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Euroopan parlamentin päätöslauselma Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin
(2012/0000(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 30. lokakuuta 2012 julkaistun tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen nro 18/2012, joka koskee Kosovolle oikeusvaltioperiaatteen 
edistämistä varten annettua Euroopan unionin tukea, 

– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen komission 
valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut Kosovon kanssa sen osallistumista unionin 
ohjelmiin koskevan puitesopimuksen tekemiseksi,

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan unionin ja 
Kosovon välistä vakautus- ja assosiaatiosopimusta koskevasta toteutettavuustutkimuksesta 
(SWD(2012) 339 lopullinen), 

– ottaa huomion 10. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle "Laajentumisstrategia sekä vuosien 2012 ja 2013 tärkeimmät 
haasteet" (COM(2012)600),

– ottaa huomioon, että kansainvälinen siviiliedustajan toimeksianto päättyi syyskuussa 2012 
ja että Kansainvälinen siviilitoimisto suljetaan vuoden 2012 loppuun mennessä,

– ottaa huomioon, että Kosovon parlamentti ratifioi 7. syyskuuta 2012 EU:n kanssa tehdyn 
sopimuksen EULEXin toimeksiannon jatkamisesta kesäkuuhun 2014 saakka,

– ottaa huomioon Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta, 
EULEX KOSOVO, 4. helmikuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 
2008/124/YUTP sellaisena kuin se on muutettuna 9. kesäkuuta 2009 hyväksytyllä 
neuvoston yhteisellä toiminnalla 2009/445/YUTP, 8. kesäkuuta 2010 tehdyllä neuvoston 
päätöksellä 2010/322/YUTP ja 5. kesäkuuta 2012 tehdyllä neuvoston päätöksellä 
2012/291/YUTP, 

– ottaa huomioon yleisten asioiden neuvoston 7. joulukuuta 2009, 14. joulukuuta 2010 ja 
5. joulukuuta 2011 pitämien kokouksien päätelmät, joissa korostettiin ja vahvistettiin 
uudelleen, että Kosovon tulisi myös hyötyä mahdollisuudesta luopua viisumivelvoitteesta 
heti, kun kaikki ehdot on täytetty, oli jäsenvaltioiden kanta Kosovon asemaan mikä 
tahansa, ja pitää myönteisenä viisumimenettelyä koskevan vuoropuhelun käynnistämistä 
tammikuussa 2012 sekä viisumivapauteen tähtäävän toimintasuunnitelman esittelyä 
kesäkuussa 2012,

– ottaa huomioon 30. toukokuuta 2012 aloitetun jäsennellyn vuoropuhelun 
oikeusvaltioperiaatteesta,

– ottaa huomioon, että presidentin kanslian yhteydessä toimiva Euroopan yhdentymisen 
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kansallinen neuvosto, joka toimii korkean tason koordinointielimenä ja jonka tehtävänä on 
saavuttaa yksimielisyys Euroopan yhdentymisestä osallistavan ja puoluerajat ylittävän 
lähestymistavan avulla, aloitti toimintansa maaliskuussa 2012,

– ottaa huomioon 28. helmikuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät laajentumisesta sekä 
vakautus- ja assosiaatioprosessista,

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999), kansainvälisen 
tuomioistuimen 22. heinäkuuta 2010 antaman neuvoa-antavan lausunnon siitä, onko 
Kosovoa koskeva yksipuolinen itsenäisyysjulistus kansainvälisen oikeuden mukainen, ja 
YK:n yleiskokouksen 9. syyskuuta 2010 antaman päätöslauselman, jossa hyväksyttiin 
lausunnon sisältö ja pidettiin myönteisenä EU:n valmiutta helpottaa Serbian ja Kosovon 
välistä vuoropuhelua1, 

– ottaa huomioon 28. ja 29. toukokuuta 2008, 6. ja 7. huhtikuuta 2009, 
22. ja 23. kesäkuuta 2010 ja 20. toukokuuta 2011 pidettyjen Euroopan parlamentin ja 
Kosovon parlamentin välisten kokousten antamat yhteiset lausumat, 

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa asiasta, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että valvotun itsenäisyyden vaiheen päättyminen on Kosovon kannalta 
merkittävä askel;

B. ottaa huomioon, että Serbian ja Kosovon välisen korkean tason vuoropuhelun uudelleen 
käynnistäminen on merkittävä askel kohti Serbian ja Kosovon välisten suhteiden 
normalisoitumista edellyttäen, että osapuolet osallistuvat neuvotteluihin tehokkaasti ja 
tuloshakuisesti;

C. ottaa huomioon, että EU:n ja Kosovon suhteissa on saavutettu merkittäviä tuloksia muun 
muassa komission laatiman toteutettavuustutkimuksen julkaisemisen, viisumimenettelyä 
koskevan vuoropuhelun käynnistämisen ja oikeusvaltioperiaatetta koskevan strategisen 
vuoropuhelun käynnistämisen avulla;

D. katsoo, että Kosovon Eurooppa-perspektiivi toimii välttämättömien uudistusten 
täytäntöönpanon tehokkaana kannustimena;

