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Euroopa Parlamendi resolutsioon Kosovo integreerumise kohta Euroopaga
(2012/0000(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kontrollikoja 30. oktoobril 2012 avaldatud eriaruannet nr 18/2012 Euroopa 
Liidu poolt Kosovole seoses õigusriigi põhimõttega antava abi kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2012. aasta otsust, millega volitatakse komisjoni 
alustama Kosovoga läbirääkimisi raamlepingu üle, mis käsitleb Kosovo osalust liidu 
programmides,

– võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 20102. aasta teatist Euroopa Liidu ja Kosovo 
vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu teostatavusuuringu kohta (SWD(2012) 
339 final),

– võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule „Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded aastatel 2012–2013” 
(COM(2012)600 final),

– võttes arvesse asjaolu, et rahvusvahelise tsiviilesindaja volitused lõppesid 2012. aasta 
septembris ning et rahvusvahelise tsiviilbüroo tegevus peatatakse järk-järgult 2012. aasta 
lõpuks,

– võttes arvesse asjaolu, et Kosovo Assamblee ratifitseeris 7. septembril 2012. aastal ELiga 
sõlmitud lepingu EULEXi volituste pikendamise kohta juunini 2014, 

– võttes arvesse nõukogu 4. veebruari 2008. aasta ühismeedet 2008/124/ÜVJP Euroopa 
Liidu õigusriigimissiooni kohta Kosovos EULEX KOSOVO, mida on muudetud nõukogu 
9. juuni 2009. aasta ühismeetmega 2009/445/ÜVJP, nõukogu 8. juuni 2010. aasta otsusega 
2010/322/ÜVJP ja nõukogu 5. juuni 2012. aasta otsusega 2012/291/ÜVJP, 

– võttes arvesse üldasjade nõukogu 7. detsembri 2009. aasta, 14. detsembri 2010. aasta ja 5. 
detsembri 2011. aasta kohtumiste järeldusi, milles rõhutatakse ja kinnitatakse veel kord, et 
ka Kosovo peaks, ilma et see mõjutaks liikmesriikide seisukohta tema staatuse kohta, kasu 
saama tulevasest viisanõude kaotamise võimalusest kohe, kui kõik tingimused on täidetud, 
ning tundes heameelt viisanõuet käsitleva dialoogi käivitumise üle 2012. aasta jaanuaris ja 
viisanõude kaotamise kava esitlemise üle 2012. aasta juunis,

– võttes arvesse 30. mail 2012. aastal käivitatud struktureeritud dialoogi õigusriigi teemal,

– võttes arvesse asjaolu, et 2012. aasta märtsis kutsuti ellu riiklik Euroopa integratsiooni 
nõukogu, mis tegutseb presidendi kantselei alluvuses kõrgetasemelise koordineeriva 
organina, et saavutada kaasava ja poolte eriarvamusi ületava lähenemisviisi abil Euroopa 
tegevuskava suhtes konsensus,
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– võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2012. aasta järeldusi laienemise ning stabiliseerimis-
ja assotsieerimisprotsessi kohta,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244 (1999), Rahvusvahelise Kohtu 
22. juuli 2010. aasta nõuandvat arvamust, mis käsitleb Kosovo iseseisvuse ühepoolse 
väljakuulutamise vastavust rahvusvahelisele õigusele, ning ÜRO Peaassamblee 9. 
septembri 2010. aasta resolutsiooni, milles seda arvamust tunnustati ning väljendati 
heameelt ELi valmisoleku üle hõlbustada dialoogi Belgradi ja Priština vahel1, 

– võttes arvesse 28.–29. mail 2008, 6.–7. aprillil 2009, 22.–23. juunil 2010 ja 20. mail 2011 
toimunud Euroopa Parlamendi ja Kosovo parlamendi kohtumiste ühisavaldusi, 

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et järelevalvega iseseisvusperioodi lõppemine on Kosovo jaoks oluline tähis;

B. arvestades, et kõrgetasemelise dialoogi taastumine Belgradi ja Priština vahel on oluline 
samm suhete normaliseerumise suunas, juhul kui pooled asuvad aktiivselt tulemustele 
orienteeritud läbirääkimisi pidama;

C. arvestades, et ELi ja Kosovo suhted on märgatavalt edasi arenenud, muu hulgas tänu 
komisjoni teostatavusuuringu avaldamisele ning viisanõudeid käsitleva dialoogi ja 
õigusriigi valdkonda käsitleva strateegilise dialoogi käivitumisele; 

