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Europaparlamentets resolution om Kosovos europeiska integrationsprocess
(2013/0000(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser efter Europeiska rådets möte 
i Thessaloniki den 19 och 20 juni 2003 om medlemskap i Europeiska unionen för länderna 
på västra Balkan,

– med beaktande av det första avtalet den 19 april 2013 om principer för en normalisering 
av förbindelserna mellan premiärminister Ivica Dacic och premiärminister Hasim Thaci, 
och av genomförandeplanen av den 22 maj, som var ett resultat av de tio omgångarna av 
högnivådialog mellan Belgrad och Pristina, 

– med beaktande av den gemensamma rapporten från vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och 
Europeiska kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Kosovos framsteg på 
områdena som tas upp i rådets slutsatser från december 2012 med anledning av 
ett eventuellt beslut om att inleda förhandlingar om ett stabiliserings- och 
associeringsavtal, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 28 juni 2013 där man antog beslutet om 
bemyndigande att inleda förhandlingar om ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan 
Europeiska unionen och Kosovo,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 oktober 2012 om 
en genomförbarhetsstudie inför ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan 
Europeiska unionen och Kosovo (COM(2012)0602),

– med beaktande av rådets beslut av den 22 oktober 2012 om bemyndigande för 
kommissionen att inleda förhandlingar om ett ramavtal med Kosovo om deltagande 
i unionsprogram,

– med beaktande av FN:s generalsekreterares rapporter om den pågående verksamheten 
inom Förenta nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo och utvecklingen i detta 
sammanhang, varav den senaste rapporten är från den 29 augusti 2013 och omfattar 
perioden 23 juli–15 juli 2012,

– med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2008/124/Gusp av den 4 februari 2008 om 
EU:s rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo, ändrad genom rådets gemensamma 
åtgärd 2009/445/Gusp av den 9 juni 2009 samt genom rådets beslut 2010/322/Gusp av den 
8 juni 2010 och 2012/291/Gusp av den 5 juni 2012,

– med beaktande av slutsatserna från rådets (allmänna frågor) sammanträden den 
7 december 2009, 14 december 2010 och 5 december 2011, som betonar och bekräftar att 
Kosovo, utan att det påverkar medlemsstaternas ståndpunkt i fråga om dess status, även 
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bör komma ifråga för en eventuell viseringsliberalisering när alla villkor är uppfyllda, och 
med beaktande av att en viseringsdialog inleddes i januari 2012, att färdplanen för 
viseringsliberalisering lades fram i juni 2012, och att kommissionen publicerade sin första 
rapport den 8 februari 2013 om Kosovos framsteg när det gäller uppfyllandet av kraven
i färdplanen för viseringsliberalisering (COM(2013)0066), 

– med beaktande av den strukturerade dialog om rättsstatsprincipen som inleddes den 
30 maj 2012,

– med beaktande av Kosovos nationella råd för europeisk integration, knutet till 
Kosovos presidentkansli, som inrättades i mars 2012 och som fungerar som 
ett samordningsorgan på hög nivå med ansvar för att skapa enighet om den europeiska 
agendan med hjälp av en inkluderande strategi med stöd över partigränserna,

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999), Internationella domstolens 
rådgivande yttrande av den 22 juli 2010 om Kosovos ensidiga självständighetsförklarings 
överensstämmelse med folkrätten, samt FN:s generalförsamlings resolution av 
den 9 september 20101 där man bekräftade innehållet i Internationella domstolens yttrande 
och välkomnade EU:s beredskap att underlätta en dialog mellan Belgrad och Pristina,

– med beaktande av de gemensamma uttalandena från de interparlamentariska mötena 
mellan Europaparlamentet och Kosovo den 28–29 maj 2008, 6–7 april 2009, 22–23 juni 
2010, 20 maj 2011 och 14–15 mars 2012,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 oktober 2013 till 
Europaparlamentet och rådet Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2012–2013
(COM(2013)0000),

– med beaktande av sina tidigare resolutioner,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det historiska avtal som premiärminister Thaci och premiärminister Dacic nådde 
i april 2013 utgör ett viktigt steg och ökar Kosovos myndigheters ansvar vad gäller att 
lojalt tillämpa detta avtal, fortsätta normaliseringen av förbindelserna med Serbien och 
genomföra de reformer som behövs på vägen framåt mot en europeisk integration.

B. 104 av FN:s 193 medlemsstater, varav 23 av EU:s 28 medlemsstater, erkänner 
Kosovos självständighet.

C. Alla EU:s medlemsstater stöder de europeiska framtidsutsikterna för Kosovo, i enlighet 
med EU:s åtaganden gentemot länderna på västra Balkan och utan att det påverkar 
medlemsstaternas ståndpunkt om Kosovos status.

