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Resolução do Parlamento Europeu sobre o processo de integração europeia do Kosovo
(2013/0000(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Salónica, de 19 e 
20 de junho de 2003, relativas à perspetiva da adesão dos países dos Balcãs Ocidentais à 
União Europeia,

– Tendo em conta o Primeiro Acordo sobre os princípios que governam a normalização das 
relações, concluído em 19 de abril de 2013 pelos Primeiros-Ministros Ivica Dacic e Hasim 
Thaci, e o Plano de Ação, de 22 de maio, que resultou de dez rondas do diálogo de alto 
nível entre Belgrado e Pristina, 

– Tendo em conta o Relatório Conjunto da AR/VP e da Comissão Europeia ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, de 22 de abril de 2013, relativo aos progressos realizados pelo 
Kosovo na resolução dos problemas identificados nas Conclusões do Conselho, de 
dezembro de 2012, com vista a uma eventual decisão de abertura de negociações relativas 
ao Acordo de Estabilização e de Associação; 

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 28 de junho de 2013, que adotam a 
Decisão que autoriza a abertura de negociações de um Acordo de Estabilização e de 
Associação entre a UE e o Kosovo,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de outubro de 2012, sobre um estudo 
de viabilidade relativamente a um Acordo de Estabilização e de Associação entre a União 
Europeia e o Kosovo (COM(2012)0602),

– Tendo em conta a Decisão do Conselho, de 22 de outubro de 2012, que autoriza a 
Comissão a iniciar negociações com vista à celebração com o Kosovo de um 
Acordo-Quadro relativo à sua participação nos programas da União,

– Tendo em conta os relatórios do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre as atividades 
em curso da Missão de Administração Provisória das Nações Unidas no Kosovo e os 
desenvolvimentos conexos, o último dos quais data de 29 de agosto de 2013 e abrange o 
período entre 23 de abril e 15 de julho,

– Tendo em conta a Ação Comum 2008/124/PESC do Conselho, de 4 de fevereiro de 2008, 
sobre a Missão da União Europeia para o Estado de Direito no Kosovo, EULEX Kosovo, 
alterada pela Ação Comum 2009/445/PESC do Conselho, de 9 de junho de 2009, pela 
Decisão 2010/322/PESC do Conselho, de 8 de junho de 2010, e pela Decisão 
2012/291/PESC do Conselho, de 5 de junho de 2012,

– Tendo em conta as Conclusões das reuniões do Conselho dos Assuntos Gerais, de 7 de 
dezembro de 2009, 14 de dezembro de 2010 e 5 de dezembro de 2011, em que se salienta 
e reafirma, respetivamente, que o Kosovo, sem prejuízo da posição dos Estados-Membros 



RE\1007236PT.doc 3/6 PE519.840v02-00

PT

sobre o seu estatuto, deverá igualmente beneficiar da perspetiva de uma eventual 
liberalização do regime de vistos, assim que reunidas todas as condições; tendo em conta 
o início do diálogo sobre a questão dos vistos, em janeiro de 2012, a apresentação do 
roteiro para a liberalização dos vistos, em junho de 2012, e o primeiro relatório da 
Comissão, de 8 de fevereiro de 2013, sobre os progressos realizados pelo Kosovo no 
cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo roteiro para a liberalização dos vistos 
(COM(2013)0066 final), 

– Tendo em conta o diálogo estruturado sobre o Estado de direito, lançado em 30 de maio 
de 2012,

– Tendo em conta o Conselho Nacional do Kosovo para a Integração Europeia, lançado em
março de 2012, que está sob a tutela da Presidência e constitui um órgão de coordenação 
de alto nível encarregue de alcançar um acordo sobre a agenda europeia através de uma 
abordagem participativa e incluindo as diversas partes,

– Tendo em conta a Resolução 1244 (1999) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
o Parecer Consultivo do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), de 22 de julho de 2010, 
sobre a questão da conformidade da declaração unilateral de independência do Kosovo 
com o direito internacional, e a Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 9 
de setembro de 20101, em que é reconhecido o teor do Parecer do TIJ e acolhida com 
satisfação a disponibilidade da UE para facilitar o diálogo entre Belgrado e Pristina,

– Tendo em conta as Declarações conjuntas das Reuniões Interparlamentares PE-Kosovo de 
28-29 de maio de 2008, 6-7 de abril de 2009, 22-23 de junho de 2010, 20 de maio de 2011 
e 14-15 de março de 2012,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 
16 de outubro de 2013, intitulada «Estratégia de alargamento e principais desafios para 
2012-2013» (COM(2013)0000),

– Tendo em conta as suas resoluções anteriores,

– Tendo em conta o artigo 110.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que o acordo histórico alcançado, em abril de 2013, pelos 
Primeiros-Ministros Thaci e Dacic representa um passo importante e reforça a 
responsabilidade das autoridades do Kosovo no que diz respeito a uma escrupulosa 
aplicação do acordo, ao prosseguimento da normalização das relações com a Sérvia e à 
apresentação de reformas no sentido da integração europeia;

