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

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Sesijas dokuments

23.11.2012 B7-0000/2012

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

par Kosovas integrācijas procesu Eiropas Savienībā
(2012/0000(RSP))

Ulrike Lunacek
Ārlietu komitejas vārdā



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

LV

B7-0000/2012

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Kosovas integrācijas procesu Eiropas Savienībā
(2012/0000(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Revīzijas palātas 2012. gada 30. oktobrī publicēto Īpašo ziņojumu Nr. 18/2012 
par Eiropas Savienības palīdzību Kosovai saistībā ar tiesiskumu,

– ņemot vērā Padomes 2012. gada 22. oktobra lēmumu, ar kuru Komisijai tiek ļauts sākt 
sarunas par pamatnolīgumu ar Kosovu attiecībā uz piedalīšanos Savienības programmās,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 10. oktobra paziņojumu par priekšizpēti attiecībā uz 
stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kosovu 
(SWD(2012)0339 galīgā redakcija),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 10. oktobra paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei „Paplašināšanas stratēģija un galvenie uzdevumi 2012.–2013. gadā” 
(COM(2012)0600),

– ņemot vērā to, ka 2012. gada septembrī beidzās Starptautiskā civilā pārstāvja pilnvaras un 
līdz 2012. gada beigām pakāpeniski savu darbību izbeigs Starptautiskais civilais birojs,

– ņemot vērā to, ka 2012. gada 7. septembrī Kosovas Asambleja ratificēja nolīgumu ar ES 
par Eiropas Savienības tiesiskuma misijas (EULEX) pilnvaru pagarināšanu līdz 2014. gada 
jūnijam,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 4. februāra Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP par Eiropas 
Savienības tiesiskuma misiju Kosovā, (EULEX KOSOVO), kas grozīta ar Padomes 
2009. gada 9. jūnija Vienoto rīcību 2009/445/KĀDP, Padomes 2010. gada 8. jūnija 
Lēmumu 2010/322/KĀDP un Padomes 2012. gada 5. jūnija Lēmumu 2012/291/KĀDP, 

– ņemot vērā Vispārējo lietu padomes 2009. gada 7. decembra, 2010. gada 14. decembra un 
2011. gada 5. decembra sanāksmes secinājumus, kuros uzsvērts un atkārtoti apstiprināts, 
ka, neskarot dalībvalstu nostāju par Kosovas statusu, tai būtu arī jārada iespēja izmantot 
iespējamās vīzu režīma atcelšanas perspektīvu, kad tiks izpildītas visas prasības, atzinīgi 
vērtējot to, ka 2012. gada janvārī ir uzsākts dialogs par vīzu jautājumiem un 2012. gada 
jūnijā publiskots ceļvedis vīzu režīma atcelšanai,

– ņemot vērā 2012. gada 30. maijā sākto strukturēto dialogu par tiesiskumu,

– ņemot vērā to, ka prezidenta biroja struktūrā tika izveidota un 2012. gada martā svinīgi 
atklāta Eiropas integrācijas nacionālā padome, kas darbojas kā augsta līmeņa koordinējošā 
iestāde, lai panāktu vienprātību par Eiropas plānu, izmantojot iekļaujošu un visas partijas 
aptverošu pieeju,
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– ņemot vērā Padomes 2012. gada 28. februāra secinājumus par paplašināšanos un 
stabilizācijas un asociācijas procesu;

– ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1244 (1999. gads), Starptautiskās 
Cilvēktiesību tiesas 2010. gada 22. jūlija konsultatīvo atzinumu par to, vai vienpusējā 
Kosovas neatkarības pasludināšana atbilst starptautiskajām tiesībām, un ANO Ģenerālās 
asamblejas 2010. gada 9. septembra rezolūciju, kurā atzīts šā atzinuma saturs un pausts 
gandarījums par ES gatavību veicināt dialogu starp Belgradu un Prištinu1, 

– ņemot vērā EP un Kosovas parlamenta 2008. gada 28. un 29. maija, 2009. gada 6. un 
7. aprīļa, 2010. gada 22. un 23. jūnija un 2011. gada 20. maija sanāksmju kopīgos 
paziņojumus, 

– ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas, 

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā pārraudzītās neatkarības beigas Kosovai ir nozīmīgs sasniegums;

B. tā kā Belgradas un Prištinas dialoga atsākšana augstā līmenī ir nopietns solis pretī 
attiecību normalizēšanai ar noteikumu, ka abas puses efektīvi iesaistīsies uz rezultātiem 
orientētās sarunās; 

C. tā kā pēc tam, kad Komisija bija publicējusi priekšizpētes ziņojumu, tika sākts dialogs par 
vīzu režīmu un stratēģiskais dialogs par tiesiskumu, kā arī veikti citi pasākumi, ES un 
Kosovas attiecības ir būtiski uzlabojušās;

