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Rezoluția Parlamentului European referitoare la procesul de integrare europeană a 
Kosovo
(2013/0000(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere concluziile Președinției Consiliului European de la Salonic, din 19-20 
iunie 2003, privind perspectivele țărilor din Balcanii de Vest de a deveni membre ale 
Uniunii Europene,

– având în vedere primul acord referitor la principiile de bază privind normalizarea relațiilor 
dintre prim-miniștrii Ivica Dacic și Hasim Thaci din 19 aprilie 2013 și planul de acțiune și 
punere în aplicare din 22 mai, care a fost rezultatul a zece runde de dialog la nivel înalt 
între  Belgrad și Pristina; 

– având în vedere raportul comun al ÎR/VP și al Comisiei Europene din 22 aprilie 2013 
adresat  Parlamentului European și Consiliului privind progresele înregistrate de Kosovo 
în soluționarea problemelor menționate în concluziile Consiliului din decembrie 2012, în 
vederea unei posibile decizii cu privire la începerea negocierilor privind Acordul de 
stabilizare și de asociere; 

– având în vedere concluziile Consiliului din 28 iunie 2013 de adoptare a Deciziei de 
autorizare a deschiderii negocierilor privind un acord de stabilizare și de asociere între 
Uniunea Europeană și Kosovo,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2012 privind Studiul de 
fezabilitate pentru un Acord de stabilizare și de asociere între Uniunea Europeană și 
Kosovo (COM(2012)0602),

– având în vedere Decizia Consiliului din 22 octombrie 2012 de autorizare a Comisiei în 
vederea deschiderii negocierilor referitoare la acordul-cadru cu Kosovo privind 
participarea la programele Uniunii,

– având în vedere rapoartele Secretarului General al Națiunilor Unite privind activitățile în 
desfășurare ale administrației interimare a Misiunii Organizației Națiunilor Unite în 
Kosovo și evoluțiile aferente, cel mai recent raport din 29 august 2013 acoperind perioada 
23 aprilie-15 iulie 2012,

– având în vedere Acțiunea comună 2008/124/PESC a Consiliului din 4 februarie 2008 
privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Kosovo, EULEX 
Kosovo, modificată prin Acțiunea comună 2009/445/PESC a Consiliului din 9 iunie 2009, 
Decizia Consiliului 2010/332/PESC din 8 iunie 2010 și prin Decizia Consiliului 
2012/291/PESC din 5 iunie 2012,

– având în vedere concluziile reuniunii Consiliului Afaceri Generale din 7 decembrie 2009, 
14 decembrie 2010 și 5 decembrie 2011, care subliniază și reafirmă că, fără a aduce 
atingere poziției exprimate de statele membre cu privire la statutul său, Kosovo ar trebui 
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să beneficieze, de asemenea, de perspectiva unei eventuale liberalizări a vizelor, odată cu 
îndeplinirea tuturor condițiilor; având în vedere lansarea dialogului privind vizele în 
ianuarie 2012, prezentarea foii de parcurs privind vizele, în iunie 2012, și primul raport al 
Comisiei din 8 februarie 2013 privind progresele înregistrate de Kosovo în ceea ce 
privește îndeplinirea cerințelor prevăzute de foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor 
(COM(2013)66 final), 

– având în vedere Dialogul structurat privind statul de drept, lansat la 30 mai 2012,

– având în vedere existența Consiliului Național pentru Integrare Europeană, în subordinea 
Președintelui, care este un organism de coordonare la nivel înalt responsabil de edificarea  
unui consens privind agenda europeană, printr-o abordare integratoare și transpartinică, 
creat în martie 2012,

– având în vedere Rezoluția 1244(1999) a Consiliului de Securitate al ONU, Avizul 
consultativ al Curții Internaționale de Justiție din 22 iulie 2010 privind conformitatea cu 
dreptul internațional a declarației unilaterale de independență a Kosovo, precum și 
rezoluția din 9 septembrie 2010 a Adunării Generale a ONU1 care a luat act de conținutul 
avizului și a salutat disponibilitatea UE de a înlesni dialogul dintre Belgrad și Pristina,

– având în vedere declarațiile comune ale reuniunilor interparlamentare PE-Kosovo din 28-
29 mai 2008, 6-7 aprilie 2009, 22-23 iunie 2010, 20 mai 2011 și din 14-15 martie 2012,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 octombrie 2013 către Parlamentul 
European și Consiliu privind Strategia de extindere și principalele provocări 2012-2013, 
(COM(2013)0000),

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât acordul istoric la care au ajuns, în aprilie 2013, prim-miniștrii Thaci și Dacic 
marchează un pas important și consolidează responsabilitatea autorităților din Kosovo de  
a pune în aplicare acordul cu bună credință, de a continua normalizarea relațiilor cu Serbia 
și de a adopta reformele necesare pe calea spre integrarea europeană,

