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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie procesu integracji Kosowa z Unią 
Europejską
(2013/0000(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Salonikach 
w dniach 19–20 czerwca 2003 r. dotyczące perspektywy przystąpienia państw Bałkanów 
Zachodnich do Unii Europejskiej,

– uwzględniając Pierwsze porozumienie co do zasad regulujących normalizację stosunków 
zawarte w dniu 19 kwietnia 2013 r. przez premierów Ivicę Dačicia i Haszima Thaçiego 
oraz plan realizacji z dnia 22 maja, będący wynikiem dziesięciu rund prowadzonego na 
wysokim szczeblu dialogu Belgradu i Prisztiny, 

– uwzględniając sporządzone przez wysoką przedstawiciel/ wiceprzewodniczącą i Komisję 
Europejską wspólne sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 kwietnia 2013 r. w sprawie postępów Kosowa w rozwiązywaniu kwestii określonych w 
konkluzjach Rady z grudnia 2012 r. w związku z ewentualną decyzją w sprawie 
rozpoczęcia negocjacji dotyczących układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 28 czerwca 2013 r., w których przyjęto decyzję 
upoważniającą do rozpoczęcia negocjacji w sprawie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu 
między Unią Europejską a Kosowem,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 października 2012 r. w sprawie studium 
wykonalności dotyczącego układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską 
a Kosowem (COM(2012)0602),

– uwzględniając decyzję Rady z dnia 22 października 2012 r. w sprawie upoważnienia 
Komisji do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy ramowej z Kosowem w sprawie 
uczestnictwa tego państwa w programach unijnych,

– uwzględniając sprawozdania Sekretarza Generalnego ONZ dotyczące bieżącej 
działalności Misji Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w 
Kosowie i odnośnych wydarzeń, z których ostatnie – z dnia 29 sierpnia 2013 r. – obejmuje 
okres od 23 kwietnia do 15 lipca,

– uwzględniając wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. 
w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie EULEX 
KOSOWO, zmienione wspólnym działaniem Rady 2009/445/WPZiB z dnia 9 czerwca 
2009 r., decyzją Rady 2010/322/WPZiB z dnia 8 czerwca 2010 r. oraz decyzją Rady 
2012/291/WPZiB z dnia 5 czerwca 2012 r.,

– uwzględniając wnioski z posiedzenia Rady ds. Ogólnych z dnia 7 grudnia 2009 r., 
14 grudnia 2010 r. i 5 grudnia 2011 r., w których podkreślono i potwierdzono, że Kosowo 
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powinno również – bez względu na stanowisko państw członkowskich dotyczące jego 
statusu – odnieść korzyści z przyszłego docelowego złagodzenia wymogów wizowych po 
spełnieniu przez ten kraj wszystkich warunków; uwzględniając rozpoczęcie w styczniu 
2012 r. rozmów w sprawie wiz, przedstawienie w czerwcu 2012 r. planu działania 
dotyczącego liberalizacji reżimu wizowego oraz pierwsze sprawozdanie Komisji z dnia 
8 lutego 2013 r. w sprawie postępów poczynionych przez Kosowo w realizacji wymogów 
planu działania dotyczącego liberalizacji reżimu wizowego (COM(2013)0066 final), 

– uwzględniając zorganizowany dialog w sprawie praworządności, który nawiązano w dniu 
30 maja 2012 r.,

– uwzględniając utworzoną w marcu 2012 r. kosowską Krajową Radę ds. Integracji 
Europejskiej podlegającą urzędowi prezydenta, która jest organem koordynującym 
wysokiego szczebla mającym za zadanie osiągnięcie porozumienia w sprawie programu 
integracji europejskiej w oparciu o integracyjne i ponadpartyjne podejście,

– uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244(1999), opinię doradczą 
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie 
kwestii zgodności jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa z prawem 
międzynarodowym oraz rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 9 września 
2010 r.1, w której uznano treść opinii MTS i z zadowoleniem przyjęto gotowość UE do 
ułatwienia dialogu między Belgradem a Prisztiną,

