
RE\1007236SL.doc PE519.840v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Dokument zasedanja

18.10.2013 B7-0000/2013

PREDLOG RESOLUCIJE
ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 110(2) Poslovnika

o procesu vključevanja Kosova v Evropsko unijo
(2013/2881(RSP))

Ulrike Lunacek
v imenu Odbora za zunanje zadeve



PE519.840v02-00 2/6 RE\1007236SL.doc

SL

B7-0000/2013

Resolucija Evropskega parlamenta o procesu vključevanja Kosova v Evropsko unijo
(2013/2881(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Solunu 19. in 20. junija 2003 
glede možnosti pridružitve držav Zahodnega Balkana k Evropski uniji,

– ob upoštevanju prvega sporazuma o načelih, ki urejajo normalizacijo odnosov, med 
predsednikoma vlad Ivico Dačićem in Hashimom Thaçijem z dne 19. aprila 2013 ter 
akcijskega načrta za izvrševanje z dne 22. maja, ki je bil rezultat desetih krogov 
pogovorov na visoki ravni med Beogradom in Prištino, 

– ob upoštevanju skupnega poročila visoke predstavnice/podpredsednice in Evropske 
komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o napredku Kosova pri reševanju vprašanj iz 
sklepov Sveta decembra 2012 z dne 22. aprila 2013 glede možne odločitve o začetku 
pogajanj o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 28. junija 2013 v zvezi s sprejetjem sklepa o 
pooblastilu za začetek pogajanj o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med EU in 
Kosovom,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. oktobra 2012 o študiji izvedljivosti sklenitve 
stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Kosovom 
(COM(2012)0602),

– ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 22. oktobra 2012 o pooblastitvi Komisije za začetek 
pogajanj o okvirnem sporazumu s Kosovom o sodelovanju države v programih Unije,

– ob upoštevanju poročil generalnega sekretarja Združenih narodov o sedanjih dejavnostih 
začasne uprave Združenih narodov na Kosovu in z njo povezanem razvoju dogodkov, pri 
čemer se zadnje poročilo z dne 29. avgusta 2013 nanaša na obdobje od 23. aprila do 15. 
julija,

– ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2008/124/SZVP z dne 4. februarja 2008 o misiji 
Evropske unije za utrditev pravne države na Kosovu, EULEX Kosovo, kakor je bil 
spremenjen s Skupnim ukrepom Sveta 2009/445/SZVP z dne 9. junija 2009, Sklepom 
Sveta 2010/322/SZVP z dne 8. junija 2010 in Sklepom Sveta 2012/291/SZVP z dne 
5. junija 2012,

– ob upoštevanju sklepov zasedanj Sveta za splošne zadeve z dne 7. decembra 2009, 
14. decembra 2010 in 5. decembra 2011, v katerih je poudarjeno in ponovno potrjeno, da 
bi moralo po izpolnitvi vseh pogojev tudi Kosovo imeti korist od možne liberalizacije 
vizumske ureditve in to brez poseganja v stališče držav članic do njegovega statusa; ob 
upoštevanju začetka dialoga o vizumih januarja 2012, predstavitve časovnega načrta za 
vizumsko liberalizacijo junija 2012 in prvega poročila Komisije z dne 8. februarja 2013 o 
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napredku Kosova pri izpolnjevanju zahtev iz časovnega načrta za liberalizacijo vizumske 
ureditve (COM(2013)0066), 

– ob upoštevanju strukturiranega dialoga o pravni državi, ki se je začel 30. maja 2012,

– ob upoštevanju kosovskega narodnega sveta za evropsko integracijo, ustanovljenega 
marca 2012 v okviru urada predsednika, ki deluje kot usklajevalni organ na visoki ravni za 
dosego soglasja o evropskem načrtu z vključujočim in medstrankarskim pristopom,

– ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov 1244 (1999), 
svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča z dne 22. julija 2010 o skladnosti enostranske 
deklaracije o neodvisnosti Kosova z mednarodnim pravom in resolucije generalne 
skupščine Združenih narodov z dne 9. septembra 20101, ki je potrdila vsebino mnenja 
Meddržavnega sodišča in pozdravila pripravljenost EU, da pospeši dialog med 
Beogradom in Prištino,

– ob upoštevanju skupnih izjav z medparlamentarnih srečanj predstavnikov Evropskega 
parlamenta in Kosova z dne 28. in 29. maja 2008, 6. in 7. aprila 2009, 22. in 23. junija 
2010, 20. maja 2011 ter 14 in 15. marca 2012,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 
16. oktobra 2013 o strategiji širitve in glavnih izzivih v letih 2012 in 2013 
(COM(2013)0000),

