raad van juni 2013 tot goedkeuring van het 
onderhandelingsmandaat voor de stabilisatie- en associatieovereenkomst, waardoor de 
onderhandelingen van start kunnen gaan, hetgeen een aanzienlijke impuls betekent voor 
hervormingen en nieuwe mogelijkheden biedt om de relaties tussen Kosovo en zijn 
buurlanden te versterken; 

4. onderstreept dat de lokale verkiezingen van 3 november een cruciale test worden voor het 
normaliseringsproces van de betrekkingen tussen Belgrado en Pristina; wijst op de 
noodzaak om vrouwen aan te moedigen zich kandidaat te stellen als burgemeester of 
gemeenteraadslid, om ook in de lokale besturen het genderevenwicht te verzekeren; dringt 
erop aan dat de autoriteiten van Kosovo in overleg met de Commissie van Venetië zo 
spoedig mogelijk een nieuwe kieswet vaststellen om de kiesprocedures transparanter te 
maken en te vereenvoudigen;

5. verwelkomt de overeenkomsten inzake telecommunicatie en energie, en wijst erop dat 
Kosovo zo spoedig mogelijk een eigen internationaal toegangsnummer moet krijgen; 

6. beklemtoont dat de grootst mogelijke transparantie moet worden betracht bij de 
communicatie inzake de uitkomsten van de dialoog tussen Belgrado en Pristina en dat de 
parlementen en maatschappelijke organisaties bij het tenuitvoerleggingsproces moeten 
worden betrokken; verwelkomt de aanwijzing van verbindingsofficieren aan beide zijden 
en dringt aan op aanhoudende steun voor allebei; 

7. onderstreept het belang van de visumliberalisering voor de burgers van Kosovo en 
verzoekt de Kosovaarse autoriteiten meer inspanningen te doen om de in het 
visumactieplan vastgestelde prioriteiten te realiseren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer rekening te houden met de inspanningen van de regering van Kosovo;

8. nodigt de vijf resterende lidstaten van de EU uit om over te gaan tot de erkenning van 
Kosovo; verzoekt de EU-lidstaten al het mogelijke te doen om de economische, sociale en 
politieke betrekkingen tussen hun burgers en die van Kosovo te bevorderen; wijst op de 
noodzaak om stappen te ondernemen met het oog op de volledige tenuitvoerlegging van
het IPA en om de samenwerking tussen EULEX, Europol en Interpol te verbeteren, 
inclusief praktische maatregelen om Kosovo - in afwachting van volledige erkenning -
bij het werk van beide agentschappen te betrekken; 
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9. toont zich verheugd over de oprichting van een regionaal commandoteam voor de 
Kosovaarse politie in het noorden, in het kader van de opbouw van een gezamenlijke 
politiemacht voor Kosovo; 

10. beklemtoont het belang van het werk van EULEX voor de consolidering van de 
rechtsstaat in de instellingen in Kosovo; verzoekt EULEX de transparantie en 
verantwoording van zijn werkzaamheden te verbeteren; 

11. verzoekt de autoriteiten van Kosovo het mandaat van EULEX en de uitoefening van zijn 
bevoegdheden te blijven eerbiedigen; merkt op dat de regering van Kosovo belangstelling 
toont om de taken van EULEX over te nemen; meent dat de aanwezigheid van EULEX 
vereist is om de tenuitvoerlegging van het akkoord van 19 april op het gebied van de 
rechtsstaat te ondersteunen; wijst erop dat momenteel meer dan 250 zaken door EULEX 
worden onderzocht, waaronder gevallen van georganiseerde misdaad, corruptie, 
oorlogsmisdaden en andere ernstige misdrijven waarbij ook talrijke medewerkers van 
politieke partijen zijn betrokken; wijst erop dat elke bevoegdheidsoverdracht geleidelijk
moet verlopen, afhankelijk van de vooruitgang die op het terrein is geboekt, en dat het 
maatschappelijk middenveld in Kosovo bij dit proces moet worden betrokken; 

12. veroordeelt met klem de aanval die op 19 september heeft geleid tot de dood van een 
EULEX-ambtenaar in de buurt van de gemeente Zvečan en wil dat deze zaak zo spoedig 
mogelijk wordt onderzocht; roept alle partijen op zich te onthouden van acties die nieuwe 
spanningen kunnen veroorzaken; 