D. arvestades, et Euroopa Liiduga ühinemise väljavaated on Kosovo jaoks tugev stiimul 
vajalike reformide läbiviimiseks;

1. tunneb heameelt Euroopa Komisjoni teostatavusuuringu järelduste üle, mille kohaselt ELi 
ja Kosovo vahel on võimalik sõlmida stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping ka olukorras, 
kus ELi liikmesriikidel on riigi staatuse kohta erinevad seisukohad;

2. õhutab sellele vaatamata Kosovo suveräänsust tunnustama ka neid viit liikmesriiki, kes ei 
ole seda veel teinud;

3. võtab teadmiseks, et järelevalvega iseseisvusperiood lõppes 10. septembril 2012 pärast 
rahvusvahelise juhtrühma 2. juuli 2012. aasta otsust, mille kohaselt üldettepanek Kosovo 
staatuse küsimuse lahenduse kohta on olulisel määral rakendatud; kiidab heaks 
rahvusvahelise tsiviilesindaja volituste lõppemise ning ELi eriesindaja / ELi esinduse juhi 
senise töö; 

4. väljendab rahulolu Belgradi ja Priština vahelise uue kõrgetasemelise dialoogi üle, mille 
algataja ja taganttõukaja on olnud kõrge esindaja Catherine Ashton, andes dialoogile uut 
hoogu; nõuab kõigi siiani sõlmitud lepingute, eelkõige integreeritud piirihalduse lepingu 
täielikku täitmist; 

                                               
1 A/RES/64/298.
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5. toonitab, et Belgradi ja Priština vahelise dialoogi tulemuste teatavakstegemisel tuleb 
lähtuda täieliku läbipaistvuse põhimõttest ning tagada parlamentide ja kodanikuühiskonna 
kaasatus asjaomastes riikides; 

6. rõhutab, et Kosovo territooriumi jagamine ei tule kõne alla, ning kiidab heaks komisjoni 
toetuse Kosovo territoriaalse terviklikkuse säilitamisele;

7. on arvamusel, et Kosovo ametivõimud peaksid serbia vähemusele, eriti põhjaosas, rohkem 
tähelepanu osutama, et tagada nende igakülgne integreerimine ühiskonda, ning toetama 
samas ka kõigi Kosovo serblaste koostööd; peab positiivseks haldusbüroo avamist Põhja-
Mitrovicas; nõuab Serbia riigi paralleelsete institutsioonide, eelkõige julgeoleku- ja 
õigusasutuste sulgemist Põhja-Kosovos ning Põhja-Kosovo koolide ja haiglate Ahtisaari 
kava sätete kohase rahastamise täielikku läbipaistvust;

8. kutsub Kosovo ametivõime üles koostama tegevuskava ja viima lõpule 
detsentraliseerimisprotsessi ka riigi põhjaosas, tuginedes Kosovo põhiseadusele; 

9. kiidab heaks EULEXi volituste läbivaatamise ja pikendamise ning toetab uurimise 
erirakkerühma tegevust; on arvamusel, et kontrollikoja aruanne Euroopa Liidu poolt 
Kosovole seoses õigusriigi põhimõttega antava abi kohta toob esile olulisi probleeme, 
sealhulgas viie liikmesriigi poolsest mittetunnustamisest tulenevad probleemid; kiidab 
heaks aruandes esitatud analüüsitulemused ja soovitused ning palub kõigil asjaosalistel 
neid järgida, muutes sellega ELi abi tulemuslikumaks;

10. rõhutab tihedama koostöö ja abi kooskõlastamise vajadust liikmesriikide, ELi 
institutsioonide ja muude rahvusvaheliste rahastajate vahel; kutsub ELi liikmesriike üles 
tagama, et EULEXil oleks nii kvaliteeti kui ka kestust silmas pidades piisavalt vajalikke 
töötajaid ning et personali koosseis kajastaks kohapealseid vajadusi; 

11. tunneb heameelt, et dialoog viisaküsimuste üle ja asjaomase tegevuskava koostamine said 
2012. aasta juunis alguse; nõuab tungivalt tegevuskava kiiret rakendamist; 

12. nõuab Kosovo ametivõimudelt nelja lühiajalise prioriteedi elluviimist (stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu läbirääkimiste alustamiskriteeriumide austamist õigusriigi, 
rahvusvähemuste, haldussuutlikkuse ja kaubavahetuse küsimustes) ning läbirääkimisteks 
vajaliku haldussuutlikkuse suurendamist, eelkõige kaubandusministeeriumi jätkuva 
ümberkorraldamise abil; 

13. nõuab Kosovo ametivõimudelt tungivalt suuremat pühendumist ja poliitilist tahet 
õigusriigi valdkonna tugevdamisel; märgib huviga õigusriigi teemalise struktureeritud 
dialoogi käivitumist kõrgetasemelise foorumina, et jälgida edusamme õigusriigi 
valdkonnas;

