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Europa-Parlamentets beslutning om den europæiske integrationsproces for Kosovo
(2012/0000(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 18/2012 om EU-bistanden til Kosovo på 
retsstatsområdet, som blev offentliggjort den 30. oktober 2012 [endnu ikke oversat],

– der henviser til Rådets afgørelse af 22. oktober 2012, hvori Kommissionen bemyndiges til 
at indlede forhandlinger med Kosovo om en rammeaftale om deltagelse i Unionens 
programmer,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en feasibilityundersøgelse med henblik på 
en stabiliserings- og associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Kosovo 
(SWD(2012)339) af 10. oktober 2012,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om "Udvidelsesstrategi og vigtigste 
udfordringer 2012-2013" af 10. oktober 2012 (COM(2012)600),

– der henviser til udløbet af den internationale civile repræsentants mandat og udfasningen 
af Det Internationale Civile Kontor med udgangen af 2012,

– der henviser til ratificeringen i Kosovos nationalforsamling den 7. september 2012 af 
aftalen med EU om forlængelse af EULEX' mandat til juni 2014,

– der henviser til Rådets fælles aktion 2008/124/FUSP af 4. februar 2008 om Den 
Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO, ændret ved Rådets 
fælles aktion 2009/445/FUSP af 9. juni 2009, ved Rådets afgørelse 2010/322/FUSP af 8. 
juni 2010 samt ved Rådets afgørelse 2012/291/FUSP af 5. juni 2012, 

– der henviser til konklusionerne fra Rådet for Almindelige Anliggenders samling den 7. 
december 2009, 14. december 2010 og 5. december 2011, hvori det understreges og 
bekræftes, at Kosovo - uden at dette berører medlemsstaternes holdning vedrørende dets 
status – også bør nyde godt af udsigten til en mulig visumliberalisering, når alle 
betingelser er opfyldt, og der udtrykkes tilfredshed med indledningen af en visumdrøftelse 
i januar 2012 og fremlæggelsen af en køreplan for visumliberalisering i juni 2012,

– der henviser til den strukturerede dialog om retsstaten, som blev indledt den 30. maj 2012,

– der henviser til det nationale råd for europæisk integration, som hører under præsidentens 
kontor og fungerer som et koordineringsorgan på højt plan med henblik på at skabe 
konsensus om den europæiske dagsorden ved hjælp af en inklusiv og tværpolitisk tilgang, 
og som trådte i funktion i marts 2012,

– der henviser til Rådets konklusioner af 28. februar 2012 om udvidelse og om 
stabiliserings- og associeringsprocessen,
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– der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999), Den Internationale Domstols 
rådgivende udtalelse af 22. juli 2010 om spørgsmålet om overensstemmelse mellem 
folkeretten og Kosovos ensidige uafhængighedserklæring samt til FN’s 
Generalforsamlings resolution af 9. september 2010, hvori udtalelsens indhold 
anerkendes, og EU’s vilje til at fremme dialogen mellem Beograd og Pristina hilses 
velkommen1, 

– der henviser til de fælles erklæringer fra de interparlamentariske møder mellem EU og 
Kosovo den 28.-29. maj 2008, den 6.-7. april 2009, den 22.-23. juni 2010 og den 20. maj 
2011, 

– der henviser til sine tidligere beslutninger, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at afslutningen på den overvågede uafhængighed er et vigtigt skridt for 
Kosovo;

B. der henviser til, at genoptagelsen af dialogen på højt plan mellem Beograd og Pristina 
udgør et vigtigt skridt frem mod en normalisering af deres forbindelser, forudsat at 
parterne reelt indgår i resultatorienterede forhandlinger;

C. der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Kosovo har gennemgået en væsentlig 
udvikling, blandt andet med offentliggørelsen af Kommissionens feasibilityundersøgelse 
og indledningen af visumdrøftelsen og den strategiske dialog om retsstaten;

D. der henviser til, at Kosovos europæiske perspektiv er et stærkt incitament til 
gennemførelse af nødvendige reformer;

1. glæder sig over resultaterne af Kommissionens feasibilityundersøgelse, hvori det 
konkluderes, at der kan indgås en stabiliserings- og associeringsaftale mellem EU og 
Kosovo, selv om EU's medlemsstater fastholder deres forskellige holdninger vedrørende 
dets status;

