
RE\920249HU.doc PE500.460v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Plenárisülés-dokumentum

23.11.2012 B7-0000/2012

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ 
INDÍTVÁNY
benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Koszovó európai integrációs folyamatáról
(2012/2867(RSP))

Ulrike Lunacek
a Külügyi Bizottság nevében



PE500.460v02-00 2/6 RE\920249HU.doc

HU

B7-0000/2012

Az Európai Parlament állásfoglalása Koszovó európai integrációs folyamatáról
(2012/2867(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Koszovónak a jogállamisággal 
kapcsolatban nyújtott segítségéről szóló 18/2012. sz., 2012. október 30-i különjelentésére, 

– tekintettel a Bizottságnak a Koszovó uniós programokban való részvételére vonatkozó 
keretmegállapodásra irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásáról szóló 
2012. október 22-i tanácsi határozatra,

–  tekintettel az Európai Unió és Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásról 
szóló megvalósíthatósági tanulmányról szóló 2012. október 10-i bizottsági közleményre 
(SWD(2012) 339 végleges)  

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a bővítési 
stratégiáról és a 2012-2013-ra vonatkozó legfontosabb kihívásokról szóló, 2013. október 
10-i közleményére (COM(2012)600),

– tekintettel a nemzetközi polgári képviselő mandátumának 2012. szeptemberi lejártára és a 
nemzetközi polgári hivatal 2012 végére esedékes fokozatos felszámolására,

– tekintettel az Európai Unióval megkötendő, az EULEX megbízatásának 2014 júniusáig 
való meghosszabbításáról szóló megállapodás koszovói nemzetgyűlés általi 2012. 
szeptember 7-i ratifikálására,

– tekintettel az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) 
szóló, a 2009. június 9-i 2009/445/KKBP tanácsi együttes fellépéssel, a 2010. június 8-i 
2010/322/KKBP tanácsi határozattal és a 2012. június 5-i 2010/322/KKBP tanácsi 
határozattal módosított, 2008. február 4-i 2008/124/KKBP tanácsi együttes fellépésre, 

– tekintettel az Általános Ügyek Tanácsa 2009. december 7-i, 2010. december 14-i és 2011. 
december 5-i ülésének következtetéseire, melyekben hangsúlyozzák és megerősítik, hogy 
– a tagállamok által az ország státusza vonatkozásában kialakított álláspont sérelme nélkül 
– Koszovó számára is kilátásba kell helyezni az esetleges vízumliberalizációt, amint 
valamennyi feltétel teljesül, üdvözölve a  vízumokkal kapcsolatos párbeszéd 2012 januári 
megindítását és a vízumliberalizációs menetrend 2012 júniusi ismertetését,

– tekintettel a 2012. május 30-án megindított, jogállamiságról szóló strukturált párbeszédre, 

– tekintettel a 2012 márciusában megnyitott, az elnöki hivatalnak alárendelt európai 
integráció országos tanácsára, amely magas szintű koordinációs testületként működik 
azzal a céllal, hogy konszenzust alakítson ki az európai menetrendről egy befogadó 
jellegű, pártokon átívelő megközelítés révén,
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– tekintettel a bővítésről, valamint a stabilizációs és társulási folyamatról szóló 2012. 
február 28-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244-es számú határozatára (1999), a 
Nemzetközi Bíróság 2010. július 22-i tanácsadó véleményére Koszovó függetlensége 
egyoldalú kinyilvánításának a nemzetközi joggal való összhangjáról, és az ENSZ 
Közgyűlésének 2010. szeptember 9-i határozatára, amely elismerte a vélemény tartalmát 
és üdvözölte az Unió készségét a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd elősegítésére1, 

– tekintettel a 2008. május 28–29-i, 2009. április 6–7-i, 2010. június 22–23-i és 2011. május 
20-i EP–Koszovó parlamentközi ülések közös nyilatkozataira, 

– tekintettel korábbi állásfoglalásaira, 

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a felügyelt függetlenség szakaszának lezárása fontos lépés Koszovó számára;

B. mivel a Belgrád és Pristina közti magas szintű párbeszéd újraindítása fontos lépés a 
kapcsolatok normalizálása felé, feltéve, ha a felek ténylegesen eredményorientált 
tárgyalásokat folytatnak; 

C. mivel az EU és Koszovó közti kapcsolatok terén jelentős előrelépés következett be többek 
közt a Bizottság megvalósíthatósági tanulmányának közzétételével, a vízumokkal 
kapcsolatos párbeszéd és a jogállamisággal kapcsolatos stratégiai párbeszéd elindításával;

D. mivel Koszovó európai perspektívája erőteljes ösztönzést jelent a szükséges reformok 
végrehajtásához;

1. üdvözli az Európai Bizottság megvalósíthatósági tanulmányának eredményét, amelynek 
következtetése szerint abban a helyzetben is lehetséges a stabilizációs és társulási 
megállapodás megkötése Koszovó és az Európai Unió között, amelyben a tagállamok 
különböző módon ítélik meg Koszovó jogállásának kérdését;