1. pitää myönteisenä Euroopan komission laatimaa toteutettavuustutkimusta, jossa todetaan, 
että EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus voidaan tehdä myös 
tilanteessa, jossa EU:n jäsenvaltioilla on eriäviä näkemyksiä Kosovon asemasta;

2. kehottaa siitä huolimatta viittä jäljellä olevaa jäsenvaltiota tunnustamaan Kosovon;

3. ottaa huomioon, että valvottu itsenäisyys päättyi 10. syyskuuta 2012 sen jälkeen, kun 
kansainvälinen ohjausryhmä oli tehnyt 2. heinäkuuta 2012 johtopäätöksen, jonka mukaan 
kokonaisvaltainen ehdotus Kosovon aseman ratkaisemisesta on pantu täytäntöön 

                                               
1 A/RES/64/298.
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olennaisilta osiltaan; pitää myönteisenä kansainvälisen siviiliedustajan toimeksiannon 
päättymistä ja EU:n erityisedustajan/EU:n toimiston päällikön tähänastista työtä;

4. pitää myönteisenä korkean edustajan Ashtonin käynnistämää ja edistämää Serbian ja 
Kosovon välistä korkean tason vuoropuhelua, koska se on antanut uutta pontta 
vuoropuhelulle; vaatii, että kaikki tähän mennessä tehdyt sopimukset on pantava 
täytäntöön kaikilta osin, ja toteaa, että tämä koskee erityisesti yhdennettyä 
rajavalvontajärjestelmää; 

5. korostaa, että Serbian ja Kosovon välisen vuoropuhelun tuloksista on tiedotettava erittäin 
avoimesti ja että on varmistettava Serbian ja Kosovon parlamentin ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen; 

6. korostaa, että Kosovon alueen jakaminen on poissuljettu vaihtoehto, ja pitää myönteisenä, 
että komissio on ilmoittanut tukevansa Kosovon alueellista koskemattomuutta;

7. katsoo, että Kosovon viranomaisten olisi entistä aktiivisemmin pyrittävä lähestymään 
serbivähemmistöä etenkin pohjoisosassa varmistaakseen laajan kotoutumisen Kosovon 
yhteiskuntaan ja että toisaalta olisi tehostettava kaikkien Kosovon serbien välistä 
yhteistyötä; pitää myönteisenä hallintoviraston avaamista Mitrovican pohjoisosaan; 
kehottaa Serbian valtiota sulkemaan kaikki Kosovon pohjoisosaan perustamansa 
rinnakkaiset virastot ja -laitokset, poistamaan erityisesti turvallisuusjoukkonsa ja 
oikeudelliset elimensä sekä noudattamaan täydellistä avoimuutta koulujen ja sairaaloiden 
rahoittamisessa Kosovon pohjoisosassa Ahtisaaren suunnitelman mukaisesti;

8. kehottaa Kosovon viranomaisia ryhtymään toimiin etenemissuunnitelman laatimiseksi ja 
panemaan hallinnon hajauttamisprosessin täydellisesti täytäntöön myös Kosovon
pohjoisosissa Kosovon perustuslain mukaisesti; 

9. pitää myönteisenä EULEXin toimeksiannon tarkistamista ja jatkamista ja antaa tukensa 
erityistutkimusryhmälle; katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen kertomus, joka koskee 
EU:n tukea Kosovon oikeusvaltiokehitykselle, sisältää merkittäviä huolenaiheita, mukaan 
luettuna se tosiasia, että viisi jäsenvaltiota kieltäytyy tunnustamasta Kosovoa; hyväksyy 
kertomuksessa esitetyt arvioinnit ja suositukset ja kehottaa kaikkia asianomaisia toimijoita 
panemaan suositukset täytäntöön EU:n antaman tuen tehostamiseksi;

10. korostaa jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja muiden kansainvälisten avunantajien 
välisen yhteistyön ja toimien koordinoinnin tehostamisen tarvetta; kehottaa EU:n 
jäsenvaltioita varmistamaan, että EULEXilla on käytössään riittävästi pätevää ja pysyvää 
henkilöstöä, ja että henkilöstön kokoonpano vastaa paikallisia tarpeita; 

11. pitää myönteisenä viisumimenettelyä koskevan vuoropuhelun käynnistämistä ja 
viisumivapauteen tähtäävän toimintasuunnitelman esittelyä kesäkuussa 2012; vaatii 
etenemissuunnitelman nopeaa täytäntöönpanoa; 

12. kehottaa Kosovon viranomaisia täyttämään vakautus- ja assosiaatiosopimusta koskevien 
neuvottelujen aloittamisen edellytyksenä olevat neljä lyhyen aikavälin tavoitetta 
oikeusvaltion, vähemmistöjen, hallinnollisten valmiuksien ja kaupankäynnin aloilla sekä 
parantamaan neuvotteluihin liittyviä hallinnollisia valmiuksia erityisesti siten, että 
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jatketaan kauppaministeriön rakenneuudistusta;

