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Usnesení Evropského parlamentu o evropském integračním procesu v případě Kosova
(2012/0000(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora  č. 18/2012 o pomoci Evropské unie Kosovu 
v oblasti právního státu a zveřejněnou dne 30. října 2012,

– s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 22. října 2012, kterým se Komise zmocňuje k 
zahájení jednání o rámcové dohodě s Kosovem týkající se jeho účasti na programech 
Unie,

– s ohledem na sdělení Komise o studii proveditelnosti, pokud jde o dohodu o stabilizaci a 
přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem (SWD(2012) 339 v konečném znění) ze dne 
10. října 2012,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o strategii rozšíření 
a hlavních výzvách v letech 2012–2013 ze dne 10. října 2012 (COM(2012) 600),

– s ohledem na ukončení mandátu mezinárodního civilního zástupce v září 2012 a ukončení 
působení mezinárodního civilního úřadu ke konci roku 2012,

– s ohledem na ratifikaci dohody s EU o prodloužení mandátu mise Evropské unie na 
podporu právního státu EULEX do června 2014, kterou dne 7. září 2012 ratifikovalo 
Kosovské shromáždění,

– s ohledem na společnou akci Rady 2008/124/SZBP ze dne 4. února 2008 o misi Evropské 
unie na podporu právního státu v Kosovu EULEX KOSOVO pozměněnou společnou akcí 
Rady 2009/445/SZBP ze dne 9. června 2009, rozhodnutím Rady 2010/322/SZBP ze dne 
8. června 2010 a rozhodnutím Rady 2012/291/SZBP ze dne 5. června 2012, 

– s ohledem na závěry zasedání Rady pro všeobecné záležitosti ze dne 7. prosince 2009, 
14. prosince 2010 a 5. prosince 2011, v nichž Rada, aniž by byl dotčen postoj členských 
států ke statusu Kosova, zdůrazňuje a znovu připomíná, že z perspektivy případného 
uvolnění vízového režimu by po splnění všech podmínek mělo těžit i Kosovo, vítá 
zahájení dialogu o vízech v lednu 2012 a předložení plánu vízové liberalizace v červnu 
2012,

– s ohledem na strukturovaný dialog o právním státu zahájený dne 30. května 2012,

– s ohledem na Národní radu pro evropskou integraci v rámci úřadu prezidenta, která slouží 
jako koordinační orgán na vysoké úrovni s cílem dosáhnout konsensu o evropské agendě 
prostřednictvím inkluzivního přístupu a přístupu napříč stranami, která zahájila činnost v 
březnu 2012,
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– s ohledem na závěry Rady ze dne 28. února 2012 o rozšíření a procesu stabilizace 
a přidružení,

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999), na poradní stanovisko 
Mezinárodního soudního dvora ze dne 22. července 2010 o otázce souladu jednostranného 
vyhlášení nezávislosti Kosova s mezinárodním právem a na rezoluci Valného 
shromáždění OSN ze dne 9. září 2010, jež vzala na vědomí obsah uvedeného stanoviska a 
uvítala připravenost EU napomoci dialogu mezi Bělehradem a Prištinou1,,,

– s ohledem na společná prohlášení přijatá na zasedáních meziparlamentního shromáždění 
EP-Kosovo ve dnech 28.–29. května 2008, 6.–7. dubna 2009, 22.–23. června 2010 a dne 
20. května 2011, 

– s ohledem na svá předchozí usnesení,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že ukončení nezávislosti pod dohledem představuje pro Kosovo 
důležitý krok;

B. vzhledem k tomu, že obnovení dialogu na vysoké úrovni mezi Bělehradem a Prištinou je 
významným krokem směrem k normalizaci jejich vztahů za podmínky, že se strany účinně 
zapojí do jednání zaměřených na výsledek;

C. vzhledem k tomu, že ve vztazích mezi EU a Kosovem došlo k významnému pokroku, 
mimo jiné zveřejněním studie Komise o proveditelnosti, zahájením dialogu o vízech a 
strategického dialogu o právním státu;