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij,

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je zgodovinski sporazum, ki sta ga aprila 2013 dosegla predsednika vlad Thaçi in 
Dačić, pomemben korak, ki povečuje odgovornost kosovskih oblasti, da ta sporazum 
izvršujejo v dobri veri, nadaljujejo normalizacijo odnosov s Srbijo in pripravijo reforme, 
ki so potrebne na poti k vključevanju v Evropsko unijo;

B. ker 105 od 193 držav članic Združenih narodov, vključno s 23 od 28 držav članic EU, 
priznava neodvisnost Kosova;

C. ker vse države članice EU podpirajo evropsko perspektivo Kosova, v skladu z zavezami 
EU do Zahodnega Balkana in brez poseganja v stališča držav članic do statusa Kosova; 

D. ker nenehno šibka pravna država upočasnjuje izgradnjo demokracije in škodi 
gospodarstvu, kar ogroža dolgoročni razvoj;

1. pozdravlja prvi sporazum o načelih normalizacije, ki sta ga 19. aprila sklenila predsednika 
vlad, in sporazuma o načrtu izvrševanja ter poudarja pomembnost popolne izvedbe tega 
načrta v dobri veri;

2. čestita visoki predstavnici/podpredsednici za njen prispevek pri spodbujanju dialoga med 
Beogradom in Prištino; 
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3. pozdravlja sklep Evropskega sveta iz junija 2013, da bo odobril pogajalski mandat za 
stabilizacijsko-pridružitveni sporazum in s tem omogočil začetek pogajanj; to bo 
pomenilo močno spodbudo reformam in nove priložnosti, ki bodo okrepile odnose Kosova 
s sosednimi državami; 

4. poudarja, da so lokalne volitve 3. novembra ključnega pomena za proces normalizacije 
odnosov med Beogradom in Prištino; poudarja, da je treba spodbujati ženske kandidatke 
za županje in občinske svetnice, da bi enakost spolov obstajala tudi v lokalni upravi; 
spodbuja kosovske oblasti, naj s posvetovanjem z Beneško komisijo čim prej sprejmejo 
nov volilni zakon, da bodo volilni postopki preglednejši, volitve same pa preprostejše;

5. pozdravlja sporazum o telekomunikacijah in energiji ter poudarja, da je pomembno, da se 
Kosovu čim prej dodeli lastna mednarodna klicna številka; 

6. poudarja, da je potrebna čim večja transparentnost pri obveščanju o izidih dialoga med 
Beogradom in Prištino ter da je v postopku uresničevanja potrebna udeležba zadevnih 
parlamentov in civilne družbe; pozdravlja dejstvo, da sta obe strani imenovali uradnika za 
zveze in poziva k stalni podpori obema; 

7. poudarja pomen liberalizacije vizumskega režima za kosovske državljane in spodbuja 
kosovske oblasti, naj povečajo prizadevanja za izpolnitev prednostnih nalog iz akcijskega 
načrta za vizume; poziva Komisijo in države članice, naj bodo bolj dovzetne za 
prizadevanja kosovske vlade;

8. spodbuja preostalih pet držav članic, naj priznajo Kosovo; poziva vse države članice EU, 
naj po svoji moči pospešijo gospodarske, socialne in politične odnose med svojimi 
državljani in državljani Kosova; opozarja na dejstvo, da si je treba dejavno prizadevati za 
popolno izvrševanje instrumenta predpristopne pomoči in za izboljšanje sodelovanja med 
misijo EULEX, Europolom in Interpolom, vključno s praktičnimi koraki za vključitev 
Kosova v delo teh dveh agencij, vse dokler Kosovo ne bo popolnoma priznano; 

9. pozdravlja ustanovitev regionalnega poveljstva kosovske policije na severu kot dela 
procesa vzpostavitve enotne kosovske policije; 

10. poudarja pomembnost dela misije EULEX za demokratično utrditev načela pravne države 
v kosovskih institucijah; poziva misijo EULEX, naj poveča preglednost in odgovornost 
svojega dela; 

11. poziva kosovske oblasti, naj še nadalje spoštujejo mandat misije EULEX in izvajanje 
njenih izvršnih pooblastil; ugotavlja interes kosovske vlade za prevzem funkcij misije 
EULEX; vztraja, da je potrebna prisotnost misije EULEX za pomoč pri izvrševanju 
sporazuma z dne 19. aprila na področju pravne države; poudarja, da EULEX trenutno 
preiskuje več kot 250 primerov, vključno s primeri v zvezi z organiziranim kriminalom, 
korupcijo, vojnimi hudodelstvi in drugimi hudimi obtožbami, v katere so vključeni tudi 
mnogi uradniki političnih strank; poudarja, da mora biti vsaka predaja pooblastil postopna, 
temeljiti na dejanskem napredku in bi morala vključevati kosovsko civilno družbo; 

