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Резолюция на Европейския парламент относно процеса на европейска интеграция 
на Косово
(2012/0000(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Специален доклад № 18/2012 на Европейската сметна палата 
относно помощта на Европейския съюз за Косово в областта на върховенството на 
закона, публикуван на 30 октомври 2012 г.,

– като взе предвид решението на Съвета от 22 октомври 2012 г. за упълномощаване на 
Комисията да започне преговори за рамково споразумение с Косово относно 
участието му в програми на Съюза,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г. относно 
проучване за осъществимостта на споразумение за стабилизиране и асоцииране 
между Европейския съюз и Косово (SWD(2012) 339 окончателен),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г. до Европейския 
парламент и до Съвета относно стратегията за разширяване и основните 
предизвикателства през периода 2012–2013 г. (COM(2012)600),

– като взе предвид изтичането на мандата на Международния граждански 
представител през септември 2012 г. и постепенното закриване на Международната 
гражданска служба до края на 2012 г.,

– като взе предвид ратификацията на 7 септември 2012 г. от страна на парламента на 
Косово на споразумението с ЕС за удължаване на мандата на EULEX до юни 
2014 г.,

– като взе предвид Съвместно действие 2008/124/ОВППС на Съвета от 4 февруари 
2008 г. относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на 
закона в Косово, EULEX KOSOVO, изменено със Съвместно действие 
2009/445/ОВППС на Съвета от 9 юни 2009 г., Решение 2010/322/ОВППС на Съвета 
от 8 юни 2010 г. и Решение 2012/291/ОВППС на Съвета от 5 юни 2012 г., 

– като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси от заседанията му от 7 
декември 2009 г., 14 декември 2010 г. и 5 декември 2011 г., в които се подчертава и 
потвърждава отново, че на Косово, без това да засяга позицията на държавите 
членки относно неговия статут, също следва да се даде перспектива за евентуална 
либерализация на визовия режим, след като бъдат изпълнени всички условия, 
приветства се започването на диалог относно визовия режим през януари 2012 г. и 
представянето на пътна карта за либерализирането на визовия режим през юни 2012 
г.,
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– като взе предвид структурирания диалог в областта на принципите на правовата 
държава, започнат на 30 май 2012 г.,

– като взе предвид създадения през март 2012 г. Национален съвет за европейска 
интеграция към администрацията на президента, който служи като координационен 
орган на високо равнище за изграждането на консенсус по европейската програма 
чрез приобщаващ и обхващащ всички страни подход, 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 28 февруари 2012 г. относно 
разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране,

– като взе предвид Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, 
консултативното становище на Международния съд от 22 юли 2010 г. относно 
въпроса за съответствието с международното право на едностранното обявяване на 
независимост на Косово и резолюцията на Общото събрание на ООН от 9 септември 
2010 г., която отбеляза съдържанието на становището и приветства готовността на 
ЕС да съдейства за диалога между Белград и Прищина1, 

– като взе предвид съвместните изявления на междупарламентарните заседания ЕП–
Косово от 28–29 май 2008 г., 6–7 април 2009 г., 22–23 юни 2010 г. и 20 май 2011 г., 

– като взе предвид своите предишни резолюции, 

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че краят на периода на независимост под наблюдение бележи 
важна стъпка за Косово;

Б. като има предвид, че възобновяването на диалога на високо равнище между Белград 
и Прищина е важна стъпка към нормализиране на техните отношения, при условие 
че страните се ангажират действително в насочени към постигането на резултати 
преговори;

В. като има предвид, че в отношенията между ЕС и Косово бяха отбелязани важни 
промени, наред с другото, с публикуването на  извършеното от Комисията 
проучване за осъществимостта и със започването на диалог относно визовия режим 
и на стратегически диалог в областта на принципите на правовата държава;

Г. като има предвид, че европейската перспектива на Косово е мощен стимул за 
провеждането на необходимите реформи;