D. vzhledem k tomu, že evropská perspektiva Kosova je silnou motivací k provádění 
nezbytných reforem;

1. vítá výsledek studie Evropské komise o proveditelnosti, jejímž závěrem je, že může být 
uzavřena dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Kosovem v situaci, kdy členské 
státy EU nadále mají odlišné názory na jeho status;

2. vybízí však zbývajících pět členských států EU, aby Kosovo uznaly;

3. bere na vědomí ukončení nezávislosti pod dohledem dne 10. září 2012 na základě názoru 
mezinárodní řídicí skupiny ze dne 2. července 2012, že komplexní návrh na řešení statusu 
Kosova byl do značné míry proveden; vítá ukončení mandátu mezinárodního civilního 
zástupce a dosavadní činnost zvláštního zástupce EU / vedoucího úřadu EU;

4. vítá nový dialog na vysoké úrovni mezi Bělehradem a Prištinou, který iniciovala a 
usnadnila vysoká představitelka Ashtonová, neboť dodal dialogu nový impuls; vyzývá k 
plnému provádění všech doposud dosažených dohod, zejména o integrované správě 
hranic; 

                                               
1 rezoluce A/RES/64/298.
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5. zdůrazňuje, že je zapotřebí vysoké transparentnosti při sdělování výsledků dialogu mezi 
Bělehradem a Prištinou a při zajišťování zapojení příslušných parlamentů a občanské 
společnosti; 

6. zdůrazňuje, že rozdělení Kosova není jednou z možností, a vítá podporu územní 
celistvosti Kosova, již vyjádřila Komise;

7. domnívá se, že orgány Kosova by měly přijmout další opatření zaměřená na srbskou 
menšinu, zejména na severu země, s cílem zajistit širokou integraci do společnosti a že by 
zároveň měla být posílena spolupráce mezi všemi kosovskými Srby; považuje za pozitivní 
otevření správního úřadu v severní Mitrovici; vyzývá ke zrušení paralelních institucí v 
severním Kosovu, které udržuje srbský stát, zejména ke zrušení bezpečnostních služeb a 
soudních orgánů, a k úplné transparentnosti financování škol a nemocnic v severním 
Kosovu v souladu s ustanoveními Ahtisaariho plánu;

8. vyzývá kosovské orgány, aby podnikly kroky k přípravě plánu a aby plně prováděly 
decentralizační proces také na severu, a to v souladu s kosovskou ústavou; 

9. vítá přezkum a prodloužení mandátu EULEX a vyjadřuje svou podporu zvláštní 
vyšetřovací pracovní skupině; domnívá se, že zpráva Účetního dvora o pomoci Evropské 
unie Kosovu v oblasti právního státu vzbuzuje velmi závažné obavy, včetně obtíží 
souvisejících s neuznáním Kosova pěti členskými státy; souhlasí s analýzou a s 
doporučeními uvedenými ve zprávě a vyzývá všechny zúčastněné subjekty, aby je 
prováděly, čímž se zvýší efektivnost pomoci EU;

10. zdůrazňuje, že je zapotřebí lepší spolupráce a koordinace pomoci mezi členskými státy, 
orgány a institucemi EU a jinými mezinárodními dárci; vyzývá členské státy EU, aby 
zajistily, aby byla mise EULEX vhodně vybavena personálem, pokud jde o kvalitu i 
časové období, a aby personální složení odráželo potřeby na místě; 

11. vítá zahájení dialogu o vízech a akční plán v oblasti víz z června 2012; naléhavě vyzývá k 
urychlenému provádění tohoto plánu; 

12. vyzývá kosovské orgány, aby plnily čtyři krátkodobé priority, kritéria pro zahájení jednání 
o dohodě o stabilizaci a přidružení v oblasti právního státu, menšin, administrativních 
kapacit a obchodu a aby posilovaly administrativní kapacity pro jednání, zejména pomocí 
pokračující restrukturalizace ministerstva obchodu;

13. naléhavě vyzývá kosovské orgány, aby prohloubily svůj závazek a prokázaly politickou 
vůli s cílem posílit oblast právního státu; se zájmem bere na vědomí zahájení 
strukturovaného dialogu o právním státu jakožto fóra na vysoké úrovni za účelem 
monitorování pokroku v oblasti právního státu;