– uwzględniając wspólne oświadczenia wydane na posiedzeniach międzyparlamentarnych 
PE-Kosowo w dniach 28–29 maja 2008 r., 6–7 kwietnia 2009 r., 22–23 czerwca 2010 r.,
20 maja 2011 r. oraz 14–15 marca 2012 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 października 2013 r. w sprawie strategii rozszerzenia i najważniejszych wyzwań na 
lata 2012–2013 (COM(2013)0000),

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że historyczne porozumienie osiągnięte w kwietniu 2013 r. przez 
premierów Thaçiego i Dačicia stanowi ważny krok i wzmacnia odpowiedzialność władz 
Kosowa za wykonanie tego porozumienia w dobrej wierze, za dalszą normalizację 
stosunków z Serbią oraz za zaproponowanie reform niezbędnych na drodze do integracji 
europejskiej;

B. mając na uwadze, że 105 spośród 193 członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, w 
tym 23 z 28 państw członkowskich UE, uznaje niepodległość Kosowa;

C. mając na uwadze, że wszystkie państwa członkowskie UE popierają europejską 
perspektywę Kosowa, zgodnie z zobowiązaniami UE względem Bałkanów Zachodnich i 
bez uszczerbku dla stanowiska państw członkowskich w sprawie statusu Kosowa;

                                               
1 A/RES/64/298.
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D. mając na uwadze, że stale niezadowalająca sytuacja w zakresie praworządności opóźnia 
budowanie demokracji i szkodzi gospodarce, co osłabia długoterminowy rozwój;

1. z zadowoleniem przyjmuje Pierwsze porozumienie co do zasad regulujących normalizację 
stosunków, zawarte w dniu 19 kwietnia przez obu premierów, jak również porozumienie 
w sprawie planu realizacji, a także podkreśla znaczenie pełnego wykonania tego 
porozumienia w dobrej wierze;

2. gratuluje wysokiej przedstawiciel/ wiceprzewodniczącej pracy nad ułatwieniem dialogu 
Belgrad-Prisztina; 

3. z zadowoleniem przyjmuje podjętą przez Radę Europejską na posiedzeniu w czerwcu 
2013 r. decyzję o zatwierdzeniu mandatu do negocjacji w sprawie układu o stabilizacji i 
stowarzyszeniu, umożliwiającą rozpoczęcie negocjacji, stanowiącą silną zachętę do 
reform oraz otwierającą nowe możliwości, które zacieśnią stosunki sąsiedzkie Kosowa; 

4. podkreśla, że wybory lokalne w dniu 3 listopada są ważnym testem dla procesu 
normalizacji stosunków między Belgradem a Prisztiną; podkreśla potrzebę, by zachęcać 
kobiety do kandydowania w wyborach na burmistrzów i radnych w celu zapewnienia 
równowagi płci również na szczeblu samorządów; wzywa władze Kosowa do jak 
najszybszego przyjęcia w porozumieniu z Komisją Wenecką nowego prawa wyborczego, 
aby zwiększyć przejrzystość procedur wyborczych i uprościć głosowanie;

5. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie telekomunikacji i energii, 
podkreślając, jak ważne jest, by Kosowo jak najszybciej otrzymało własny 
międzynarodowy kod telefoniczny; 

6. podkreśla potrzebę jak największej przejrzystości w przekazywaniu wyników dialogu 
Belgrad-Prisztina oraz konieczność zaangażowania parlamentów i społeczeństwa 
obywatelskiego w proces realizacji; z zadowoleniem przyjmuje powołanie przez obie 
strony urzędników łącznikowych oraz wzywa do stałego wspierania obu tych urzędników; 

7. podkreśla, jak ważna jest dla obywateli Kosowa liberalizacja reżimu wizowego, i zachęca 
władze Kosowa do zintensyfikowania wysiłków w celu realizacji priorytetów ustalonych 
w planie działania dotyczącym wiz oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
elastyczniejszego reagowania na starania podejmowane przez rząd Kosowa;