1. приветства резултатите от извършеното от Европейската комисия проучване за 
осъществимостта, което заключи, че между ЕС и Косово може да бъде сключено 
споразумение за стабилизиране и асоцииране в ситуация, в която държавите –
членки на ЕС, запазват различни възгледи относно статута;

2. насърчава въпреки това останалите пет държави – членки на ЕС, да пристъпят към 
признаването на Косово;

                                               
1 A/RES/64/298.
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3. отбелязва, че в резултат на решението от 2 юли 2012 г. на Международната 
направляваща група, че подробното предложение за уреждане на статута на Косово 
е било изпълнено в съществена степен, периодът на независимост под наблюдение 
приключи на 10 септември 2012 г.; приветства приключването на мандата на 
Международния граждански представител и работата, извършена до момента от 
специалния представител на ЕС/ръководител на Представителството на ЕС;

4. приветства новия диалог на високо равнище между Белград и Прищина, започнат от 
върховния представител г-жа Аштън и воден с нейното съдействие, тъй като той 
даде нов тласък на диалога; призовава за пълно прилагане на всички постигнати до 
момента споразумения, по-специално в областта на интегрираното управление на 
границите; 

5. подчертава необходимостта от по-голяма прозрачност при съобщаването на 
резултатите от диалога между Белград и Прищина, както и в процеса на гарантиране 
на участието на съответните парламенти и граждански общества; 

6. подчертава, че разделянето на Косово не е вариант и приветства подкрепата за 
териториалната цялост на Косово, изразена от Комисията;

7. счита, че косовските органи следва да предприемат по-нататъшни стъпки за 
комуникация със сръбското малцинство, по-специално на север, за да се гарантира 
пълна интеграция в обществото, и че в същото време следва да бъде засилено 
сътрудничество между всички косовски сърби; счита, че откриването на 
административна служба в северна Митровица е положителна стъпка; призовава за 
премахването на паралелните институции в северната част на Косово, които се 
поддържат от сръбската държава, по-специално за оттегляне на службите за 
сигурност и съдебните органи, както и за пълна прозрачност на финансирането на 
училища и болници в северната част на Косово, в съответствие с разпоредбите на 
плана „Ахтисаари“;

8. призовава косовските органи да предприемат стъпки  за изготвянето на пътна карта 
и за пълното прилагане на процеса на децентрализация и в северната част в 
съответствие с конституцията на Косово; 

9. приветства преразглеждането и разширяването на мандата на мисията за правовата 
държава на Европейския съюз (EULEX) и подкрепя специалната група за 
разследване; счита, че докладът на Сметната палата относно помощта на ЕС в 
областта на върховенството на закона в Косово повдига много важни проблеми, 
включително трудностите поради непризнаването от страна на пет държави членки; 
подкрепя анализа и препоръките, предоставени в доклада, и призовава всички 
участници да ги приложат, като по този начин подобряват ефективността на 
помощта на ЕС;

10. подчертава необходимостта от по-добро сътрудничество и координация на помощта 
между държавите членки, институциите на ЕС и други международни донори; 
призовава държавите членки на ЕС да гарантират, че мисията за правовата държава 
на Европейския съюз разполага с необходимия персонал, от гледна точка на 
качество и срок, и че съставът на персонала отразява потребностите на място; 
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11. приветства началото на диалога за визовия режим и плана за действие във визовата 
област от юни 2012 г.; настоятелно призовава за бързо изпълнение на пътната карта; 

12. призовава органите в Косово да отговорят на четирите краткосрочни приоритета,
критерии за стартиране на преговорите по ССА, в областта на принципите на 
правовата държава, малцинствата, административния капацитет и търговията, както 
и да повишат административния капацитет за преговори, по-специално чрез по-
нататъшно преструктуриране на министерството на търговията;

