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Europos Parlamento rezoliucija dėl Kosovo europinės integracijos proceso
(2012/0000(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 30 d. paskelbtą Audito Rūmų specialiąją ataskaitą 
Nr. 18/2012 dėl Europos Sąjungos pagalbos Kosovui teisinės valstybės kūrimo srityje,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimą, kuriuo Komisija įgaliojama 
pradėti derybas dėl pagrindų susitarimo su Kosovu dėl jo dalyvavimo Sąjungos 
programose,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą dėl Europos Sąjungos ir 
Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo galimybių studijos (SWD(2012) 339 final),

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir 
Tarybai „2012–2013 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ (COM(2012) 600),

– atsižvelgdamas į tai, kad 2012 m. rugsėjo mėn. baigėsi Tarptautiniam civiliniam 
įgaliotiniui suteikti įgaliojimai ir iki 2012 m. pabaigos bus uždarytas Tarptautinis civilinis 
biuras,

– atsižvelgdamas į tai, kad 2012 m. rugsėjo 7 d. Kosovo Asamblėja ratifikavo susitarimą su 
ES dėl ES teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX) įgaliojimų pratęsimo iki 2014 m. 
birželio mėn.,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 4 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/124/BUSP dėl 
Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO), iš dalies 
pakeistus 2009 m. birželio 9 d. Tarybos bendraisiais veiksmais 2009/445/BUSP, 2010 m. 
birželio 8 d. Tarybos sprendimu 2010/322/BUSP ir 2012 m. birželio 5 d. Tarybos 
sprendimu 2012/291/BUSP,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 7 d., 2010 m. gruodžio 14 d. ir 2011 m. gruodžio 5 d. 
Bendrųjų reikalų tarybos posėdžių išvadas, kuriose pabrėžiama ir dar kartą patvirtinama, 
kad, nedarant poveikio valstybių narių pozicijai dėl Kosovo statuso, ateityje Kosovui 
įvykdžius visas sąlygas taip pat galėtų būti liberalizuotas vizų režimas, ir palankiai 
vertindamas 2012 m. sausio mėn. pradėtą dialogą dėl vizų režimo ir 2012 m. birželio mėn. 
pateiktą vizų režimo liberalizavimo veiksmų planą,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 30 d. pradėtą struktūrinį dialogą teisinės valstybės 
klausimais,

– atsižvelgdamas į tai, kad 2012 m. kovo mėn. įsteigta Nacionalinė europinės integracijos 
taryba prie Prezidentūros kaip aukšto lygio koordinavimo institucija siekiant bendro 
sutarimo dėl europinės darbotvarkės ir laikantis visų dalyvių ir grupių įtraukimo metodo,
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– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 28 d. Tarybos išvadas dėl plėtros ir stabilizacijos ir 
asociacijos proceso,

– atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244 (1999), 2010 m. liepos 22 d. 
Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) patariamąją nuomonę dėl vienašališko Kosovo 
nepriklausomybės paskelbimo suderinamumo su tarptautine teise ir 2010 m. rugsėjo 9 d. 
JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją, kuria pripažįstamas nuomonės turinys ir teigiamai 
vertinamas ES pasirengimas palengvinti Belgrado ir Prištinos dialogą1, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 28–29 d., 2009 m. balandžio 6–7 d., 2010 m. birželio 
22–23 d. ir 2011 m. gegužės 20 d. tarpparlamentinių EP ir Kosovo susitikimų bendrus 
pareiškimus, 

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi pasibaigus nepriklausomybės priežiūrai Kosovas pradės svarbų naują etapą;

B. kadangi Belgrado ir Prištinos dialogo atnaujinimas aukštu lygmeniu yra svarbus žingsnis 
siekiant normalizuoti šalių santykius, jeigu šalys veiksmingai dalyvaus rezultatyviose 
derybose;

C. kadangi įvyko su ES ir Kosovo santykiais susijusių svarbių įvykių: be kita ko, paskelbta 
Komisijos galimybių studija, pradėtas dialogas dėl vizų režimo ir strateginis dialogas 
teisinės valstybės klausimais;

D. kadangi europinė perspektyva yra stipri paskata Kosovui įgyvendinti būtinas reformas;

1. palankiai vertina Europos Komisijos paskelbtą galimybių studiją, kurioje daroma išvada, 
kad ES ir Kosovas gali sudaryti Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, net jeigu ES 
valstybių narių požiūris į Kosovo statusą skiriasi;

