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B7-0000/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o procese integrácie Kosova do EÚ
(2013/0000(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v Solúne 19. a 20. júna 
2003 o vyhliadkach krajín západného Balkánu na pristúpenie do Európskej únie,

– so zreteľom na prvú dohodu o zásadách upravujúcich normalizáciu vzťahov, ktorú 19. 
apríla 2013 uzavreli premiéri Ivica Dačić a Hashim Thaçi, a na vykonávací akčný plán 
z 22. mája, ktorý bol výsledkom desiatich kôl dialógu na vysokej úrovni medzi 
Belehradom a Prištinou, 

– so zreteľom na spoločnú správu, ktorú VP/PK a Európska komisia predložili 22. apríla 
2013 Európskemu parlamentu a Rade o pokroku Kosova pri riešení otázok uvedených 
v záveroch Rady z decembra 2012 so zreteľom na možné rozhodnutie o otvorení rokovaní 
o dohode o stabilizácii a pridružení, 

– so zreteľom na závery Rady z 28. júna 2013, ktorými sa prijalo rozhodnutie povoliť 
otvorenie rokovaní o dohode o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. októbra 2012 o štúdii uskutočniteľnosti 
v súvislosti s Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Kosovom 
(COM(2012)0602),

– so zreteľom na rozhodnutie Rady z 22. októbra 2012, ktorým sa povoľuje Komisii otvoriť 
rokovania s Kosovom o rámcovej dohode o účasti na programoch Únie,

– so zreteľom na správy generálneho tajomníka OSN o prebiehajúcich činnostiach Dočasnej 
misie Organizácie Spojených národov v Kosove a s tým súvisiacom vývoji, pričom 
posledná správa z 29. augusta 2013 sa týkala obdobia od 23. apríla do 15.júla,

– so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/124/SZBP zo 4. februára 2008 o misii 
Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX KOSOVO) v znení zmien 
a doplnení jednotnej akcie Rady 2009/445/SZBP z 9. júna 2009, rozhodnutia Rady 
2010/322/SZBP z 8. júna 2010 a rozhodnutia Rady 2012/291/SZBP z 5. júna 2012,

– so zreteľom na závery zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti zo 7. decembra 2009, 14. 
decembra 2010 a 5. decembra 2011, v ktorých sa zdôrazňuje a opakovane potvrdzuje, že 
Kosovo by bez toho, aby boli dotknuté pozície členských štátov k jeho štatútu, malo mať 
prospech z vyhliadky na prípadnú liberalizáciu vízového režimu, len čo budú splnené 
všetky podmienky; so zreteľom na otvorenie dialógu o vízach v januári 2012, na 
predloženie plánu zavádzania uvoľnenia vízového režimu v júni 2012, na prvú správu 
Komisie z 8. februára 2013 o pokroku Kosova pri plnení požiadaviek stanovených v pláne 
liberalizácie vízového režimu (COM(2013)66 final), 

– so zreteľom na štruktúrovaný dialóg o právnom štáte, ktorý sa začal 30. mája 2012,
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– so zreteľom na kosovskú Národnú radu pre európsku integráciu pri kancelárii prezidenta, 
ktorá predstavuje koordinačný orgán na vysokej úrovni zodpovedný za budovanie 
konsenzu o európskej agende prostredníctvom inkluzívneho prístupu naprieč politickým 
spektrom a ktorá bola zriadená v marci 2012,

– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 (1999), na poradné stanovisko 
Medzinárodného súdneho dvora z 22. júla 20101 k otázke súladu jednostranného 
vyhlásenia nezávislosti Kosova s medzinárodným právom a na rezolúciu Valného 
zhromaždenia OSN z 9. septembra 2010, ktorou sa uznal obsah stanoviska a privítala sa 
pripravenosť EÚ uľahčiť dialóg medzi Belehradom a Prištinou,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenia z medziparlamentných stretnutí EP – Kosovo, ktoré 
sa konali 28. – 29. mája 2008, 6.– 7. apríla 2009, 22.–23. júna 2010, 20. mája 2011 a 14. –
15. marca 2012,,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 16. októbra 2013 s názvom Stratégia rozširovania 
a hlavné výzvy v rokoch 2012 – 2013 (COM(2013)0000),

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže historická dohoda uzavretá v apríli 2013 medzi premiérmi Thaçim a Dačićom je 
dôležitým medzníkom a posilňuje zodpovednosť kosovských orgánov za to, aby v dobrej 
viere vykonávali túto dohodu, pokračovali v normalizácii vzťahov so Srbskom 
a presadzovali reformy potrebné na ceste k európskej integrácii;

B. keďže 105 z 193 členských štátov Organizácie Spojených národov vrátane 23 
z 28 členských štátov EÚ uznalo nezávislosť Kosova;

C. keďže všetky členské štáty EÚ podporujú európsku perspektívu Kosova v súlade 
so záväzkami EÚ prijatými vo vzťahu k regiónu západného Balkánu a bez toho, aby boli 
dotknuté pozície členských štátov k štatútu Kosova;