13. настоятелно призовава органите в Косово да засилят своя ангажимент и да покажат 
политическа воля за укрепване на сектора на правовия ред; отбелязва с интерес 
стартирането на структурирания диалог относно правовата държава като форума на 
високо равнище за наблюдение на напредъка в областта принципите на правовата 
държава;

14. изразява загриженост относно липсата на значителен напредък в борбата срещу 
корупцията и организираната престъпност; призовава органите в Косово да засилят 
политическата воля и смелост за борба с корупцията по високите етажи; изразява 
загриженост относно липсата на пълноценно участие в Европол и Интерпол поради 
липса на признаване на държавността; подчертава, че мисията за правовата държава 
на Европейския съюз следва да помага на полицията на Косово да смекчи 
критичните и чувствителните ситуации по време на демонстрации; 

15. отбелязва, че корупцията и организираната престъпност са широко разпространени 
в региона и призовава в тази връзка за регионална стратегия и засилено 
сътрудничество между всички държави с оглед по-ефективното справяне с тези 
проблеми; 

16. изразява загриженост във връзка с ограничената рамка в Косово за защита на 
свидетелите, особено важна по нашумели дела; настоятелно призовава държавите 
членки да приемат повече случаи на преместване на свидетели;

17. призовава всички страни да финализират избирателната реформа за осигуряване на 
добре функционираща изборна рамка; е загрижен относно слабостите при 
разследването и съдебното преследване във връзка с изборни измами, свързани с 
парламентарните избори от декември 2010 г., както е подчертано в доклада на 
ОССЕ по този въпрос;

18. подчертава значението на прилагането на необходимата реформа на държавната 
администрация и на увеличаването на броя на жените, както и на лицата, 
принадлежащи към малцинствата, на всички равнища в администрацията; 

19. приветства работата на омбудсмана и счита, че осигуряването на неговата 
бюджетна независимост е въпрос на спешност; 

20. подчертава необходимостта парламентът на Косово да засили своята независимост 
и надзора на бюджета, изпълнителната власт и сектора на сигурността чрез 
подобряване на контрола на законодателството и мониторинга на изпълнението на 
политиките и законите;
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21. подчертава необходимостта от цялостна антидискриминационна стратегия за 
всички основания за дискриминация, както и от пълното прилагане на закона за 
борба с дискриминацията;

22. подчертава значението на независимите медии; призовава за изменение на 
Наказателния кодекс по отношение на наказателната отговорност на медиите и за 
приемането на нов закон за защита на журналистическите източници;

23. приветства приемането на съответното законодателство за защита и насърчаване на 
общностите и на религиозното и културното наследство, както и успешното 
поемане на отговорността от страна на Косово за сигурността на повечето културни 
и религиозни обекти на сръбската православна църква; призовава за по-нататъшно 
прилагане на съответното законодателство, по-специално на Закона за общностите;

24. приветства създаването на общински служби за общностите и завръщанията в 
повечето общини, но изразява съжаление, че въпреки напредъка, завръщането на 
бежанци и вътрешно разселени лица продължава да бъде предизвикателство, 
особено поради инциденти със сигурността, и насърчава органите в Косово да 
продължават усилията си в тази област на централно и местно равнище, като 
обръщат особено внимание на завърналите се сърби, както и на ромите, ашкалите и 
египтяните;

25. призовава Косово да работи върху разработването на възобновяема енергия и 
разнообразяването на източниците с оглед закриването на двете силно замърсяващи 
въглищни централи съгласно задълженията по Договора за създаване на Енергийна 
общност; 

26. отбелязва плановете за нова пътна инфраструктура за подобряване на връзките 
между Прищина и съседните държави; подчертава значението на развитието на 
обществения транспорт, по-специално по отношение на модернизирането или 
създаването на нови железопътни връзки в рамките на устойчива транспортна 
система;

°
°      °

27. възлага на председателя да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, 
ЕСВД, правителството и парламента на Косово.