D. De bestående bristerna i rättsstatsprincipens tillämpning försenar uppbyggnaden av 
demokratin, skadar ekonomin och undergräver landets långsiktiga utveckling.

                                               
1 A/RES/64/298.
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1. Europaparlamentet välkomnar det första avtalet mellan de båda premiärministrarna av den 
19 april 2013 om principer för en normalisering av förbindelserna, liksom 
överenskommelsen om genomförandeplanen, och betonar betydelsen av att planen 
tillämpas utan biavsikter.

2. Europaparlamentet gratulerar vice ordföranden/den höga representanten för hennes arbete 
med att underlätta dialogen mellan Pristina och Belgrad. 

3. Europaparlamentet välkomnar Europeiska rådets beslut i juni 2013 om att godkänna 
förhandlingsmandatet för stabiliserings- och associeringsavtalet, vilket innebär att 
förhandlingarna kan inledas, att man skapar starka incitament för reformer och nya 
möjligheter som kommer att stärka Kosovos relationer till sina grannar. 

4. Europaparlamentet betonar att lokalvalet den 3 november är ett avgörande test i processen 
för normaliserade förbindelser mellan Belgrad och Pristina. Parlamentet poängterar hur 
viktigt det är att uppmuntra kvinnor att kandidera till posterna som borgmästare och 
kommunalråd, för att försöka skapa en jämn könsfördelning även inom det lokala styret. 
Kosovos myndigheter uppmanas att så snart som möjligt, och i samråd med 
Venedigkommissionen, anta en ny vallag för att göra valförfarandet mer insynsvänligt och 
förenkla röstandet.

5. Europaparlamentet välkomnar överenskommelserna om telekommunikation och energi, 
och betonar att Kosovo så snart som möjligt måste få ett eget internationellt landsnummer. 

6. Europaparlamentet betonar att det behövs största möjliga öppenhet när det gäller att 
informera om resultaten av dialogen mellan Belgrad och Pristina, och berörda parlament 
och civilsamhällen bör involveras i genomförandeprocessen. Parlamentet välkomnar att 
båda sidor utnämnt sambandsmän och vädjar om att dessa ska ges kontinuerligt stöd. 

7. Europaparlamentet betonar vikten av viseringsliberalisering för Kosovos medborgare, och
uppmuntrar Kosovos myndigheter att öka sina ansträngningar för att uppfylla de 
prioriteringar som fastställs i viseringshandlingsplanen. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas att vara mer lyhörda för de ansträngningar som 
Kosovos regering gör.

8. Europaparlamentet uppmanar de återstående fem EU-medlemsstaterna att fortsätta sina 
förfaranden för att erkänna Kosovo. Alla medlemsstater uppmanas att göra sitt yttersta för 
att underlätta ekonomiska, sociala och politiska förbindelser mellan sina medborgare och 
Kosovos medborgare. Parlamentet pekar på att man aktivt måste agera för att möjliggöra 
full tillämpning av föranslutningsinstrumentet, och även förbättra samarbetet mellan 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag (Eulex), Europol och Interpol, och, så länge 
Kosovo inte erkänts fullt ut, vidta praktiska åtgärder för att inkludera Kosovo i dessa 
sistnämnda båda organs arbete. 

9. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av Kosovopolisens regionala styrka i de 
norra delarna, som en del av processen att bygga upp en enad poliskår i Kosovo. 

10. Europaparlamentet betonar hur viktigt Eulex arbete är för att rättsstatsprincipen ska 
befästas inom Kosovos institutioner, och uppmanar Eulex att öka insynen i och 
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redovisningen av sitt arbete. 

11. Europaparlamentet uppmanar Kosovos myndigheter att fortsätta att respektera Eulex 
mandat och utförande av sina verkställande befogenheter. Parlamentet noterar 
Kosovos regerings intresse för att ta över Eulex funktioner, men insisterar på att Eulex 
måste finnas på plats för att stödja genomförandet av avtalet från den 19 april avseende 
rättsstatsprincipen. Parlamentet betonar att mer än 250 fall just nu utreds av Eulex, 
inklusive fall av organiserad brottslighet, korruption, krigsbrott och andra allvarliga 
anklagelser, där även många officiella personer från de politiska partierna är involverade. 
Varje överföring av ansvar måste ske successivt och baseras på verkliga framsteg på plats, 
och Kosovos civilsamhälle bör få medverka i processen.

12. Europaparlamentet fördömer med kraft attacken som ledde till att en Eulex-tjänsteman 
dödades den 19 september nära Zveçan/Zvečan, och begär att fallet utreds omedelbart. 
Alla parter uppmanas att avstå från åtgärder som kan leda till ökade spänningar.