12. strogo obsoja napad, v katerem je bil 19. septembra pri občini Zveçan/Zvečan obit uradnik 
misije EULEX, ter poziva k hitri preiskavi dogodka; poziva vse strani, naj se izogibajo 
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dejanjem, ki bi lahko sprožila napetost; 

13. ponovno poudarja, da je treba odgovornost za spravo prevzeti na lokalni ravni; meni, da bi 
morale kosovske oblasti sprejeti nadaljnje ukrepe za vzpostavitev stika s srbsko manjšino, 
zlasti na severu, ter ji zagotoviti široko vključevanje v družbo, hkrati pa v celoti izvrševati 
ustavno načelo, ki kosovskim Srbom omogoča pravico do dostopa do vseh uradnih 
storitev v njihovem jeziku; hkrati poudarja pomembnost dvojezične vzgoje; spodbuja vse 
kosovske Srbe in njihove politične predstavnike, naj izkoristijo vse možnosti, ki jim jih 
ponuja kosovska ustava, ter prevzamejo konstruktivno vlogo v politiki in družbi, zlasti z 
odgovornim sodelovanjem na prihodnjih volitvah; 

14. poziva kosovske oblasti, naj povečajo učinkovitost, odgovornost in nepristranskost 
sodstva ter spoštujejo njegovo neodvisnost; poziva oblasti, naj dejavno krepijo pravno 
državo, zlasti s preganjanjem organiziranega kriminala in korupcije, tudi med njimi 
samimi; je zaskrbljen, ker na teh področjih ni velikega napredka ter zlasti zaradi visoke 
stopnje organiziranega kriminala na severu Kosova; 

15. je še vedno zaskrbljen zaradi omejenega kosovskega okvira za zaščito prič, ki je 
pomemben zlasti v odmevnih primerih, ter poziva k večjemu sodelovanju držav članic EU 
pri morebitni premestitvi prič;

16. ugotavlja, da sta korupcija in organizirani kriminal v tej regiji zelo razširjena in zavirata 
demokratični, družbeni in gospodarski razvoj, meni, da sta regionalna strategija in 
okrepljeno sodelovanje med državami v regiji nujna, da bi se bolj učinkovito lotili teh 
težav, zlasti trgovine z ženskami in mladoletniki ter njihovega izkoriščanja; 

17. podpira stalno preganjanje vojnih zločinov na nacionalni ravni; meni, da je obžalovanja 
vredno, da zaradi vojne leta 1999 na Kosovu še vedno pogrešajo 1 869 oseb; ugotavlja, da 
gre za vprašanje, ki zahteva hiter odgovor, saj je nujen pogoj za spravo med skupnostmi in 
mirno prihodnost na tem območju; 

18. poziva institucije na centralni in na lokalni ravni, naj učinkovito izvajajo zakonodajo s 
področja človekovih pravic in prispevajo k nadaljnjemu razvoju multietnične družbe;

19. je zaskrbljen, ker je diskriminacija še vedno hud problem,  in poziva oblasti, naj v praksi 
udejanjijo ustavno načelo nediskriminacije; poudarja potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski strategiji in po popolnem izvrševanju protidiskriminacijske 
zakonodaje, da bi se zagotovila enakopravnost vseh ljudi, ne glede na njihov etnični izvor, 
starost, vero, spolno usmerjenost, spolno identiteto ali invalidnost,  

20. poudarja pomembnost svobodnih in neodvisnih medijev; 

21. spremlja proces privatizacije državnega premoženja in posebno pozornost namenja 
kosovski družbi za pošto in telekomunikacije (PTK); poziva kosovske oblasti, naj 
sprejmejo praktične ukrepe za povečanje preglednosti tega procesa tako, da 
zainteresiranim stranem pravočasno dajo na voljo vse informacije; 

22. pozdravlja proračunske obveznosti EU, namenjene dodatnemu financiranju v obliki 
subvencij za kritje vseh stroškov razgradnje stare elektrarne Kosovo A do leta 2017; 
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izraža zaskrbljenost zaradi predlagane izgradnje nove kosovske elektrarne na lignit, ki 
povzroča visoke emisije ogljika in je veliki onesnaževalec, zato poziva k celoviti oceni 
učinkov te elektrarne na okolje, v skladu s standardi EU; poleg tega Kosovo poziva, naj si 
prizadeva za razvoj obnovljivih virov energije in za diverzifikacijo virov energije v skladu 
s svojo zavezo, da bo do leta 2020 25 % vse kosovske energetske porabe iz obnovljivih 
virov, in v zvezi s tem poudarja, da je treba več finančne pomoči, ki jo zagotavljata EU in 
Evropska banka za obnovo in razvoj, nameniti projektom v zvezi z varčevanjem z 
energijo, energetsko učinkovitostjo, vključevanjem v regionalne energetske trge in 
obnovljivimi viri energije;

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, evropski službi 
za zunanje delovanje in vladi ter skupščini Kosova.


