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B7-0000/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου
(2012/0000(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 18/2012 για τη 
βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Κοσσυφοπέδιο όσον αφορά το κράτος δικαίου, 
που δημοσιεύτηκε στις 30 Οκτωβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2012 με την οποία 
εξουσιοδοτείται η Επιτροπή για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τη σύναψη 
συμφωνίας-πλαισίου με το Κοσσυφοπέδιο για τη συμμετοχή του στα προγράμματα της 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μελέτη σκοπιμότητας για 
συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Κοσσυφοπεδίου (SWD(2012) 339 τελικό) της 10ης Οκτωβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 
2012-2013» της 10ης Οκτωβρίου 2012 (COM(2012) 600),

– έχοντας υπόψη τη λήξη της εντολής του διεθνούς μη στρατιωτικού αντιπροσώπου το 
Σεπτέμβριο 2012 και τη σταδιακή κατάργηση του Διεθνούς Μη Στρατιωτικού Γραφείου 
έως το τέλος του 2012,

– έχοντας υπόψη την κύρωση από πλευράς συνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου, στις 7 
Σεπτεμβρίου 2012, της συμφωνίας με την ΕΕ για την επέκταση της εντολής της EULEX
μέχρι τον Ιούνιο του 2014,

– έχοντας υπόψη την κοινή δράση του Συμβουλίου 2008/124/ΚΕΠΠΑ της 4ης 
Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κράτος 
Δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX) όπως τροποποιήθηκε από την Κοινή Δράση του 
Συμβουλίου 2009/445/ΚΕΠΠΑ της 9ης Ιουνίου 2009 και από την απόφαση 
2010/322/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2010 και την απόφαση 
2012/291/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2012, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων 
της 7ης Δεκεμβρίου 2009, της 14ης Δεκεμβρίου 2010 και της 5ης Δεκεμβρίου 2011, όπου 
τονίζεται και επαναλαμβάνεται ότι και το Κοσσυφοπέδιο, με την επιφύλαξη της θέσης 
των κρατών μελών όσον αφορά το καθεστώς του, πρέπει να επωφεληθεί από την 
προοπτική απώτερης ελευθέρωσης των θεωρήσεων εφόσον ικανοποιούνται όλες οι 
προϋποθέσεις, χαιρετίζοντας την έναρξη του διαλόγου για τις θεωρήσεις διαβατηρίων τον 
Ιανουάριο του 2012 και την υποβολή του χάρτη πορείας για την απελευθέρωση των 
θεωρήσεων διαβατηρίων, τον Ιούνιο του 2012,
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– έχοντας υπόψη το διαρθρωμένο διάλογο για το κράτος δικαίου που ξεκίνησε στις 30
Μαΐου 2012,

– έχοντας υπόψη το Εθνικό Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση υπό την αιγίδα του 
Προέδρου, που λειτουργεί ως συντονιστικό όργανο υψηλού επιπέδου για την οικοδόμηση 
συναίνεσης σχετικά με την ευρωπαϊκή ατζέντα, μέσω μιας περιεκτικής και διακομματικής 
προσέγγισης, που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2012,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2012, για τη 
Διεύρυνση και τη διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης,

– έχοντας υπόψη την Απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, την από 
22 Ιουλίου 2010 συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με το κατά 
πόσον είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του 
Κοσόβου βάσει του διεθνούς δικαίου, και το από 9 Σεπτεμβρίου 2010 ψήφισμα της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της γνωμοδότησης 
και επικροτεί τη διάθεση την ετοιμότητα της ΕΕ να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ 
Βελιγραδίου και Πρίστινας1, 

– έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των Διακοινοβουλευτικών Συναντήσεων Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου-Κοσσυφοπεδίου, στις 28-29 Μαΐου 2008, 6-7 Απριλίου 2009, 22-23 
Ιουνίου 2010 και 20 Μαΐου 2011, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εποπτευόμενη ανεξαρτησία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα 
για το Κοσσυφοπέδιο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανέναρξη του διαλόγου Βελιγραδίου - Πρίστινας σε υψηλό 
επίπεδο, αποτελεί σημαντικό βήμα για την ομαλοποίηση των σχέσεών τους, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα μέρη θα δεσμευθούν αποτελεσματικά σε διαπραγματεύσεις με σκοπό 
την επίτευξη αποτελεσμάτων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις Κοσσυφοπεδίου - ΕΕ σημείωσαν σημαντική εξέλιξη, 
μεταξύ άλλων, από την εκ μέρους της Επιτροπής δημοσίευση της μελέτης σκοπιμότητας, 
την έναρξη του διαλόγου για τις θεωρήσεις διαβατηρίων και τον στρατηγικό διάλογο για 
το κράτος δικαίου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή προοπτική του Κοσσυφοπεδίου αποτελεί ισχυρό 
κίνητρο για την εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων·

1. χαιρετίζει το αποτέλεσμα της μελέτης σκοπιμότητας που εκπόνησε η Επιτροπή, που 
καταλήγει ότι μπορεί να συναφθεί συμφωνία σταθεροποίησης και συνεργασίας μεταξύ 
ΕΕ και Κοσσυφοπεδίου, σε μια κατάσταση όπου τα κράτη μέλη της ΕΕ διατηρούν 
διαφορετικές απόψεις σχετικά με το καθεστώς·