2. tačiau ragina kitas penkias ES valstybes nares pripažinti Kosovą;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad 2012 m. liepos 2 d. Tarptautinei iniciatyvinei grupei priėmus 
sprendimą, kad išsamus pasiūlymas dėl Kosovo statuso nustatymo iš esmės įgyvendintas, 
2012 m. rugsėjo 10 d. Kosovo nepriklausomybės priežiūra baigėsi; palankiai vertina tai, 
kad baigėsi Tarptautiniam civiliniam įgaliotiniui suteikti įgaliojimai ir ES specialiojo 
įgaliotinio ir ES biuro vadovo iki šiol vykdyta veikla;

4. palankiai vertina Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės C. Ashton inicijuotą ir remtą naują 
aukšto lygio Belgrado ir Prištinos dialogą, kadangi jis suteikė naują postūmį šalių 
dialogui; ragina visapusiškai įgyvendinti visus iki šiol pasiektus susitarimus, ypač dėl 
integruoto sienų valdymo; 

5. pabrėžia, kad reikia labai skaidriai informuoti apie Belgrado ir Prištinos dialogo rezultatus 

                                               
1 A/RES/64/298.
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ir užtikrinti, kad procese dalyvautų atitinkamų šalių parlamentai ir pilietinė visuomenė; 

6. pažymi, kad Kosovo padalijimas nėra išeitis, ir palankiai vertina Komisijos išreikštą 
paramą Kosovo teritoriniam vientisumui;

7. mano, kad Kosovo valdžios institucijos turėtų imtis tolesnių veiksmų, kad užmegztų 
santykius su serbų mažuma, ypač šiaurėje, siekiant užtikrinti visuotinę šios mažumos 
integraciją į visuomenę, ir tuo pat metu stiprinti visų Kosovo serbų bendradarbiavimą; 
teigiamai vertina tai, kad Šiaurės Mitrovicoje atidarytas administracinis biuras; ragina 
panaikinti Serbijos valstybės išlaikomas analogiškas institucijas Kosovo šiaurėje, 
pirmiausia atšaukti saugumo tarnybas ir teismų institucijas, ir remiantis M. Ahtisaari plano 
nuostatomis užtikrinti visišką mokyklų ir ligoninių šiaurės Kosove finansavimo 
skaidrumą;

8. ragina Kosovo valdžios atstovus pradėti rengti veiksmų planą ir, remiantis Kosovo 
Konstitucija, visiškai įgyvendinti decentralizaciją, taip pat ir šiaurėje; 

9. palankiai vertina EULEX įgaliojimų peržiūrą ir pratęsimą ir remia specialiąją tyrimų 
darbo grupę; mano, kad Audito Rūmų pateiktoje ataskaitoje dėl Europos Sąjungos 
pagalbos Kosovui teisinės valstybės kūrimo srityje nurodytos labai svarbios problemos, 
įskaitant sunkumus dėl to, kad Kosovo nepripažįsta penkios valstybės narės; patvirtina 
ataskaitoje pateiktą analizę ir rekomendacijas ir ragina visus subjektus jas įgyvendinti ir 
taip pagerinti ES pagalbos veiksmingumą;

10. pabrėžia, kad valstybėms narėms, ES institucijoms ir kitiems tarptautiniams paramos 
teikėjams reikia geriau bendradarbiauti ir koordinuoti pagalbą; ragina ES valstybes nares 
užtikrinti, kad EULEX turėtų pakankamai personalo, kalbant apie kokybę ir misijos 
trukmę, ir kad personalo sudėtis atitiktų vietos poreikius; 

11. palankiai vertina pradėtą dialogą dėl visų režimo ir 2012 m. birželio mėn. veiksmų planą 
dėl vizų režimo; ragina skubiai įgyvendinti veiksmų planą; 

12. ragina Kosovo valdžios institucijas įgyvendinti keturis trumpalaikius prioritetus ir 
kriterijus teisinės valstybės, mažumų, administracinių pajėgumų ir prekybos srityse tam, 
kad būtų pradėtos derybos dėl stabilizacijos ir asociacijos susitarimo, ir padidinti 
deryboms reikalingus administracinius pajėgumus, visų pirma tęsiant Prekybos 
ministerijos pertvarką;

13. ragina Kosovo valdžios institucijas labiau įsipareigoti ir parodyti politinę valią stiprinti 
teisinės valstybės sektorių; susidomėjęs atkreipia dėmesį į tai, kad pradėtas struktūrinis 
dialogas teisinės valstybės klausimais, kaip aukšto lygio forumas, siekiant stebėti pažangą 
teisinės valstybės srityje;