8. zachęca pozostałe pięć państw członkowskich do podjęcia działań w kierunku uznania 
Kosowa; wzywa państwa członkowskie UE do dołożenia wszelkich starań w celu 
ułatwienia stosunków gospodarczych, społecznych i politycznych między swoimi 
obywatelami a obywatelami Kosowa; zwraca uwagę na potrzebę podjęcia aktywnych 
działań w celu umożliwienia pełnego wdrożenia Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, a 
także na konieczność poprawy współpracy między misją EULEX, Europolem i 
Interpolem, w tym podjęcia praktycznych kroków w celu włączenia Kosowa w prace obu 
tych agencji – dopóki nie dojdzie do pełnego uznania Kosowa; 

9. z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie na północy kraju regionalnej jednostki 
dowodzenia policji kosowskiej, co jest częścią procesu budowania jednolitej policji w 
Kosowie; 
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10. podkreśla znaczenie prac misji EULEX dla utrwalenia praworządności w instytucjach 
kosowskich; wzywa EULEX do zwiększenia przejrzystości i rozliczalności prowadzonej 
przezeń działalności;

11. zwraca się do władz kosowskich o dalsze przestrzeganie mandatu misji EULEX oraz 
wykonywanych przez nią uprawnień wykonawczych; zauważa, że w interesie rządu 
Kosowa leży przejęcie funkcji misji EULEX; nalega na obecność misji EULEX w celu 
wspierania wykonania porozumienia z 19 kwietnia w dziedzinie praworządności; 
podkreśla, że EULEX prowadzi obecnie dochodzenia w ponad 250 sprawach, w tym 
dotyczących przestępczości zorganizowanej, korupcji, zbrodni wojennych i innych 
poważnych zarzutów, w które to sprawy zamieszanych jest również kilkudziesięciu 
działaczy partyjnych; podkreśla, że przekazanie obowiązków musi w każdym przypadku 
przebiegać stopniowo i opierać się na realnych postępach poczynionych na miejscu oraz 
że należy w ten proces włączyć społeczeństwo obywatelskie Kosowa;

12. zdecydowanie potępia atak, który doprowadził do zabójstwa urzędnika misji EULEX w 
dniu 19 września niedaleko miasta Zveçan/Zvečan, oraz apeluje o niezwłoczne wszczęcie 
śledztwa; wzywa wszystkie strony do unikania wszelkich działań, które mogą wywoływać 
napięcia;

13. ponownie podkreśla konieczność ponoszenia lokalnej odpowiedzialności za proces 
pojednawczy; jest zdania, że władze Kosowa powinny podjąć dalsze działania w celu 
dotarcia do mniejszości serbskiej, szczególnie na północy kraju, aby zapewnić szeroką 
integrację społeczną oraz jednocześnie w pełni wdrożyć zasadę konstytucyjną 
gwarantującą kosowskim Serbom prawo dostępu do wszystkich usług urzędowych we 
własnym języku; podkreśla jednocześnie znaczenie w pełni dwujęzycznego kształcenia; 
zachęca wszystkich Serbów kosowskich i ich przedstawicieli politycznych do 
wykorzystania wszystkich możliwości, jakie daje im konstytucja Kosowa, w celu 
odgrywania konstruktywnej roli w polityce i społeczeństwie, w szczególności poprzez 
odpowiedzialny udział w nadchodzących wyborach lokalnych; 

14. wzywa władze Kosowa do zwiększenia efektywności, rozliczalności i bezstronności 
wymiaru sprawiedliwości oraz do poszanowania jego niezawisłości; wzywa władze do 
proaktywnego zwiększenia praworządności, zwłaszcza poprzez ściganie przestępczości 
zorganizowanej i korupcji, również we własnych szeregach; wyraża zaniepokojenie 
brakiem istotnego postępu w tych dziedzinach, a zwłaszcza wysokim odsetkiem 
przestępczości zorganizowanej na północy Kosowa; 