13. Europaparlamentet betonar behovet av lokalt ansvar och egenmakt i försoningsprocessen. 
Parlamentet anser att Kosovos myndigheter bör göra mer för att nå ut till den serbiska 
minoriteten, särskilt i den norra delen, för att säkerställa en bred integration i samhället, 
och samtidigt fullt ut tillämpa den konstitutionella princip som ger Kosovoserber rätt att få 
tillgång till alla officiella tjänster på sitt eget språk. Samtidigt betonas vikten av att 
utbildningen är fullständigt tvåspråkig. Alla kosovoserber och deras politiska företrädare 
uppmanas att använda samtliga möjligheter som erbjuds i den kosovanska konstitutionen 
för att spela en konstruktiv roll i politik och samhälle, inte minst genom att ansvarsfullt 
delta i de kommande lokalvalen. 

14. Europaparlamentet uppmanar Kosovos myndigheter att förbättra rättsväsendets 
effektivitet, ansvarsskyldighet och opartiskhet, och att respektera dess oberoende. 
Myndigheterna uppmanas att arbeta för att stärka lag och ordning, särskilt genom att åtala 
för brott inom ramen för organiserad brottslighet och korruption, även inom de egna 
leden. Parlamentet är bekymrat över bristen på betydelsefulla framsteg på dessa områden 
och särskilt över den höga nivån av organiserad brottslighet i norra delen av Kosovo. 

15. Europaparlamentet är fortfarande bekymrat över Kosovos begränsade struktur för 
vittnesskydd, vilket är särskilt viktigt i mycket uppmärksammade ärenden, och efterlyser 
ökat samarbete när det gäller eventuell förflyttning av vittnen.

16. Europaparlamentet noterar att korruption och organiserad brottslighet är vanligt 
förekommande i regionen och även hindrar Kosovos demokratiska, sociala och 
ekonomiska utveckling. Parlamentet menar att en regional strategi och utökat samarbete 
mellan samtliga länder i regionen är av yttersta vikt för att effektivare angripa dessa 
frågor, särskilt den olagliga handeln med och exploateringen av kvinnor och minderåriga. 

17. Europaparlamentet stöder fortsatta försök att lagföra krigsförbrytelser på nationell nivå. 
Det är beklagligt att 1 869 personer fortfarande saknas efter kriget i Kosovo 1999. Detta 
problem kräver en snabb lösning, som ett avgörande villkor för försoning mellan 
befolkningsgrupperna och för en fredlig framtid i regionen. 

18. Europaparlamentet uppmanar institutionerna på både central och lokal nivå att verkligen 
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tillämpa människorättslagstiftningen och att bidra till vidareutvecklingen av 
ett multietniskt samhälle.

19. Europaparlamentet är oroat över att diskriminering fortfarande är ett allvarligt problem 
och uppmanar myndigheterna att se till att den konstitutionella principen om 
icke-diskriminering genomförs. Det behövs en övergripande strategi för att motverka 
diskriminering och fullständigt tillämpa lagen mot diskriminering, så att man garanterar 
alla människors lika värde oberoende av deras etniska ursprung, kön, ålder, religion, 
sexuella läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning. 

20. Europaparlamentet understryker vikten av fria och oberoende medier. 

21. Europaparlamentet noterar den pågående processen med privatisering av statliga 
tillgångar, särskilt avseende Kosovos post- och telekommunikationsbolag. 
Kosovos myndigheter uppmanas att vidta konkreta åtgärder för att öka insynen 
i processen genom att i tid ge information till alla intressenter. 

22. Europaparlamentet välkomnar EU:s preliminära åtagande att bevilja ytterligare 
finansiering för att betala hela avvecklingskostnaden för det gamla kolkraftverket 
Kosovo A senast 2017. Parlamentet är oroat över den planerade uppbyggnaden av 
Kosovos nya kolkraftverk, som ska eldas med brunkol, ett koldioxidintensivt och starkt 
förorenande bränsle. En fullständig miljökonsekvensbedömning av anläggningen bör 
göras enligt EU-standarder. Parlamentet önskar dessutom att Kosovo ska arbeta med att 
utveckla förnybar energi och differentiera energikällorna i linje med sitt åtagande att 
25 procent av den totala energianvändningen ska komma från förnybara energikällor 
senast 2020, och understryker i detta sammanhang att en större del av EU:s och 
Europeiska investeringsbankens stöd bör avsättas till energibesparingar, energieffektivitet, 
integrering på regionala energimarknader och projekt för förnybar energi.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Europeiska utrikestjänsten samt Kosovos regering och parlament.