                                               
1 A/RES/64/298.
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2. παροτρύνει, ωστόσο, τα υπόλοιπα 5 κράτη μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου·

3. λαμβάνει γνώση του τερματισμού της εποπτευόμενης ανεξαρτησίας στις 10 Σεπτεμβρίου 
2012, μετά την απόφαση της 2ας Ιουλίου 2012 της Διεθνούς Ομάδας Παρακολούθησης,
που ανέφερε ότι η συνολική πρόταση για τη διευθέτηση του καθεστώτος του 
Κοσσυφοπεδίου είχε ουσιαστικά εφαρμοστεί· χαιρετίζει τη λήξη της εντολής του 
Διεθνούς Μη Στρατιωτικού Εκπροσώπου και το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι στιγμής ο 
Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ/Επικεφαλής του Γραφείου της ΕΕ·

4. χαιρετίζει τον νέο υψηλού επιπέδου διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας που ξεκίνησε και 
διευκολύνεται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Λαίδη Ashton, καθώς έδωσε νέα ώθηση στον 
διάλογο· ζητεί να υπάρξει πλήρης εφαρμογή όλων των συμφωνιών που έχουν συναφθεί 
μέχρι σήμερα, και ιδίως της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων·

5. επισημαίνει την ανάγκη για μεγάλη διαφάνεια όσον αφορά την κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων του διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας και τη διασφάλιση της συμμετοχής 
των κοινοβουλίων και των εμπλεκόμενων κοινωνιών των πολιτών·

6. τονίζει ότι η διχοτόμηση του Κοσσυφοπεδίου δεν αποτελεί επιλογή και χαιρετίζει τη 
στήριξη της εδαφικής ακεραιότητας του Κοσσυφοπεδίου, όπως τη διατύπωσε η Επιτροπή·

7. πιστεύει ότι οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να λάβουν περαιτέρω μέτρα υπέρ της 
σερβικής μειονότητας, ιδίως στον Βορρά, προκειμένου να διασφαλίσουν την ευρεία 
ενσωμάτωση της κοινωνίας και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ όλων των 
Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί θετικό βήμα το άνοιγμα διοικητικού γραφείου στη 
βόρεια Mitrovica· ζητεί να διαλυθούν τα παράλληλα θεσμικά όργανα στο βόρειο Κόσοβο 
που διατηρεί το σερβικό κράτος, ιδίως την απόσυρση των υπηρεσιών ασφαλείας και των 
δικαστικών οργάνων και την πλήρη διαφάνεια της χρηματοδότησης των σχολείων και των 
νοσοκομείων στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου Ahtisaari·

8. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να λάβουν μέτρα για την εκπόνηση χάρτη πορείας 
και την πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας αποκέντρωσης και στον βορρά, σύμφωνα με το 
Σύνταγμα του Κοσσυφοπεδίου·

9. χαιρετίζει την αναθεώρηση και επέκταση της εντολής της EULEX και στηρίζει την 
Ειδική Επιχειρησιακή Ερευνητική Ομάδα· πιστεύει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ για το κράτος δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο 
εγείρει πολύ σημαντικές ανησυχίες, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι δυσκολίες λόγω της 
μη αναγνώρισης από πλευράς πέντε κρατών μελών· υιοθετεί την ανάλυση και τις 
συστάσεις που διατυπώνει η έκθεση και ζητεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να 
τις εφαρμόσουν, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ· 

10. τονίζει την ανάγκη για καλύτερη συνεργασία και συντονισμό της βοήθειας μεταξύ των 
κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και άλλων διεθνών χρηματοδοτών· καλεί 
τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν τη σωστή επάνδρωση της EULEX, όσον αφορά 
την ποιότητα και το χρονικό διάστημα και ότι η σύνθεση του προσωπικού θα 
ανταποκρίνεται στις επί τόπου ανάγκες·
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11. χαιρετίζει την έναρξη του διαλόγου για τις θεωρήσεις διαβατηρίων και το σχέδιο δράσης
για τις θεωρήσεις διαβατηρίων του Ιουνίου 2012· ζητεί την ταχεία εφαρμογή του χάρτη 
πορείας·

12. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να εκπληρώσουν τις τέσσερις βραχυπρόθεσμες 
προτεραιότητες, τα κριτήρια για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη ΣΣΣ, στους 
τομείς του κράτους δικαίου, των μειονοτήτων, των διοικητικών ικανοτήτων και του 
εμπορίου και την ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων για διαπραγματεύσεις, ιδίως με 
τη συνέχιση της αναδιάρθρωσης του Υπουργείου Εμπορίου·

13. καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να τηρήσουν τη δέσμευσή τους και να επιδείξουν 
πολιτική βούληση για την ενίσχυση του κράτους δικαίου· σημειώνει με ενδιαφέρον την 
έναρξη του διαρθρωμένου διαλόγου για το κράτος δικαίου σε φόρουμ υψηλού επιπέδου 
για την παρακολούθηση της προόδου στον τομέα του κράτους δικαίου·

14. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη σημαντικής προόδου όσον αφορά την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος· καλεί τις αρχές του 
Κοσσυφοπεδίου να εγκρίνουν την πολιτική βούληση και το θάρρος για την 
καταπολέμηση της υψηλού επιπέδου διαφθοράς· εκφράζει ανησυχία σχετικά με την 
απουσία πλήρους συμμετοχής στη Europol και την Interpol λόγω μη αναγνώρισης της 
κρατικής υπόστασης· τονίζει ότι η EULEX πρέπει να συνδράμει την αστυνομία του 
Κοσσυφοπεδίου για την αποκλιμάκωση κρίσιμων και ευαίσθητων καταστάσεων κατά τη 
διάρκεια διαδηλώσεων·

15. σημειώνει ότι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως διαδεδομένα στην 
περιοχή και ζητεί, σε σχέση με αυτό, να χαραχθεί περιφερειακή στρατηγική και να 
υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι πληγές αυτές·

16. εκφράζει ανησυχία σχετικά με το περιορισμένο πλαίσιο που επικρατεί στο Κόσοβο όσον 
αφορά την προστασία μαρτύρων, κυρίως σε σημαντικές υποθέσεις υψηλού προφίλ· καλεί 
τα κράτη μέλη να αποδεχθούν περισσότερες υποθέσεις μετεγκατάστασης μαρτύρων·

17. καλεί όλα τα μέρη να ολοκληρώσουν την εκλογική μεταρρύθμιση ώστε να διασφαλιστεί η 
ασφαλής εύρυθμη λειτουργία του εκλογικού πλαισίου· εκφράζει ανησυχία σχετικά με τις 
αδυναμίες όσον αφορά τη διερεύνηση και άσκηση δίωξης για τις περιπτώσεις εκλογικής 
νοθείας που συνδέονται με τις βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2010, όπως 
επισημαίνεται και στη σχετική έκθεση του ΟΑΣΕ·

18. υπογραμμίζει τη σημασία εφαρμογής της αναγκαίας μεταρρυθμίσεις στη δημόσια 
διοίκηση και την αύξηση του αριθμού των γυναικών καθώς και των ατόμων που ανήκουν 
σε μειονότητες, σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης·

19. χαιρετίζει το έργο του Διαμεσολαβητή και πιστεύει ότι η διασφάλιση της δημοσιονομικής 
του ανεξαρτησίας αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας·

20. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο η Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου να ενισχύσει την 
ανεξαρτησία της και την εποπτεία της στον προϋπολογισμό, τον εκτελεστικό τομέα και 
τον τομέα ασφάλειας, βελτιώνοντας τον έλεγχο της νομοθεσίας και παρακολουθώντας 
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την εφαρμογή των πολιτικών και των νόμων·

21. επισημαίνει την ανάγκη για συνολική και χωρίς διακρίσεις στρατηγική για την κατάργηση 
όλων των μορφών διακρίσεων και την πλήρη εφαρμογή του νόμου για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων·

22. επισημαίνει τη σημασία των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τροποποιηθεί ο 
ποινικός κώδικας όσον αφορά την ποινική ευθύνη των μέσων ενημέρωσης και τη θέσπιση 
νέων νόμων για την προστασία των δημοσιογραφικών πηγών·

23. χαιρετίζει την έγκριση της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία και προώθηση των 
κοινοτήτων και της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την επιτυχή ανάληψη 
από το Κοσσυφοπέδιο της ευθύνης όσον αφορά την ασφάλεια των περισσότερων 
πολιτιστικών και θρησκευτικών χώρων της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας· ζητεί να 
υπάρξει περαιτέρω εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, ιδίως του νόμου περί κοινοτήτων·

24. χαιρετίζει τη καθιέρωση δημοτικών αξιωμάτων για τις κοινότητες και τον επαναπατρισμό 
στις περισσότερες κοινότητες, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την 
πρόοδο, ο επαναπατρισμός των προσφύγων και των εσωτερικώς εκτοπισθέντων 
εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, ιδίως λόγω των περιστατικών ασφαλείας και 
ενθαρρύνει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες στον 
τομέα αυτό, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στους Σέρβους 
επαναπατριζόμενους, καθώς και τους Ρομά, τους Ασκάλι και τους Γύφτους·

25. καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εργαστεί προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και τη διαφοροποίηση των πόρων, με σκοπό το κλείσιμο των εξαιρετικά 
ρυπογόνων εγκαταστάσεων καύσης άνθρακα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει 
αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα·

26. λαμβάνει γνώση των σχεδίων όσον αφορά τις νέες οδικές υποδομές για τη βελτίωση των 
συνδέσεων μεταξύ Πρίστινας και των γειτονικών χωρών· τονίζει τη σημασία της
ανάπτυξης δημόσιων μεταφορών, ιδίως με την αναβάθμιση ή τη δημιουργία νέων 
σιδηροδρομικών συνδέσεων, στο πλαίσιο ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών·

°
°  °

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, καθώς και στην κυβέρνηση και την Εθνική Συνέλευση του 
Κοσσυφοπεδίου.