2. mindazonáltal Koszovó elismerésére ösztönzi azt az öt tagállamot, amelyek ezt még nem 
tették meg;

3. tudomásul veszi a felügyelt függetlenség szakaszának 2012. szeptember 10-én való 
lezárulását, miután a nemzetközi irányítócsoport 2012. július 2-én úgy ítélte meg, hogy a 
Koszovó jogállására vonatkozó átfogó rendezési javaslat lényegében végrehajtásra került;  
üdvözli a nemzetközi polgári képviselő mandátumának lejártát és EU különleges 
képviselő/uniós kirendeltségvezető eddigi munkáját;  

4. üdvözli a Belgrád és Pristina közti új, magas szintű párbeszédet, melyet Catherine Ashton, 
az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kezdeményezett és segített elő, mivel 
az új lendületet adott a párbeszédnek; felszólít az eddig megkötött megállapodások és 
különösen az integrált határigazgatásról szóló megállapodás teljes körű végrehajtására; 

                                               
1 A/RES/64/298
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5. hangsúlyozza a Belgrád és Pristina közti párbeszéd eredményeire vonatkozó 
kommunikáció nagyobb átláthatóságának, valamint az érintett parlamentek és civil 
társadalom bevonásának szükségességét;     

6. hangsúlyozza, hogy a Koszovó felosztása nem járható út, és üdvözli, hogy a Bizottság  
Koszovó területi egysége mellett foglalt állást;

7. úgy véli, hogy a koszovói hatóságoknak – különösen északon – további lépéseket kell 
tenniük a szerb kisebbség megszólítására, annak széleskörű társadalmi integrációja 
biztosítása érdekében, ugyanakkor fokozni kell a koszovói szerbek közti együttműködést
is; kedvező lépésnek tekinti az igazgatási hivatal észak-mitrovicai megnyitását;  felszólít a 
szerb állam által Észak-Koszovóban fenntartott párhuzamos intézmények bezárására, és 
különösen a biztonsági szolgálatok és bírói szervek visszavonására, valamint az iskolák és 
kórházak finanszírozásának teljes mértékű átláthatóságára, összhangban az Ahtisaari-terv 
rendelkezéseivel;

8. felhívja a koszovói hatóságokat, hogy tegyenek lépéseket egy rendezési terv elkészítése 
érdekében, és északon is teljes mértékben hajtsák végre a decentralizációs folyamatot, a 
koszovói alkotmánynak megfelelően; 

9. üdvözli az EULEX megbízatásának felülvizsgálatát és meghosszabbítását, és támogatja a 
különleges vizsgálótestületet;   úgy véli, hogy a koszovói jogállamisághoz nyújtott uniós 
segítséggel kapcsolatos számvevőszéki jelentés rendkívül fontos kérdéseket vet fel, 
köztük a Koszovó jogállásának öt uniós tagállam általi el nem ismeréséből fakadó 
nehézségeket; támogatja a jelentésben foglalt elemzést és ajánlásokat, és valamennyi 
érintett résztvevőt felszólít ezek végrehajtására, ezáltal javítva az uniós segítségnyújtás 
hatékonyságát;

10. hangsúlyozza, hogy a segítségnyújtás terén a tagállamok, uniós intézmények és egyéb 
nemzetközi adományozók közt nagyobb együttműködésre és a tevékenységek jobb 
összehangolására van szükség; kéri az uniós tagállamokat az EULEX minőség és 
időtartam szempontjából megfelelő személyi állománnyal való ellátásának biztosítására, 
valamint arra, hogy a személyi állomány összetétele tükrözze a tényleges szükségleteket; 

11. üdvözli a vízumkérdésről szóló párbeszéd és a vízumokra vonatkozó cselekvési terv 2012 
júniusában való megkezdését;  sürgeti az ütemterv gyors végrehajtását; 

12. felhívja a koszovói hatóságokat, hogy teljesítsék a négy rövid távú prioritást, melyek a 
stabilizációs és társulási megállapodásról szóló tárgyalások megkezdésének kritériumai a 
jogállamiság, a kisebbségek, az adminisztratív kapacitások és a kereskedelem 
vonatkozásában, valamint hogy fokozzák a tárgyalásokhoz szükséges adminisztratív 
kapacitásokat, különösen a Kereskedelemi Minisztérium átszervezésének folytatása révén;

13. sürgeti a koszovói hatóságokat, hogy fokozzák elkötelezettségüket és mutassanak politikai 
akaratot a jogállamiság megerősítésére;  érdeklődéssel veszi tudomásul a jogállamiságról 
szóló strukturált párbeszéd megindítását, mely a jogállamiság vonatkozásában tett 
előrelépés nyomon követésének magas szintű fóruma; 