D. tā kā Eiropas perspektīva Kosovai ir spēcīgs stimuls nepieciešamo reformu īstenošanai;

1. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšizpētes rezultātus, kuros secināts, ka stabilizācijas 
un asociācijas nolīgumu starp ES un Kosovu var noslēgt arī tad, ja dalībvalstīm ir atšķirīgi 
viedokļi par Kosovas statusu;

2. tomēr mudina tās piecas ES dalībvalstīs, kas vēl nav atzinušas Kosovu, izdarīt to;

3. ņem vērā to, ka 2012. gada 10. septembrī beidzās pārraudzītā neatkarība pēc tam, kad 
Starptautiskās koordinācijas grupas 2012. gada 2. jūlija novērtējumā tika secināts, ka 
visaptverošais priekšlikums par Kosovas statusa risinājumu būtībā ir īstenots; atzinīgi 
vērtē Starptautiskā civilā pārstāvja pilnvaru izbeigšanu un Eiropas Savienības īpašā 
pārstāvja / ES biroja vadītāja paveikto darbu;

4. atzinīgi vērtē jauno augsta līmeņa Belgradas un Prištinas dialogu, kam ierosmi deva un ko 
tālāk veicina augstā pārstāve Catherine Ashton, jo tas šim dialogam ir devis jaunu stimulu; 
aicina pilnībā īstenot visus līdz šim panāktos nolīgumus, jo īpaši nolīgumu par integrēto 
robežu pārvaldību; 

5. uzsver, ka, darot zināmus Belgradas un Prištinas dialoga rezultātus, ir nepieciešama 

                                               
1 A/RES/64/298.
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būtiska pārredzamība un ir jānodrošina attiecīgo parlamentu un pilsonisko sabiedrību 
iesaistīšanās; 

6. uzsver, ka Kosovas sadalīšana nav viens no iespējamajiem variantiem, un atzinīgi vērtē 
Komisijas pausto atbalstu Kosovas teritoriālajai integritātei;

7. uzskata, ka Kosovas iestādēm jāveic papildu pasākumi, lai nodibinātu kontaktus ar serbu 
minoritāti, jo īpaši Kosovas ziemeļos, un nodrošinātu sabiedrībā plašu integrāciju, kā arī 
vienlaicīgi jāuzlabo sadarbība starp visiem Kosovā dzīvojošajiem serbiem; atzinīgi vērtē 
administratīvā biroja atvēršanu Ziemeļmitrovicā; aicina pārtraukt to Kosovas ziemeļos 
pastāvošo paralēlo iestāžu, jo īpaši drošības dienestu un tiesu iestāžu, darbību, ko uztur 
Serbija, un nodrošināt Kosovas ziemeļos esošo skolu un slimnīcu finansējuma pilnīgu 
pārredzamību atbilstīgi Ahtisaari plāna noteikumiem;

8. aicina Kosovas iestādes veikt pasākumus, lai atbilstīgi Kosovas konstitūcijai sagatavotu 
ceļvedi un pilnībā īstenot decentralizācijas procesu arī Kosovas ziemeļos; 

9. atzinīgi vērtē EULEX pilnvaru pārskatīšanu un pagarināšanu un atbalsta Īpašo 
izmeklēšanas darba grupu; uzskata, ka Revīzijas palātas ziņojumā par ES atbalstu 
tiesiskumam Kosovā ir apskatītas ļoti svarīgas problēmas, tostarp grūtības, ko rada tas, ka 
Kosovu nav atzinušas piecas dalībvalstis; atbalsta ziņojumā sniegto analīzi un ieteikumus 
un aicina visus iesaistītos dalībniekus tos īstenot, tādējādi uzlabojot ES atbalsta 
efektivitāti;

10. uzsver, ka dalībvalstīm, ES iestādēm un citiem starptautiskiem līdzekļu devējiem, sniedzot 
palīdzību, ir ciešāk jāsadarbojas un labāk jākoordinē savas darbības; aicina ES dalībvalstis 
nodrošināt, ka EUEX visu laiku ir pietiekami daudz kvalificētu darbinieku un ka to sastāvs 
atbilst konkrētajām vajadzībām uz vietām; 

11. atzinīgi vērtē dialoga par vīzu jautājumiem uzsākšanu un 2012. gada jūnija rīcības plānu 
attiecībā uz vīzām; mudina nekavējoties īstenot minēto ceļvedi; 

12. aicina Kosovas iestādes ievērot četras īstermiņa prioritātes, kritērijus SAN sarunu 
uzsākšanai tiesiskuma, minoritāšu, administratīvās veiktspējas un tirdzniecības jomā un 
paplašināt administratīvo veiktspēju  attiecībā uz šīm sarunām, jo īpaši turpinot 
Tirdzniecības ministrijas pārstrukturēšanu;