2. opfordrer ikke desto mindre de fem resterende EU-medlemsstater til at anerkende Kosovo;

3. noterer sig, at den overvågede uafhængighed ophørte den 10. september 2012, efter at den 
internationale styringsgruppe den 2. juli 2012 havde truffet afgørelse om, at det samlede 
forslag til statusløsning for Kosovo i det væsentlige var gennemført; ser med tilfredshed 
på udløbet af den internationale civile repræsentants mandat og det arbejde, der hidtil er 
udført af EU's særlige repræsentant/chefen for Europa-kontoret;

4. glæder sig over den nye dialog på højt plan mellem Beograd og Pristina, som er blevet 
iværksat og fremmet af Unionens højtstående repræsentant, da der er sat nyt liv i dialogen; 
opfordrer til, at alle de aftaler, der hidtil er indgået, især om integreret grænseforvaltning, 
gennemføres fuldt ud; 

                                               
1 A/RES/64/298.
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5. understreger, at der er behov for stor gennemsigtighed i formidlingen af resultaterne af 
dialogen mellem Beograd og Pristina samt for at sikre, at de berørte parlamenter og 
civilsamfund inddrages; 

6. understreger, at deling af Kosovo ikke er en mulighed, og glæder sig over, at 
Kommissionen har udtrykt sin støtte til Kosovos territoriale integritet;

7. mener, at Kosovos myndigheder bør tage yderligere skridt for at prøve at nå det serbiske 
mindretal, navnlig nordpå, for at sikre en bred integration i samfundet, og at samarbejdet 
mellem alle kosovoserbere samtidig bør forbedres; anser åbningen af det administrative 
kontor i det nordlige Mitrovica for positiv; opfordrer til, at de parallelle institutioner i det 
nordlige Kosovo, der drives af den serbiske stat, afvikles, herunder især at 
sikkerhedstjenester og retsinstanser trækkes ud, samt til fuld gennemsigtighed i 
finansieringen af skoler og hospitaler i det nordlige Kosovo i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Ahtisaari-planen;

8. opfordrer Kosovos myndigheder til at tage skridt til at udarbejde en køreplan og til at 
gennemføre decentraliseringsprocessen fuldt ud, også i nord, i henhold til Kosovos 
forfatning; 

9. glæder sig over revisionen og forlængelsen af EULEX's mandat og støtter dens "Special 
Investigative Task Force"; mener, at Revisionsrettens særberetning om EU-bistand til 
retsstaten i Kosovo gør opmærksom på nogle yderst vigtige problemer, herunder 
vanskelighederne på grund af fem medlemsstaters manglende anerkendelse; tilslutter sig 
beretningens analyse og henstillinger og opfordrer alle involverede aktører til at 
gennemføre dem og dermed øge effektiviteten af EU's bistand;

10. understreger, at der er behov for bedre samarbejde og koordination af bistanden mellem 
medlemsstaterne, EU-institutionerne og andre internationale donorer; opfordrer EU's 
medlemsstater til at sikre, at EULEX har det nødvendige personale, hvad angår kvalitet og 
tidsperiode, og at personalets sammensætning afspejler behovene på stedet; 

11. glæder sig over påbegyndelsen af visumdrøftelserne og visumhandlingsplanen fra juni 
2012; opfordrer indtrængende til, at køreplanen gennemføres hurtigt; 

12. opfordrer Kosovos myndigheder til at opfylde de fire kortsigtede prioriteringer, kriterierne 
for indledning af forhandlingerne om stabiliserings- og associeringsaftalen inden for 
områderne retsstaten, mindretal, administrativ kapacitet og handel, samt til at forbedre den 
administrative kapacitet til at føre forhandlinger, især gennem en fortsat omstrukturering 
af handelsministeriet;

13. opfordrer indtrængende Kosovos myndigheder til at øge deres engagement og 
demonstrere politisk vilje til at styrke retsstatssektoren; bemærker med interesse 
iværksættelsen af den strukturerede dialog om retsstaten som et forum på højt plan, der 
skal overvåge udviklingen på retsstatsområdet;