15. pozostaje zaniepokojony z powodu ograniczonych ram prawnych ochrony świadków w 
Kosowie, co ma szczególne znaczenie w przypadku głośnych procesów sądowych, oraz 
apeluje o ściślejszą współpracę państw członkowskich UE w dziedzinie ewentualnej 
relokacji świadków;

16. zwraca uwagę na szerzące się w regionie korupcję i przestępczość zorganizowaną, które 
stanowią przeszkodę dla demokratycznego, społecznego i gospodarczego rozwoju 
Kosowa; jest zdania, że aby skuteczniej walczyć z tymi problemami, w szczególności z 
handlem kobietami i osobami niepełnoletnimi oraz ich wykorzystywaniem, niezbędna jest 
strategia regionalna oraz wzmożona współpraca wszystkich krajów w regionie;
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17. popiera dalsze ściganie zbrodni wojennych na szczeblu krajowym; ubolewa, że w wyniku 
wojny w Kosowie z 1999 r. nadal zaginionych jest 1869 osób; zauważa, że kwestią tą 
należy się niezwłocznie zająć, jako że jest to bardzo istotny warunek wstępny pojednania 
między społecznościami oraz pokojowej przyszłości regionu; 

18. wzywa instytucje zarówno szczebla centralnego, jak i lokalnego, aby skutecznie wdrażały 
przepisy dotyczące praw człowieka, a także aby przyczyniały się do dalszego rozwoju 
społeczeństwa wieloetnicznego;

19. jest zaniepokojony faktem, że dyskryminacja nadal stanowi poważny problem, oraz 
wzywa władze do wdrożenia konstytucyjnej zasady niedyskryminacji; podkreśla potrzebę 
realizacji kompleksowej strategii walki z dyskryminacją oraz pełnego wdrożenia ustawy o 
zakazie dyskryminacji, aby zagwarantować równość wszystkich obywateli bez względu 
na pochodzenie etniczne, płeć, wiek, wyznanie, orientację seksualną, tożsamość płciową 
czy niepełnosprawność; 

20. podkreśla znaczenie wolnych i niezależnych mediów; 

21. odnotowuje trwający proces prywatyzacji majątku państwowego, w szczególności poczty 
i telekomunikacji kosowskiej (PTK); wzywa władze Kosowa do podjęcia praktycznych 
działań, takich jak terminowe udostępnianie zainteresowanym stronom informacji, w celu 
zwiększenia przejrzystości tego procesu; 

22. z zadowoleniem przyjmuje podjęcie przez UE tymczasowego zobowiązania do przyznania 
kolejnej dotacji w celu pokrycia pełnych kosztów wycofania z eksploatacji do 2017 r. 
starej elektrowni Kosowo A; wyraża zaniepokojenie planowaną budową elektrowni 
„Nowe Kosowo” opalanej węglem brunatnym, co jest technologią wytwarzającą znaczne 
emisje dwutlenku węgla i zanieczyszczenia, oraz apeluje o przeprowadzenie pełnej oceny 
oddziaływania tej elektrowni na środowisko zgodnie z normami UE; wzywa ponadto 
Kosowo do prowadzenia prac nad rozwojem źródeł energii odnawialnej i zróżnicowaniem 
źródeł energii zgodnie z zobowiązaniami dotyczącymi osiągnięcia do 2020 r. 25-
procentowego udziału energii odnawialnej w łącznym zużyciu energii oraz podkreśla w 
związku z tym konieczność przeznaczenia większej części pomocy finansowej 
świadczonej przez UE i EBOR na projekty z zakresu oszczędności energii, wydajności 
energetycznej, integracji regionalnych rynków energii oraz energii ze źródeł 
odnawialnych;

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz rządowi i zgromadzeniu 
narodowemu Kosowa.