13. kehottaa Kosovon viranomaisia tehostamaan pyrkimyksiään edistää 
oikeusvaltioperiaatteen soveltamista ja osoittamaan poliittista tahtoa toimia niin; panee 
mielenkiinnolla merkille oikeusvaltioperiaatetta koskevan jäsennellyn vuoropuhelun 
käynnistämisen korkean tason foorumina, joka seuraa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamisen edistymistä;

14. pitää huolestuttavana sitä, että korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ei 
ole saavutettu merkittävää edistystä; kehottaa Kosovon viranomaisia osoittamaan 
enemmän poliittista tahtoa ja rohkeutta korkean tason korruption torjunnassa; ilmaisee 
huolensa siitä, että Europolin ja Interpolin läsnäolo on puutteellista, koska Kosovon 
suvereniteettia ei ole täysin tunnustettu; korostaa, että EULEXin olisi tuettava Kosovon 
poliisivoimia kriittisten ja arkaluonteisten tilanteiden purkamisessa mielenosoitusten 
yhteydessä; 

15. panee merkille, että korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus on laajaa Kosovossa, ja vaatii 
tässä yhteydessä alueellista strategiaa ja kaikkien alueen maiden tehostettua yhteistyötä, 
jotta näiden vitsausten torjuntaa voidaan tehostaa; 

16. on huolestunut todistajien suojelun puutteellisuudesta Kosovossa erityisesti korkean 
profiilin tapausten yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään todistajien siirtämisen 
nykyistä useammissa tapauksissa;

17. kehottaa kaikkia osapuolia saattamaan vaalilakiuudistuksen päätökseen vaalijärjestelmän 
toimivuuden varmistamiseksi; on huolissaan joulukuussa 2010 pidettyihin vaaleihin 
liittyneiden vaalipetosten tutkimisessa ja niitä koskevien syytteiden nostamisessa 
ilmenneistä puutteista, jotka ETYJ toi esiin vaaleja koskevassa raportissaan;

18. korostaa välttämättömän julkisen hallinnon uudistuksen täytäntöönpanon merkitystä sekä 
naisten ja vähemmistöjen edustajien lukumäärän lisäämisen merkitystä hallinnon kaikilla 
tasoilla; 

19. pitää oikeusasiamiehen työtä myönteisenä ja pitää oikeusasiamiehen toimen rahoituksen 
riippumattomuuden varmistamista kiireellisenä tavoitteena; 

20. korostaa, että Kosovon parlamentin on vahvistettava riippumattomuuttaan sekä 
talousarvion, toimeenpanovallan ja turvallisuusalan valvontaa siten, että se tehostaa 
lainsäädännön tarkastelua ja valvoo toimien ja lainsäädännön täytäntöönpanoa;

21. korostaa kaikkinaisen syrjinnän kokonaisvaltaisen torjuntastrategian tarvetta ja syrjinnän 
vastaisen lainsäädännön täydellisen täytäntöönpanon tarvetta;

22. korostaa riippumattomien tiedostusvälineiden merkitystä; kehottaa muuttamaan rikoslakia 
tiedotusvälineiden rikosvastuun osalta ja kehottaa hyväksymään toimittajien lähdesuojaa 
koskevan uuden lain;

23. pitää myönteisenä eri yhteisöjen sekä uskonto- ja kulttuuriperinnön suojelua ja ja 
tukemista koskevan lainsäädännön hyväksymistä sekä sitä, että Kosovon viranomaiset 
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ovat ottaneet vastuun useimpien Serbian ortodoksisen kirkon uskonnollisten kohteiden ja 
kulttuurikohteiden suojelusta Kosovossa; kehottaa jatkamaan asiaa koskevan 
lainsäädännön, erityisesti kansallisia yhteisöjä koskevan lain, täytäntöönpanoa; 

24. pitää myönteisenä väestöryhmiä ja paluumuuttoa käsittelevien kunnallisten virastojen 
perustamista useimpiin kuntiin, mutta pitää valitettavana sitä, että edistyksestä huolimatta 
pakolaisten ja sisäisten pakolaisten paluussa on edelleen ongelmia erityisesti turvallisuutta 
vaarantavien tilanteiden vuoksi, ja kehottaa Kosovon viranomaisia tehostamaan toimia 
keskus- ja paikallishallinnon tasolla ja kiinnittämään erityistä huomiota serbien, romanien, 
aškaalien ja egyptiläisten ongelmiin paluumuuttajina;

25. kehottaa Kosovon viranomaisia kehittämään uusiutuvaa energiaa ja monipuolistamaan 
energialähteitä, jotta kaksi erittäin saastuttavaa hiilivoimalaa voidaan sulkea 
energiayhteisön perustamissopimuksen mukaisesti; 

26. panee merkille uutta tieinfrastruktuuria koskevat suunnitelmat, joiden avulla on tarkoitus 
parantaa Kosovon ja naapurimaiden välisiä yhteyksiä; korostaa julkisen liikenteen 
kehittämisen merkitystä ja etenkin rautatieyhteyksien parantamisen ja uusien 
rautatieyhteyksien rakentamisen merkitystä kestävän liikennejärjestelmän puitteissa;

°
°      °

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä Kosovon hallitukselle ja parlamentille.