13. onderstreept opnieuw de noodzaak van lokale verantwoordelijkheid voor en eigen 
zeggenschap over het verzoeningsproces; is van mening dat de autoriteiten van Kosovo 
verdere stappen moeten doen om toenadering te zoeken tot de Servische minderheid, met 
name in het noorden, om te zorgen voor een brede maatschappelijke integratie en voor de 
volledige toepassing van het bij grondwet vastgelegde beginsel dat Serviërs in hun eigen 
taal toegang hebben tot alle officiële diensten; onderstreept tegelijkertijd het belang van 
volledig tweetalig onderwijs; moedigt de Serviërs in Kosovo en hun politieke 
vertegenwoordigers aan alle middelen die hen krachtens de Kosovaarse grondwet ter 
beschikking staan aan te wenden om een constructieve rol te spelen in de politiek en in de 
maatschappij, met name door op verantwoorde wijze deel te nemen aan de komende 
lokale verkiezingen; 

14. verzoekt de autoriteiten van Kosovo de doeltreffendheid, aansprakelijkheid en 
onpartijdigheid van het gerechtelijk apparaat te verbeteren en de onafhankelijkheid ervan 
te eerbiedigen; vraagt de autoriteiten een proactieve rol te spelen met het oog op het 
versterken van de rechtsstaat, met name door het vervolgen van georganiseerde misdaad 
en corruptie, ook in eigen rangen; is bezorgd over het gebrek aan vooruitgang op dit 
gebied, inzonderheid over de grote omvang van de georganiseerde misdaad in het noorden 
van Kosovo; 

15. uit opnieuw zijn bezorgdheid over het beperkte kader voor getuigenbescherming in 
Kosovo, wat met name van belang is in geruchtmakende zaken, en dringt aan op een 
grotere samenwerking van de EU-lidstaten met betrekking tot de mogelijke herhuisvesting 
van getuigen;
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16. merkt op dat corruptie en georganiseerde misdaad wijdverspreid zijn in de regio en een 
obstakel vormen voor de democratische, sociale en economische ontwikkeling van 
Kosovo; meent dat een regionale strategie en meer samenwerking tussen alle landen in de 
regio van essentieel belang zijn om deze plagen effectiever te bestrijden, met name de 
handel in en uitbuiting van vrouwen en minderjarigen; 

17. steunt de volgehouden vervolging van oorlogsmisdaden op nationaal niveau; betreurt het 
dat als gevolg van de oorlog in Kosovo in 1999 nog steeds 1 869 personen vermist 
worden; merkt op dat dit een spoedige reactie vereist, als essentiële voorwaarde voor een 
verzoening tussen de gemeenschappen en voor een toekomst met vrede in de regio; 

18. doet een beroep op de instellingen op centraal en lokaal niveau om wetgeving inzake 
mensenrechten effectief ten uitvoer te leggen en bij te dragen tot de verdere ontwikkeling 
van een multi-etnische samenleving;

19. is bezorgd over het feit dat discriminatie nog altijd een ernstig probleem is en verzoekt de 
autoriteiten om uitvoering te geven aan het grondwettelijke beginsel van non-
discriminatie; onderstreept de noodzaak van een alomvattende strategie voor de 
bestrijding van discriminatie en de volledige uitvoering van de antidiscriminatiewet, om 
de gelijke behandeling van alle burgers, ongeacht hun etnische afkomst, geslacht, leeftijd, 
godsdienst, seksuele geaardheid, genderidentiteit of handicap, te verzekeren; 

20. benadrukt het belang van vrije en onafhankelijke media; 

21. neemt kennis van het lopende proces van privatisering van staatseigendommen, met name 
in verband met het post- en telecommunicatiebedrijf PTK; verzoekt de autoriteiten van 
Kosovo met klem concrete maatregelen te nemen om de transparantie van dit proces te 
verbeteren door informatie tijdig ter beschikking te stellen van alle betrokkenen; 

22. verwelkomt de voorlopige toezegging van de EU voor verdere financiering van de 
ontmanteling van de oude centrale Kosovo A tegen 2017; uit zijn bezorgdheid over de 
bouw van de nieuwe centrale die zal gestookt worden met bruinkool, dat een 
koolstofintensieve en zeer verontreinigende brandstof is, en pleit voor een volledige 
milieueffectbeoordeling van deze centrale overeenkomstig de geldende EU-normen; roept 
Kosovo voorts op te werken aan de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de 
diversificatie van energiebronnen in overeenstemming met zijn toezegging om tegen 2020 
25% van zijn verbruik te halen uit hernieuwbare energie; onderstreept in dit verband de 
noodzaak om meer financiële steun van de EU en de EBWO te besteden aan 
energiebesparing, energie-efficiëntie, integratie in de regionale energiemarkten en 
projecten voor hernieuwbare energie;

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
Europese Dienst voor extern optreden en de regering en de Nationale Assemblee van 
Kosovo.