B. Considerando que 105 dos 193 Estados membros das Nações Unidas, incluindo 23 dos 28 
Estados-Membros da UE, reconhecem a independência do Kosovo;

C. Considerando que todos os Estados-Membros da UE apoiam a perspetiva europeia do 
Kosovo, de acordo com os compromissos da UE relativamente aos Balcãs Ocidentais e 
sem prejuízo da posição dos Estados-Membros sobre o estatuto do Kosovo;
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D. Considerando que a fraqueza persistente do Estado de direito retarda a construção da 
democracia e prejudica a economia, comprometendo o desenvolvimento a longo prazo;

1. Acolhe com agrado a conclusão do Primeiro Acordo sobre os princípios de normalização 
assinado, em 19 de abril, pelos dois primeiros-ministros, bem como o Acordo relativo ao 
plano de ação, e salienta a importância de estes serem aplicados de forma plena e de 
boa-fé;

2. Felicita a Alta Representante/Vice-Presidente pelo trabalho realizado no sentido de 
facilitar o diálogo entre Belgrado e Pristina; 

3. Congratula-se com a Decisão do Conselho Europeu, de junho de 2013, de adotar o 
mandato de negociação para o Acordo de Estabilização e de Associação, permitindo, 
assim, o início das negociações e criando um poderoso incentivo às reformas, bem como 
novas oportunidades que reforçarão as relações de vizinhança do Kosovo; 

4. Salienta que as eleições locais de 3 de novembro constituem um teste decisivo ao processo 
de normalização das relações entre Belgrado e Pristina; sublinha a necessidade de 
encorajar a candidatura de mulheres aos cargos de autarca e de vereador de câmaras 
municipais, a fim de garantir um equilíbrio dos géneros também a nível do poder local; 
insta as autoridades do Kosovo a adotarem, com a maior brevidade possível e em consulta 
com a Comissão de Veneza, uma nova lei eleitoral, que torne os processos eleitorais mais 
transparentes e simplifique a votação;

5. Acolhe com agrado o Acordo em matéria de telecomunicações e energia, sublinhando a 
importância de ser conferido ao Kosovo um indicativo telefónico próprio com a maior 
brevidade possível; 

6. Salienta que é necessário comunicar as conclusões do diálogo entre Belgrado e Pristina 
com a máxima transparência e envolver os parlamentos e as sociedades civis no processo 
de execução; saúda a nomeação de agentes de ligação por ambas as partes e insta a que 
lhes seja prestado apoio permanente; 

7. Sublinha a importância da liberalização dos vistos para os cidadãos do Kosovo, encoraja 
as suas autoridades a intensificarem esforços para cumprir as prioridades estabelecidas no 
Plano de Ação em matéria de vistos e exorta a Comissão e os Estados-Membros a serem 
mais recetivos aos esforços do Governo do Kosovo;

8. Incentiva os restantes cinco Estados-Membros a procederem ao reconhecimento do 
Kosovo; apela a todos os Estados-Membros da UE para que façam tudo o que estiver ao 
seu alcance para facilitar as relações económicas, sociais e políticas entre os seus cidadãos 
e os do Kosovo; assinala a necessidade de tomar ativamente medidas que permitam 
aplicar plenamente o IPA e também melhorar a cooperação entre a EULEX, a Europol e a 
Interpol, nomeadamente medidas concretas que incluam o Kosovo no trabalho dessas duas 
agências enquanto não existir um reconhecimento pleno do país; 

9. Congratula-se com a criação de uma equipa de comando regional da polícia no norte do 
Kosovo, enquanto parte integrante do processo de construção de uma polícia kosovar 
unificada; 
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10. Sublinha a importância do trabalho desenvolvido pela EULEX para a consolidação do 
Estado de direito nas instituições do Kosovo; insta a EULEX a aumentar a transparência e 
a responsabilidade do seu trabalho;

11. Convida as autoridades do Kosovo a continuarem a respeitar o mandato da EULEX e o 
exercício dos seus poderes executivos; observa o interesse do governo do Kosovo em 
assumir as funções da EULEX; insiste em que a EULEX continue presente para apoiar a 
aplicação do Acordo de 19 de abril no domínio do Estado de direito; salienta que a 
EULEX está atualmente a investigar mais de 250 casos, incluindo casos de criminalidade 
organizada, corrupção, crimes de guerra e outras acusações graves que envolvem também 
dezenas de membros de partidos políticos; sublinha que qualquer transferência de 
responsabilidades deverá ser progressiva, basear-se nos progressos efetivamente 
realizados no terreno e envolver a sociedade civil kosovar; 