D. keďže pretrvávajúce slabé presadzovanie právneho štátu odďaľuje budovanie demokracie 
a škodí hospodárstvu, čo zamedzuje dlhodobému rozvoju;

1. víta uzatvorenie prvej dohody o zásadách upravujúcich normalizáciu vzťahov, ktorú 
uzavreli 19. apríla 2013 obaja premiéri, ako aj dohodu o vykonávacom pláne, 
a zdôrazňuje dôležitosť jej plného vykonávania v dobrej viere;

2. blahoželá vysokej predstaviteľke / podpredsedníčke Komisie k jej práci pri 
sprostredkovaní dialógu medzi Belehradom a Prištinou; 

3. víta rozhodnutie, ktoré Európska rada prijala v júni 2013, a to schváliť rokovací mandát 
pre dohodu o stabilizácii a pridružení, čím umožnila otvorenie rokovaní a vytvoriť mocný 
podnet na reformy a nové príležitosti, ktoré posilnia susedské vzťahy Kosova; 

                                               
1 A/RES/64/298.
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4. zdôrazňuje, že miestne voľby, ktoré sa budú konať 3. novembra, sú rozhodujúcou skúškou 
v procese normalizácie vzťahov medzi Belehradom a Prištinou; zdôrazňuje potrebu 
povzbudiť ženy, aby kandidovali na funkciu starostov a poslancov v miestnych 
zastupiteľstvách s cieľom zaistiť rovnováhu v rodovom zastúpení aj v miestnej správe; 
naliehavo žiada kosovské orgány, aby čo najskôr na základe konzultácií s Benátskou 
komisiou prijali nový zákon o voľbách, a tým vniesli do volebných procesov väčšiu 
transparentnosť a zjednodušili hlasovanie;

5. víta dohody v oblasti telekomunikácií a energetiky, pričom zdôrazňuje, že je dôležité, aby 
bola Kosovu čím skôr pridelená vlastná medzinárodná telefonická predvoľba; 

6. zdôrazňuje potrebu veľkej transparentnosti pri komunikácii o výsledkoch dialógu medzi 
Belehradom a Prištinou a zabezpečenie zapojenia parlamentov a občianskej spoločnosti 
do procesu vykonávania; víta vymenovanie styčných úradníkov na oboch stranách 
a naliehavo žiada, aby im bola venovaná nepretržitá podpora; 

7. zdôrazňuje dôležitosť liberalizácie vízového režimu pre občanov Kosova a povzbudzuje 
kosovské orgány, aby zvýšili svoje úsilie o splnenie priorít ustanovených vo vízovom 
akčnom pláne, a naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby intenzívnejšie reagovali na 
snahy kosovskej vlády v tomto smere; 

8. povzbudzuje zostávajúcich päť členských štátov k tomu, aby uznali Kosovo; vyzýva 
všetky členské štáty EÚ, aby spravili všetko, čo je v ich silách na uľahčenie 
ekonomických, sociálnych a politických vzťahov medzi svojimi občanmi a občanmi 
Kosova; poukazuje na potrebu prijať aktívne opatrenia na umožnenie plného vykonávania 
nástroja predvstupovej pomoci, ako aj zlepšiť spoluprácu medzi misiou EULEX, 
agentúrami Europol a Interpol, vrátane praktických opatrení na začlenenie Kosova do 
činnosti oboch týchto agentúr dovtedy, kým dôjde k plnému uznaniu; 

9. víta zriadenie tímu regionálneho veliteľstva kosovského policajného zboru na severe 
krajiny v rámci procesu budovania jednotného policajného zboru v Kosove; 

10. zdôrazňuje dôležitosť činnosti misie EULEX pre upevnenie právneho štátu v kosovských 
inštitúciách; vyzýva misiu EULEX, aby v rámci svojej činnosti zvýšila transparentnosť 
a adresnú zodpovednosť; 

11. vyzýva kosovské orgány k tomu, aby naďalej rešpektovali mandát misie EULEX a výkon 
jej výkonných právomocí; berie na vedomie záujem kosovskej vlády o prevzatie funkcie 
misie EULEX; trvá na prítomnosti misie EULEX s cieľom podporiť vykonávanie dohody 
z 19. apríla v oblasti právneho štátu; zdôrazňuje, že momentálne prebieha vyšetrovanie 
vyše 250 prípadov misiou EULEX vrátane prípadov organizovanej trestnej činnosti, 
korupcie, vojnových zločinov a iných vážnych obvinení, ktoré sa týkajú aj desiatok 
úradníkov politických strán; zdôrazňuje, že akýkoľvek prenos zodpovednosti musí byť 
postupný, musí sa opierať o skutočný pokrok na mieste a mal by zahŕňať kosovskú 
občiansku spoločnosť; 