13. mudina Kosovas iestādes uzņemties plašākas saistības un izrādīt politisko gribu 
nostiprināt tiesiskuma jomu; ar interesi norāda, ka strukturētais dialogs par tiesiskumu tika 
sākts kā augsta līmeņa forums, lai uzraudzītu progresu tiesiskuma jomā;

14. pauž bažas par būtiska progresa trūkumu cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību; 
aicina Kosovas iestādes izrādīt lielāku politisko gribu un drosmi augsta līmeņa korupcijas 
apkarošanā; pauž bažas par Kosova pilnībā nepiedalās Eiropola un Interpola darbībā, jo 
nav atzīts tās valstiskums; uzsver, ka EULEX būtu jāpalīdz Kosovas policijai, samazinot 
spriegumu kritiskās un jutīgās situācijās demonstrāciju laikā; 

15. norāda, ka šajā reģionā plaši izplatīta ir korupcija un organizētā noziedzība, un šajā 
sakarībā aicina izstrādāt reģionālo stratēģiju un pastiprināt sadarbību starp visām valstīm, 
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lai efektīvāk cīnītos pret šīm sērgām; 

16. pauž bažas par to, ka Kosovā liecinieku aizsardzības programmas iespējas ir ļoti 
ierobežotas, jo īpaši izmeklējot ļoti nozīmīgas lietas;  mudina dalībvalstis vairāk piekrist 
liecinieku pārvietošanai uz to teritoriju;

17. aicina visas puses pabeigt vēlēšanu reformu, lai izveidotu labi darbojošos vēlēšanu 
sistēmu;  pauž bažas par nepilnībām, izmeklējot 2010. gada parlamenta vēlēšanu laikā 
konstatētās nelikumības, kas norādītas EDSO ziņojumā par šīm vēlēšanām, un saucot 
vainīgos pie atbildības; 

18. uzsver, cik svarīgi ir īstenot nepieciešamās valsts pārvaldes reformas un palielināt 
sieviešu, kā arī pie minoritātēm piederošu personu skaitu visos pārvaldes līmeņos; 

19. atzinīgi vērtē ombuda paveikto darbu un uzskata, ka steidzami ir jānodrošina viņa budžeta 
neatkarība; 

20. uzsver, ka Kosovas Asamblejai ir jānostiprina sava neatkarība un uzraudzība pār budžetu, 
izpildvaru un drošības iestādēm, uzlabojot tiesību aktu rūpīgu pārbaudi un pārraugot 
politikas nostādņu un tiesību aktu īstenošanu;

21. uzsver, ka ir jāizstrādā visaptveroša visa veida diskriminācijas novēršanas stratēģija un 
pilnībā jāīsteno Likums par diskriminācijas novēršanu;

22. uzsver to, cik nozīmīgi ir neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi; aicina grozīt Kriminālkodeksu 
attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu kriminālatbildību un pieņemt jaunu tiesību aktu par 
žurnālistu informācijas avotu aizsardzību; 

23. atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemti attiecīgie tiesību akti kopienu, kā arī reliģiskā un kultūras 
mantojuma aizsardzības un veicināšana jomā, un to, ka Kosova ir pārņēmusi atbildību par 
lielākās daļas Serbijas Pareizticīgās baznīcas kultūras un reliģisko objektu drošību; aicina 
plašāk īstenot attiecīgos tiesību aktus, jo īpaši Likumu par kopienām;

24. atzinīgi vērtē to, ka lielākajā daļā pašvaldību ir izveidots Kopienu un atgriešanās 
jautājumu birojs, bet pauž nožēlu, ka, neraugoties uz progresu, bēgļu un iekšzemē 
pārvietoto personu atgriešanās vēl arvien saskaras ar grūtībām, jo īpaši saistībā ar viņu 
drošības apdraudējumiem, un mudina Kosovas iestādes palielināt centienus šajā jomā gan 
centrālajā, gan vietējā līmenī, īpašu uzmanību veltot serbiem, kā arī romiem, aškali un 
ēģiptiešiem, kuri vēlas atgriezties mājās;

25. aicina Kosovu strādāt pie atjaunīgo energoresursu attīstīšanas un to avotu dažādošanas, lai 
varētu slēgt divas ļoti piesārņojošas ar akmeņoglēm kurināmas elektrostacijas atbilstīgi 
Enerģētikas kopienas līgumā paredzētajām saistībām; 

26. ņem vērā plānus jaunai ceļu infrastruktūrai, lai uzlabotu satiksmi starp Prištinu un 
apkārtējām valstīm; uzsver, cik svarīgi šajā sakarībā ir attīstīt sabiedrisko transportu, jo 
īpaši lai uzlabotu vai būvētu jaunus dzelzceļa savienojumus, veidojot noturīgu transporta 
sistēmu;
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27. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības 
dienestam un Kosovas valdībai un Nacionālajai asamblejai.