14. on mures märkimisväärse edu puudumise pärast võitluses korruptsiooni ja organiseeritud 
kuritegevusega; palub Kosovo ametiasutustel näidata üles suuremat poliitilist tahet ja 
julgust võidelda kõrgel tasandil esineva korruptsiooniga; väljendab muret sellepärast, et 
Europoli ja Interpoli tegevuses ei osaleta täielikult, sest omariiklust ei ole tunnustatud; 
rõhutab, et EULEX peaks aitama Kosovo politseil meeleavalduste ajal tekkivaid kriitilisi 
ja tundlikke olukordi kontrolli all hoida; 
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15. märgib, et korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus on piirkonnas laialt levinud ning 
nõuab seepärast piirkondliku strateegia koostamist ja tihedamat koostööd kõigi sealsete 
riikide vahel, et tegeleda tulemuslikumalt nende ulatuslike probleemide lahendamisega; 

16. väljendab muret tunnistajakaitse tugiraamistiku piiratuse üle Kosovos, mis on eriti 
märgatav laia kõlapinnaga juhtumite puhul; nõuab tungivalt, et liikmesriigid nõustuksid 
sagedamini tunnistajate ümberpaigutamisega;

17. kutsub kõiki pooli üles valimisreformi lõpule viima, et tekiks hästitoimiv raamistik 
valimisteks; on mures Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni aruandes kajastatud 
puuduste pärast 2010. aasta detsembris toimunud parlamendivalimistega seotud pettuste 
uurimisel ja asjaomaste isikute vastutusele võtmisel;

18. toonitab, kui oluline on vajalike reformide läbiviimine avalikus halduses ning naiste ja 
vähemuste esindajate arvu suurendamine kõigil haldustasanditel; 

19. kiidab heaks ombudsmani töö ja peab tema eelarvelise sõltumatuse tagamist 
kiireloomuliseks ülesandeks; 

20. rõhutab, et Kosovo Assamblee peab oma sõltumatust, samuti järelevalvet eelarve, 
täitevvõimu ja julgeolekusektori üle suurendama, kontrollides põhjalikumalt õigusaktide 
kvaliteeti ning jälgides poliitika ja seaduste rakendamist;

21. rõhutab vajadust laiahaardelise diskrimineerimisvastase strateegia järele kõigi 
diskrimineerimisvormide puhul ning vajadust rakendada täielikult 
diskrimineerimisvastane seadus;

22. rõhutab sõltumatu meedia olulisust; nõuab kriminaalkoodeksi muutmist 
massiteabevahendite vastutuse osas ning uue seaduse vastuvõtmist ajakirjanike 
teabeallikate kaitsmise kohta;

23. tunneb heameelt asjakohaste õigusaktide vastuvõtmise üle, milles käsitletakse 
kogukondade, samuti usulise ja kultuuripärandi kaitset ja edendamist, ning selle üle, et 
vastutuse suurema osa Serbia õigeusukiriku kultuuri- ja usupärandi kaitsmise eest on 
võtnud edukalt üle Kosovo; nõuab asjaomaste õigusaktide, eriti kogukondade seaduse 
edasist rakendamist;

24. kiidab heaks kogukondade ja tagasipöördujatega tegelevate munitsipaalasutuste loomise 
enamikus omavalitsustes, kuid peab kahetsusväärseks, et vaatamata edasiminekule on 
pagulaste ja riigisiseste põgenike tagasipöördumine endiselt probleemne, eriti 
turvaintsidentide tõttu, ning õhutab Kosovo ametivõime tegema selles valdkonnas nii 
kesk- kui ka kohalikul tasandil veelgi enam jõupingutusi, pöörates eriti tähelepanu 
serblastest, kuid ka romadest, aškalitest ja egiptlastest tagasipöördujatele; 

25. palub Kosovol tegeleda taastuvenergia arendamise ja energiaallikate mitmekesistamisega, 
et sulgeda energiaühenduse asutamislepinguga seatud kohustusi silmas pidades kaks 
äärmiselt saastavat söeküttel töötavat elektrijaama; 

26. võtab teadmiseks kavandatud uue maanteeinfrastruktuuri, mille eesmärk on parandada 
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Priština ühendusi naaberriikidega; rõhutab ühistranspordi arendamise olulisust, pidades 
eelkõige silmas raudteeühenduste uuendamist või uute ühenduste loomist jätkusuutliku 
transpordisüsteemi raames; 

°
°      °

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa välisteenistusele ning Kosovo valitsusele ja Rahvusassambleele.