12. rázne odsudzuje útok, pri ktorom 19. septembra v blízkosti obce Zveçan/Zvečan zahynul 
úradník misie EULEX, a vyzýva na urýchlené prešetrenie udalostí; naliehavo žiada všetky 
zúčastnené strany, aby sa vyhli akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli vyvolať napätie; 
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13. opäť zdôrazňuje nutnosť miestnej zodpovednosti za proces zmierenia; domnieva sa, že 
kosovské orgány by mali vykonať ďalšie kroky s cieľom priblížiť sa k srbskej menšine, 
a to najmä na severe, aby sa zabezpečila ich rozsiahla integrácia do spoločnosti a zároveň 
sa zaručilo úplné uplatňovanie ústavnej zásady, ktorá kosovským Srbom zaručuje právo 
používať v úradnom styku vlastný jazyk; zároveň zdôrazňuje dôležitosť dvojjazyčného 
vzdelávania v plnom rozsahu; nabáda všetkých kosovských Srbov a ich politických 
zástupcov, aby využili všetky možné prostriedky, ktoré im ponúka kosovská ústava, na 
plnenie konštruktívnejšej úlohy v politike a v spoločnosti, najmä tým, že sa zodpovedne 
zúčastnia na nadchádzajúcich miestnych voľbách; 

14. vyzýva kosovské orgány, aby zvýšili efektívnosť, zodpovednosť a nestrannosť súdnictva 
a aby rešpektovali jeho nezávislosť; naliehavo žiada orgány, aby proaktívne posilňovali 
právny štát, najmä stíhaním organizovanej trestnej činnosti a korupcie, a to i vo  svojich 
vlastných radoch; je znepokojený nedostatkom výrazného pokroku v týchto oblastiach, 
a najmä vysokou mierou organizovanej trestnej činnosti na severe Kosova; 

15. vyjadruje znepokojenie nad obmedzeným rámcom v Kosove, pokiaľ ide o ochranu 
svedkov, čo je osobitne dôležité v prípadoch vysoko postavených osôb, a naliehavo 
vyzýva na väčšiu spoluprácu členských štátov EÚ, pokiaľ ide o možné premiestňovanie 
svedkov; 

16. konštatuje, že korupcia a organizovaná trestná činnosť sú rozšírené v regióne a prekážajú 
demokratickému, sociálnemu a hospodárskemu rozvoju Kosova; nazdáva sa, že 
regionálna stratégia a posilnená spolupráca medzi všetkými krajinami v regióne sú 
rozhodujúce pre účinnejšie riešenie daných problémov, najmä prípadov obchodovania so 
ženami a maloletými osobami a ich vykorisťovania; 

17. podporuje pretrvávajúce stíhanie vojnových zločinov na vnútroštátnej úrovni; považuje za 
poľutovaniahodné, že po vojne v Kosove v roku 1999 je naďalej nezvestných 1 869 osôb; 
poznamenáva, že táto otázka si vyžaduje urýchlenú odpoveď, pretože je rozhodujúcim 
predpokladom pre zmierenie medzi komunitami a pre mierovú budúcnosť v regióne; 

18. vyzýva inštitúcie na ústrednej i miestnej úrovni, aby účinne uplatňovali právne predpisy 
týkajúce sa ľudských práv a prispievali k ďalšiemu rozvoju multietnickej spoločnosti;

19. je znepokojený skutočnosťou, že diskriminácia je stále vážnym problémom, a vyzýva 
orgány, aby uplatňovali ústavnú zásadu nediskriminácie; zdôrazňuje potrebu komplexnej 
antidiskriminačnej stratégie a plného vykonávania zákona o boji proti diskriminácii, aby 
sa zaručila rovnosť všetkých ľudí nezávisle od ich etnického pôvodu, pohlavia, veku, 
náboženského vyznania, sexuálnej orientácie a rodovej identity či zdravotného 
postihnutia; 

20. zdôrazňuje význam slobodných a nezávislých médií; 

21. berie na vedomie prebiehajúci proces privatizácie štátneho majetku, najmä pokiaľ ide 
o kosovký podnik pošty a telekomunikácií; naliehavo žiada kosovské orgány, aby podnikli 
praktické opatrenia na posilnenie transparentnosti tohto procesu tým, že v náležitom čase 
sprístupnia všetkým zainteresovaným stranám informácie; 
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22. víta predbežný záväzok EÚ ďalej poskytovať financovanie na pokrytie plnej odstávky 
starej elektrárne Kosovo A do roku 2017; vyjadruje znepokojenie nad plánovanou 
výstavbou lignitovej elektrárne Nové Kosovo, ktorá bude mať vysokú spotrebu uhlia 
a spôsobí veľké znečistenie životného prostredia, a žiada vypracovanie plného hodnotenia 
vplyvu tohto zariadenia na životné prostredie v súlade so štandardmi EÚ; ďalej žiada 
Kosovo, aby sa usilovalo o rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov a diverzifikáciu 
zdrojov energie v súlade so svojím záväzkom dosiahnuť do roku 2020, aby 25 % celkovej 
spotreby energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov, a zdôrazňuje v tejto súvislosti 
potrebu, aby EÚ a Európska banka pre obnovu a rozvoj venovali väčšiu finančnú pomoc 
projektom v oblasti úspor energie, energetickej účinnosti, integrácie na regionálne trhy 
s energiou a energie z obnoviteľných zdrojov; 

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe 
pre vonkajšiu činnosť a vláde a národnému zhromaždeniu Kosova.