B. întrucât 105 din cele 193 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite, inclusiv 23 
din cele 28 de state membre ale UE, recunosc independența Kosovo;

C. întrucât toate statele membre ale UE susțin perspectiva europeană a Kosovo, în 
conformitate cu angajamentele UE față de Balcanii de Vest și fără a aduce atingere 
pozițiilor statelor membre privind statutul Kosovo;

D. întrucât vulnerabilitatea persistentă a statului de drept întârzie construcția democrației și 
afectează economia, subminând dezvoltarea pe termen lung;

1. salută încheierea, la 19 aprilie, a primului acord privind principiile de normalizare de către 
cei doi prim-miniștri, precum și a acordului privind planul de punere în aplicare și 
subliniază importanța implementării depline a acestuia cu bună credință;

                                               
1 A/RES/64/298
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2. felicită Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele pentru activitățile sale vizând facilitarea 
dialogului dintre Belgrad și Pristina; 

3. salută decizia Consiliului European din iunie 2013 de a aproba mandatul de negociere a 
Acordului de stabilizare și negociere permițând, astfel, lansarea negocierilor și creând un 
puternic stimulent pentru reforme și noi posibilități care vor întări relațiile de vecinătate 
ale Kosovo; 

4. subliniază că alegerile locale de la 3 noiembrie reprezintă un test crucial în procesul de 
normalizare a relațiilor dintre Belgrad și Pristina; subliniază necesitatea de a încuraja 
femeile să candideze pentru posturi de primari și consilieri municipali, pentru a asigura 
echilibrul de gen și în administrația locală; îndeamnă autoritățile din Kosovo să adopte cât 
mai curând posibil, în consultare cu Comisia de la Veneția, o nouă lege electorală, pentru 
a face procedurile electorale mai transparente și pentru a simplifica votarea;

5. salută acordurile cu privire la telecomunicații și energie, subliniind importanța atribuirii, 
cât mai curând posibil, a unui indicativ telefonic internațional propriu pentru Kosovo; 

6. subliniază necesitatea unei transparențe maxime în comunicarea rezultatelor dialogului 
dintre Belgrad și Pristina și a implicării parlamentelor și societăților civile în procesul de 
implementare; salută desemnarea de funcționari de legătură de ambele părți și îndeamnă 
ca aceștia să fie sprijiniți în continuu; 

7. subliniază importanța liberalizării regimului de vize pentru cetățenii din Kosovo și 
încurajează autoritățile din Kosovo să-și intensifice eforturile vizând îndeplinirea 
priorităților stabilite în planul de acțiune privind vizele și îndeamnă Comisia și statele 
membre să fie mai receptive la eforturile depuse de guvernul din Kosovo;

8. încurajează restul de cinci state membre să procedeze la recunoașterea Kosovo; solicită 
tuturor statelor membre ale UE să facă tot ce le stă în putință pentru a facilita relațiile 
economice, sociale și politice între cetățenii lor și cei din Kosovo; evidențiază necesitatea 
de a se efectua în mod activ pași în direcția deplinei implementări a IPA, precum și de a se 
ameliora cooperarea dintre EULEX, Europol și Interpol, inclusiv, atâta vreme cât încă nu 
s-a realizat deplina recunoaștere, măsuri practice pentru a include Kosovo în activitatea 
acestor agenții; 

9. salută înființarea, în nord, a unei echipe de comandament regional a poliției din Kosovo ca 
parte a procesului de edificare a unei poliții kosovare unificate; 

10. subliniază importanța activității EULEX pentru consolidarea statului de drept în 
instituțiile  din Kosovo; invită EULEX să sporească transparența și gradul de 
responsabilitate a activității sale; 

11. invită autoritățile kosovare să respecte în continuare mandatul EULEX și exercitarea 
competențelor sale executive; ia act de interesul guvernului kosovar în preluarea 
atribuțiilor EULEX; insistă asupra prezenței EULEX în vederea sprijinirii implementării 
acordului de la 19 aprilie în domeniul statului de drept; subliniază faptul că, în prezent, 
peste 250 de cazuri sunt în curs de anchetare de către EULEX, inclusiv cazuri de crimă 
organizată, corupție, crime de război și alte acuzații grave în care sunt implicați, de 
asemenea, zeci de politicieni; subliniază că orice transfer de responsabilități trebuie să fie 
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treptat, bazat pe progrese reale pe teren și ar trebui să implice societatea civilă din 
Kosovo; 

12. condamnă cu fermitate atacul ce a dus la uciderea unui funcționar al EULEX la 19 
septembrie, lângă municipalitatea Zveçan/Zvečan și solicită efectuarea cu promptitudine a 
unei anchete; îndeamnă toate părțile să se abțină de la orice acțiune care ar putea tensiona 
situația; 