14. er bekymret over fraværet af væsentlige fremskridt i bekæmpelsen af korruption og 
organiseret kriminalitet; opfordrer Kosovos myndigheder til at øge den politiske vilje og 
modet til at bekæmpe korruption på højt plan; udtrykker bekymring over, at der ikke kan 
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opnås fuld deltagelse i Europol og Interpol på grund af den manglende anerkendelse som 
stat; understreger, at EULEX bør hjælpe Kosovos politi med at få skabt ro i kritiske og 
sensitive situationer i forbindelse med demonstrationer; 

15. konstaterer, at korruption og organiseret kriminalitet er udbredt i regionen, og opfordrer i 
denne henseende til udarbejdelse af en regional strategi og til øget samarbejde mellem alle 
lande med henblik på at tackle disse plager mere effektivt; 

16. udtrykker bekymring over de begrænsede rammer for vidnebeskyttelse i Kosovo, som har 
særlig stor betydning i højt profilerede sager; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til 
at godkende flere flytninger af vidner;

17. opfordrer alle parter til at færdiggøre valgreformen med henblik på at sikre velfungerende 
rammer for afholdelse af valg; er bekymret over manglerne i efterforskningen og 
retsforfølgningen af valgsvindel i forbindelse med parlamentsvalget i december 2010 som 
fremhævet i OSCE's rapport;

18. understreger betydningen af at gennemføre de nødvendige reformer af den offentlige 
forvaltning og øge antallet af kvinder og personer med mindretalsbaggrund på alle 
forvaltningsniveauer; 

19. ser med tilfredshed på ombudsmandens arbejde og anser det for presserende at sikre denne 
institutions budgetmæssige uafhængighed; 

20. understreger, at det er nødvendigt for Kosovos nationalforsamling at forstærke sin 
uafhængighed og kontrol med budgettet, den udøvende sektor og sikkerhedssektoren ved 
at øge kontrollen med lovgivningen og tilsynet med gennemførelsen af politikker og 
strategier;

21. understreger behovet for en omfattende anti-diskriminationsstrategi, der dækker alle 
årsager til diskrimination, og for en fuldstændig gennemførelse af loven mod 
diskrimination;

22. fremhæver betydningen af uafhængige medier; opfordrer til en ændring af 
straffelovgivningen, hvad angår mediers strafansvar, og vedtagelsen af en ny lov om 
beskyttelse af journalistiske kilder;

23. ser med tilfredshed på vedtagelsen af relevant lovgivning til beskyttelse og fremme af 
befolkningsgrupper og af religiøs og kulturel arv samt på Kosovos vellykkede overtagelse 
af ansvaret for sikkerheden for hovedparten af den serbisk-ortodokse kirkes kulturelle og 
religiøse steder; opfordrer til yderligere gennemførelse af den relevante lovgivning, især 
loven om befolkningsgrupper;

24. ser med tilfredshed på oprettelsen af kommunale kontorer for befolkningsgrupper og 
hjemvendelse i de fleste kommuner, men beklager, at flygtninges og internt fordrevne 
personers hjemvendelse til trods for fremskridtene fortsat er en udfordring, især på grund 
af sikkerhedstildragelser, og opfordrer Kosovos myndigheder til at gøre en yderligere 
indsats på dette område, både på centralt og lokalt plan, med særligt fokus på hjemvendte 
serbere, romaer, askhalier og egyptere; 
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25. opfordrer Kosovo til at arbejde hen imod udvikling af vedvarende energi og 
diversificering af energikilder med henblik på at nedlægge de to stærkt forurenende 
kulkraftværker i overensstemmelse med forpligtelserne i henhold til 
energifællesskabstraktaten; 

26. noterer sig planerne om ny vejinfrastruktur med henblik på at forbedre forbindelserne 
mellem Pristina og nabolandene; understreger betydningen af at udvikle offentlig 
transport, navnlig med hensyn til opgradering eller etablering af nye jernbaneforbindelser 
inden for rammerne af et bæredygtigt transportsystem.

°
°      °

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-
Udenrigstjenesten samt Kosovos regering og nationalforsamling.