14. reiškia susirūpinimą dėl to, kad kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu srityje 
nematyti didesnės pažangos; ragina Kosovo valdžios institucijas parodyti daugiau 
politinės valios ir drąsos kovoti su korupcija aukštu lygmeniu; reiškia susirūpinimą dėl to, 
kad šalis aktyviai nedalyvauja Europolo ir Interpolo veikloje, nes Kosovo valstybingumą 
pripažįsta ne visos valstybės narės; pabrėžia, kad EULEX turėtų padėti Kosovo policijai 
sušvelninti kritinę ir opią padėtį demonstracijų metu; 
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15. pažymi, kad regione plačiai paplitusi korupcija ir organizuotas nusikalstamumas, todėl 
ragina priimti regioninę strategiją ir ragina visas regiono šalis tvirčiau bendradarbiauti, 
kad su šiuo blogiu būtų kovojama veiksmingiau; 

16. reiškia susirūpinimą dėl to, kad pagal Kosove nustatytą sistemą liudininkai ne itin 
apsaugomi, o apsauga ypač svarbi didelio atgarsio sulaukusiose bylose;  ragina valstybes 
nares priimti daugiau liudininkų, kai juos reikia perkelti;

17. ragina visas grupes užbaigti rinkimų sistemos reformą siekiant užtikrinti, kad rinkimų 
sistema veiktų tinkamai; yra susirūpinęs dėl 2010 m. gruodžio mėn. vykusių parlamento 
rinkimų klastojimo atvejų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo trūkumų, kaip nurodyta 
ESBO ataskaitoje dėl tų rinkimų;

18. pabrėžia, kad svarbu įgyvendinti reikiamas viešojo administravimo reformas ir visais 
administracijos lygmenimis didinti moterų ir mažumoms priklausančių asmenų skaičių; 

19. palankiai vertina ombudsmeno darbą ir mano, kad būtina skubiai užtikrinti biudžetinę 
ombudsmeno nepriklausomybę; 

20. pabrėžia, kad Kosovo Asamblėja turi stiprinti savo nepriklausomybę ir biudžeto, 
vykdomosios valdžios ir saugumo sektoriaus priežiūrą gerindama teisėkūros kontrolę ir 
politikos bei įstatymų įgyvendinimo stebėjimą;

21. pabrėžia, kad būtina priimti išsamią kovos su bet kokios formos diskriminacija strategiją ir 
visapusiškai įgyvendinti kovos su diskriminacija įstatymą;

22. pabrėžia nepriklausomos žiniasklaidos svarbą; ragina taisyti Baudžiamojo kodekso 
nuostatas dėl žiniasklaidos baudžiamosios atsakomybės ir priimti naują įstatymą dėl 
žurnalistų šaltinių apsaugos;

23. palankiai vertina priimtus atitinkamus įstatymus, skatinančius ir saugančius bendruomenes 
ir religinį bei kultūros paveldą, ir tai, kad sėkmingai perimta atsakomybė už daugumos 
Kosovo serbų ortodoksų bažnyčios kultūros ir religinių objektų saugumą; ragina toliau 
įgyvendinti atitinkamus įstatymus, ypač bendruomenių įstatymą;

24. teigiamai vertina tai, kad daugelyje savivaldybių įsteigti savivaldybių bendruomenių ir 
grįžtančiųjų biurai, tačiau apgailestauja, kad, nepaisant padarytos pažangos, norintiems 
sugrįžti pabėgėliams ir šalies viduje perkeltiems asmenims vis dar kyla sunkumų, ypač dėl 
saugumo incidentų, ir ragina Kosovo valdžios institucijas sustiprinti pastangas šioje srityje 
valstybės ir vietos mastu, ypatingą dėmesį skiriant grįžtantiems serbams, romams, 
aškaliams ir egiptiečiams;

25. ragina Kosovą plėtoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir skatinti energijos šaltinių 
diversifikaciją, atsižvelgiant į tai, kad Energijos bendrijos sutartis įpareigoja uždaryti dvi 
labai taršias anglimis kūrenamas elektrines; 

26. atkreipia dėmesį planus statyti naują kelių infrastruktūrą siekiant pagerinti susisiekimą 
tarp Prištinos ir kaimyninių šalių; pabrėžia, jog svarbu plėtoti viešąjį transportą ir visų 
pirma gerinti geležinkelio linijas ar statyti naujas užtikrinant tvarią transporto sistemą;



PE500.460v01-00 6/6 RE\920249LT.doc

LT

°
°      °

27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, EIVT, Kosovo 
vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai.