13. subliniază din nou nevoia de responsabilitate și de asumare a procesului de reconciliere la 
nivel local; consideră că autoritățile din Kosovo trebuie să depună eforturi suplimentare în 
favoarea minorității sârbe, în special în zona de nord, pentru a asigura integrarea largă în 
societate, implementând, de asemenea, aplicarea integrală a principiului constituțional 
prin care se garantează sârbilor din Kosovo dreptul de acces la servicii publice în propria 
limbă; subliniază, în același timp, importanța unei educații pe deplin bilingve; îi 
încurajează pe toți sârbii din Kosovo și pe reprezentanții lor politici să utilizeze toate 
posibilitățile acordate de Constituția Kosovo pentru a juca un rol constructiv în politică și 
societate, în special printr-o participare responsabilă la viitoarele alegeri locale; 

14. invită autoritățile din Kosovo să îmbunătățească independența, eficiența, responsabilitatea 
și imparțialitatea sistemului judiciar și să-i respecte independența,  îndeamnă autoritățile 
să consolideze statul de drept, în special prin urmărirea penală a crimei organizate și a 
corupției, inclusiv în rândurile lor;  este preocupat de lipsa de progrese semnificative în 
aceste domenii și în special în ce privește nivelul ridicat al crimei organizate în nordul 
Kosovo; 

15. este în continuare preocupat de cadrul limitat de care dispune Kosovo pentru protecția 
martorilor, deosebit de important în cazurile de mare importanță și îndeamnă la mai multă 
cooperare între statele membre ale UE în ce privește posibila schimbare a domiciliului 
martorilor;

16. ia act de faptul că corupția și crima organizată sunt larg răspândite în regiune și reprezintă, 
de asemenea, un obstacol în calea dezvoltării democratice, sociale și economice a Kosovo; 
consideră că o strategie regională și de cooperare consolidată între toate țările din regiune 
sunt vitale pentru combaterea mai eficientă a acestor fenomene, în special traficul de 
femei și minori și exploatarea acestora; 

17. sprijină continuarea urmăririi crimelor de război la nivel național; consideră regretabil că, 
datorită războiului din 1999 din Kosovo, 1 869 de persoane sunt încă date dispărute; 
remarcă faptul că această problemă impune un răspuns prompt, ca o condiție prealabilă 
esențială a reconcilierii dintre comunități și a unui viitor pașnic în regiune; 

18. solicită instituțiilor de la nivel central și local să aplice efectiv legislația privind drepturile 
omului și să contribuie la dezvoltarea în continuare a unei societăți multi-etnice;

19. este preocupat de faptul că discriminarea constituie, încă, o problemă gravă și invită 
autoritățile să pună în practică principiul constituțional al nediscriminării; subliniază 
necesitatea unei strategii anti-discriminare cuprinzătoare și a deplinei implementări a 
Legii privind anti-discriminarea, astfel încât să garanteze egalitatea tuturor persoanelor, 
indiferent de originea lor etnică, sex, vârstă, religie, orientare sexuală și identitate sexuală 
sau handicap; 
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20. subliniază importanța unor mijloace de comunicare în masă libere și independente; 

21. ia act de procesul în curs de privatizare a activelor statului în ceea ce privește, în special, 
compania de poștă și telecomunicații din Kosovo (PTK);   îndeamnă autoritățile kosovare 
să întreprindă măsuri concrete pentru a consolida transparența acestui proces prin punerea 
informațiilor la dispoziția tuturor părților interesate în timp util; 

22. salută angajamentul provizoriu al UE de a acorda o subvenție suplimentară de finanțare a  
acoperirii totalității costurilor de dezafectare a vechii centrale electrice Kosovo A până în 
2017; își exprimă îngrijorarea cu privire la construcția prevăzută a noii centrale electrice 
din  Kosovo, care va funcționa pe bază de lignit, va fi intensivă în ce privește nivelul 
emisiilor de dioxid de carbon și extrem de poluantă, și solicită o evaluare cuprinzătoare a 
impactului asupra mediului a acestei centrale, în conformitate cu standardele UE; invită, 
de asemenea, Kosovo să depună eforturi cu privire la dezvoltarea energiei regenerabile și 
diversificarea surselor de energie, în conformitate cu angajamentele sale potrivit cărora  
25% din consumul total de energie va proveni din surse regenerabile până în 2020 și 
subliniază, în acest sens, necesitatea de a consacra mai mult din ajutorul financiar al UE și 
al BERD economiilor de energie, eficienței energetice, integrării pe piețele regionale de 
energie și proiectelor privind sursele regenerabile de energie;

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
Serviciului European pentru Acțiune Externă, precum și guvernului și Adunării Naționale 
a Kosovo.