12. Condena veementemente o ataque que conduziu à morte de um funcionário da EULEX, 
em 19 de setembro, junto ao Município de Zveçan/Zvečan e apela para que seja dado, de 
imediato, início a uma investigação; exorta todas as partes a evitarem qualquer ação que 
possa desencadear tensões;

13. Salienta, uma vez mais, a necessidade de responsabilidade e adesão locais relativamente 
ao processo de reconciliação; considera que as autoridades do Kosovo devem tomar 
medidas suplementares para fomentar o diálogo com a minoria sérvia, sobretudo no norte, 
de modo a poderem integrá-la plenamente na sociedade e, ao mesmo tempo, assegurar a 
aplicação integral do princípio constitucional que concede aos sérvios do Kosovo o direito 
de acesso a todos os serviços oficiais na sua própria língua; destaca, simultaneamente, a 
importância de um ensino plenamente bilingue; encoraja todos os sérvios do Kosovo e 
seus representantes a fazerem uso de todas as possibilidades que lhes são oferecidas pela 
Constituição do Kosovo para desempenharem um papel construtivo na política e na 
sociedade, nomeadamente participando nas próximas eleições locais de forma 
responsável; 

14. Apela às autoridades do Kosovo para que aumentem a eficácia, a responsabilidade e a 
imparcialidade do sistema judiciário e para que respeitem a sua independência;  insta as 
autoridades a reforçarem pró-ativamente o Estado de direito, designadamente punindo a 
criminalidade organizada e a corrupção, incluindo nas suas fileiras; manifesta 
preocupação face à ausência de progressos significativos nestes domínios, em particular 
face ao elevado nível de criminalidade organizada existente no norte do Kosovo; 

15. Continua apreensivo quanto às limitações do quadro de proteção de testemunhas no 
Kosovo, que são particularmente importantes em casos de grande visibilidade, e apela a 
uma maior cooperação dos Estados-Membros no que se refere à eventual reinstalação das 
mesmas;

16. Observa que a corrupção e o crime organizado são fenómenos generalizados na região e 
representam também um obstáculo ao desenvolvimento democrático, social e económico 
do Kosovo; considera, a este respeito, que, para combater estes problemas com maior 
eficácia, em especial o tráfico e a exploração de mulheres e menores, é essencial criar uma 
estratégia regional e reforçar a cooperação entre todos os países da região; 
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17. Apoia a interposição permanente, a nível nacional, de ações judiciais contra os crimes de 
guerra; considera lamentável que, em resultado da guerra de 1999 no Kosovo, 1 869 
pessoas se encontrem ainda desaparecidas; observa que, no que respeita a esta questão, a 
capacidade de resposta imediata constitui uma condição prévia essencial para garantir a 
reconciliação entre as comunidades e um futuro pacífico na região; 

18. Insta as instituições a nível central e local a aplicarem de forma eficaz a legislação relativa 
aos direitos humanos e a contribuírem para o maior desenvolvimento de uma sociedade 
multiétnica;

19. Manifesta a sua preocupação quanto à persistência do grave problema da discriminação e 
insta as autoridades a aplicarem o princípio constitucional da não-discriminação; destaca a 
necessidade de uma estratégia abrangente de combate à discriminação e da plena 
aplicação da lei sobre esta matéria para garantir a igualdade de todas as pessoas, 
independentemente da sua origem étnica, género, idade, religião, orientação sexual e 
identidade de género ou deficiência; 

20. Salienta a importância da existência de meios de comunicação social livres e 
independentes; 

21. Toma nota dos processos de privatização dos ativos estatais em curso no que se refere, em 
particular, à empresa de correios e de telecomunicações do Kosovo (KEK); insta as 
autoridades do Kosovo a adotarem medidas concretas para reforçar a transparência deste 
processo, disponibilizando informação, em tempo útil, a todas as partes interessadas; 

22. Saúda a autorização provisória da UE para conceder financiamento adicional destinado a 
cobrir a totalidade dos custos de desmantelamento da antiga central elétrica Kosovo A até 
2017; manifesta a sua preocupação quanto ao facto de estar prevista, no Kosovo, a 
construção de uma nova central elétrica alimentada a lenhite, um carbono com elevada 
intensidade de emissões e altamente poluente, e solicita uma avaliação exaustiva do 
impacto ambiental desta central de acordo com as normas da UE; insta, ademais, o 
Kosovo a investir no desenvolvimento de energias renováveis e na diversificação das 
fontes energéticas, em consonância com o compromisso assumido de, até 2020, 25 % da 
totalidade do seu consumo energético proceder de fontes renováveis e sublinha, neste 
contexto, a necessidade de consagrar uma maior fatia da ajuda financeira concedida pela 
UE e pelo BERD à poupança e à eficiência energéticas, à integração nos mercados 
regionais da energia e aos projetos em matéria de energias renováveis; 

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao 
Serviço Europeu para a Ação Externa e ao Governo e à Assembleia Nacional do Kosovo.