14. aggodalommal tölti el, hogy nem tapasztalható jelentős előrelépés a korrupció és a 
szervezett bűnözés elleni harc terén; felhívja a koszovói hatóságokat, hogy fokozzák a 
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politikai akaratot és bátorságot a magas szintű korrupció leküzdésére; aggodalmának ad 
hangot azzal kapcsolatban, hogy Koszovó államként való elismerésének hiánya miatt az 
Europol és az Interpol nem vesz részt teljes mértékben az ez irányú tevékenységekben; 
hangsúlyozza, hogy az EULEX-nek segítséget kell nyújtania a koszovói rendőrségnek a 
tüntetések során létrejövő kritikus és érzékeny helyzetek deeszkalálásában;  

15. megjegyzi, hogy a korrupció és a szervezett bűnözés széles körben elterjedt a régióban, és 
e tekintetben regionális stratégia kialakítására valamint valamennyi tagország fokozott 
együttműködésére szólít fel e súlyos problémák hatékony kezelése céljából; 

16. aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy Koszovóban csak korlátozott keretek 
állnak rendelkezésre a tanúvédelem vonatkozásában, ami különösen fontos volna a 
kiemelt jelentőségű ügyekben;  sürgeti a tagállamokat, hogy fogadjanak több tanú-
áttelepítési esetet;

17. felhívja a feleket, hogy öntsék végleges formába a választási reformot egy jól működő 
választási keret biztosítása érdekében; aggódik a 2010 decemberi parlamenti választások 
során elkövetett választási csalásokkal kapcsolatos nyomozás és bírósági eljárás 
hiányosságai miatt, melyekre az erről szóló EBESZ jelentés világított rá;

18. fontosnak tartja a közigazgatás szükséges reformjának végrehajtását és a nők és 
kisebbségekhez tartozó személyek számának az adminisztráció valamennyi szintjén való 
növelését; 

19. üdvözli az ombudsman munkáját és sürgős feladatnak ítéli költségvetési függetlenségének 
megteremtését; 

20. hangsúlyozza, hogy a koszovói nemzetgyűlésnek meg kell erősítenie függetlenségét és a 
költségvetés, valamint a végrehajtási és biztonsági területek feletti ellenőrzését a 
jogszabályok ellenőrzésének javítása és a szakpolitikák és jogszabályok végrehajtásának 
nyomon követése révén; 

21. hangsúlyozza, hogy átfogó megkülönböztetés elleni stratégiára van szükség a 
megkülönböztetés minden fajtájának vonatkozásában, valamint a megkülönböztetés 
tilalmáról szóló törvény teljes körű végrehajtására; 

22. hangsúlyozza a független média fontosságát; felszólít a büntető törvénykönyvnek a média 
büntetőjogi felelősségével és az újságírói források védelméről szóló új jogszabály 
elfogadásával kapcsolatos módosítására;

23. üdvözli a közösségek valamint a vallási és kulturális örökség védelmére és előmozdítására 
szolgáló vonatkozó jogszabályok elfogadását és a szerb ortodox egyház legtöbb kulturális 
és vallási helyszínének biztonságáért való felelősség Koszovó általi sikeres átvételét;  
felszólít a vonatkozó jogszabályok, különösen a közösségekkel kapcsolatos jogszabályok 
további végrehajtására;

24. üdvözli a közösségek és hazatelepülők ügyeivel foglalkozó önkormányzati hivatalok a 
legtöbb önkormányzaton belüli létrehozását, ugyanakkor sajnálja, hogy az előrehaladás 
ellenére a menekültek és belső menekültek hazatelepítése továbbra is kihívást jelent, 
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különösen biztonsági incidensek miatt, és ösztönzi a koszovói hatóságokat, hogy fokozzák 
az e téren tett erőfeszítéseket, mind központi, mind helyi szinten, különös tekintettel a 
szerb, roma, askali és egyiptomi hazatelepülőkre;

25. felhívja Koszovót, hogy dolgozzon a megújuló energia kifejlesztésén és az 
energiaforrások diverzifikálásán annak érdekében, hogy az Energiaközösségről szóló 
szerződésben vállalt kötelezettségeinek megfelelően lezárhassa a két, jelentős szennyezést 
okozó szénerőművét; 

26. tudomásul veszi az új közúti infrastruktúrák létrehozására irányuló terveket, melyek célja 
a Pristina és a szomszédos országok közti összeköttetések javítása; hangsúlyozza a 
tömegközlekedés fejlesztésének fontosságát különös tekintettel új vasúti összeköttetések 
korszerűsítésére vagy létrehozására a fenntartható közlekedési rendszerek keretében; 

°
°      °

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és az 
EKSZ-nek, valamint Koszovó kormányának és nemzetgyűlésének.