14. je znepokojen nedostatkem významného pokroku v boji proti korupci a organizovanému 
zločinu; vyzývá kosovské orgány, aby zvýšily politickou vůli a odvahu bojovat proti 
korupci na vysoké úrovni; vyjadřuje znepokojení nad nedostatečnou plnou účastí v 
Europolu a Interpolu vzhledem k nedostatečnému uznání státnosti; zdůrazňuje, že mise 
EULEX by měla kosovské policii napomáhat při uklidňování kritických a citlivých situací 
při demonstracích; 
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15. konstatuje, že v regionu je rozšířena korupce a organizovaný zločin, a vyzývá v této 
souvislosti k regionální strategii a posílené spolupráci mezi všemi zeměmi s cílem 
efektivněji řešit tyto problémy; 

16. vyjadřuje své znepokojení ohledně omezeného rámce v Kosovu, pokud jde o ochranu 
svědků, což je zvláště patrné ve velmi exponovaných případech; naléhavě vyzývá členské 
státy, aby přijímaly více případů přemisťování svědků;

17. vyzývá všechny strany, aby dokončily volební reformu s cílem zabezpečit řádně fungující 
volební rámec; je znepokojen nedostatky ve vyšetřování a stíhání osob v souvislosti s 
volebními podvody spojenými s parlamentními volbami v prosinci 2010, jak je uvedeno 
ve zprávě OBSE týkající se voleb;

18. zdůrazňuje význam provedení nezbytných reforem veřejné správy a zvýšení počtu žen a 
osob patřících k menšinám na všech úrovních správy; 

19. vítá činnost veřejného ochránce práv a považuje zajištění jeho rozpočtové nezávislosti za 
naléhavou záležitost; 

20. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby Kosovské shromáždění posílilo svou nezávislost a svůj 
dohled v oblasti rozpočtu, výkonné moci a bezpečnosti, a to zlepšením kontroly právních 
předpisů a monitorováním provádění politiky a zákonů;

21. zdůrazňuje potřebu komplexní antidiskriminační strategie pro všechny druhy diskriminace 
a plného provádění antidiskriminačních právních předpisů;

22. zdůrazňuje význam nezávislých sdělovacích prostředků; vyzývá ke změně trestního 
zákona, pokud jde o trestněprávní odpovědnost sdělovacích prostředků a přijetí nového 
právního předpisu o ochraně novinářských zdrojů;

23. vítá přijetí příslušných právních předpisů za účelem ochrany a podpory jednotlivých
komunit a náboženského a kulturního dědictví a úspěšné převzetí odpovědnosti za 
bezpečnost na většině kulturních a náboženských míst srbské pravoslavné církve ze strany 
Kosova; vyzývá k dalšímu provádění příslušných právních předpisů, zejména zákona o 
menšinách;

24. vítá zřízení obecních úřadů pro jednotlivé komunity a návraty ve většině obcí, vyjadřuje 
však politování, že bez ohledu na pokrok jsou návraty uprchlíků a vnitřně vysídlených 
osob nadále výzvou, zejména z důvodu bezpečnostních incidentů, a vybízí kosovské 
orgány, aby pokračovaly v úsilí v této oblasti na centrální a místní úrovni, se zvláštním 
zřetelem k srbským, ale také romským, aškalským a egyptským navrátilcům;

25. vyzývá Kosovo, aby pracovalo na vývoji obnovitelné energie a diversifikaci zdrojů s 
cílem uzavřít obě vysoce znečišťující uhelné elektrárny v souladu se závazky v rámci 
Smlouvy o energetickém společenství; 

26. bere na vědomí plány na novou silniční infrastrukturu s cílem zlepšit spojení mezí 
Prištinou a sousedními zeměmi; zdůrazňuje význam rozvoje veřejné dopravy, zejména s 
ohledem na zlepšení železničních spojů a vytváření nových v rámci udržitelného 
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dopravního systému;

°
°      °

27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro
vnější činnost a vládě a národnímu shromáždění Kosova.


