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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Proċess ta' Integrazzjoni Ewropea tal-
Kosovo
(2012/0000(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-rapport speċjali nru 18/2012 tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-assistenza 
tal-Unjoni Ewropea lill-Kosovo marbuta mal-istat ta' dritt, ippubblikat fit-
30 ta' Ottubru 2012.

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2012, li tawtorizza lill-
Kummissjoni tibda negozjati dwar ftehim qafas mal-Kosovo dwar il-parteċipazzjoni fil-
programmi tal-Unjoni,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-10 ta' Ottubru 2012 dwar Studju 
ta' Fattibilità għall-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u 
l-Kosovo (SWD(2012) 339 finali),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-10 ta' Ottubru 2012 lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill bit-titolu "L-Istrateġija ta' Tkabbir u l-Isfidi 
Ewlenin 2012-2013", (COM(2012) 600),

– wara li kkunsidra t-tmiem tal-mandat tar-Rappreżentant Ċivili Internazzjonali 
f'Settembru 2012 u l-għeluq gradwali tal-Uffiċċju Ċivili Internazzjonali sa tmiem l-2012, 

– wara li kkunsidra r-ratifika min-naħa tal-Assemblea Nazzjonali tal-Kosovo, fis-
7 ta' Settembru 2012 tal-ftehim mal-UE dwar il-proroga tal-mandat tal-EULEX sa Ġunju 
2012,

– wara li kkunsidra l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/124/PESK tal-4 ta' Frar 2008 dwar 
il-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo, EULEX KOSOVO, 
emendata mill-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2009/445/PESK tad-9 ta' Ġunju 2009, mid-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/322/PESK tat-8 ta' Ġunju 2010 u mid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2012/291/PESK tal-5 ta' Ġunju 2012, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill "Affarijiet Ġenerali" tas-
7 ta' Diċembru 2009, tal-14 ta' Diċembru 2010 u tal-5 ta' Diċembru 2011, li enfasizzaw u 
tennew li l-Kosovo, bla ħsara għall-pożizzjoni tal-Istati Membri dwar l-istatus tiegħu, 
għandu jibbenenfika wkoll mill-prospettiva ta' liberalizzazzjoni eventwali tar-reġim tal-
viżi ladarba jiġu ssodisfatti l-kundizzjonijiet kollha u jilqa' favorevolment it-tnedija ta' 
djalogu dwar ir-reġim tal-viżi f'Jannar 2012 u l-preżentazzjoni tal-pjan direzzjonali għal-
liberalizzazzjoni tar-reġim tal-viżi f'Ġunju 2012, 

– wara li kkunsidra d-Djalogu Strutturat dwar l-Istat ta' dritt li beda fit-30 ta' Mejju 2012,

– wara li kkunsidra l-Kunsill Nazzjonali dwar l-Integrazzjoni Ewropea, immexxi mill-
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President, li jiżvolġi funzjoni ta' koordinament ta' livell għoli biex jinbena kunsens dwar l-
aġenda Ewropea permezz ta' approċċ inklużiv u multipartitiku, inawgurat f'Marzu 2012,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-28 ta' Frar 2012 dwar it-Tkabbir u l-
Proċess ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 1244 (1999) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, l-Opinjoni 
Konsultattiva tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja tat-22 ta' Lulju 2010 dwar il-kwistjoni 
tal-konformità mad-dritt internazzjonali tad-dikjarazzjoni unilaterali ta' indipendenza fir-
rigward tal-Kosovo, u r-Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tad-
9 ta' Settembru 2010, li rrikonoxxiet il-kontenut tal-opinjoni u laqgħet favorevolment id-
disponibilità tal-UE li tiffaċilita d-djalogu bejn Belgrad u Pristina1, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet konġunti tal-laqgħat interparlamentari bejn il-PE u l-
Kosovo tat-28-29 ta' Mejju 2008, tas-6-7 ta' April 2009, tat-22-23 ta' Ġunju 2010, u tal-
20 ta' Mejju 2011, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi t-tmiem tal-indipendenza kontrollata tirrappreżenta pass importanti għall-Kosovo;

B. billi l-issuktar tad-Djalogu f'livell għoli Belgrad-Pristina huwa pass importanti lejn in-
normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet tagħhom sakemm il-partijiet jimpenjaw ruħhom b'mod 
effikaċi f'negozjati orjentati lejn il-kisba ta' riżultati;

C. billi r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Kosovo kienu xhieda ta' żviluppi importanti, fost l-
oħrajn, bil-pubblikazzjoni ta' Studju ta' Fattibilità tal-Kummissjoni, it-tnedija tad-djalogu 
dwar ir-reġim tal-viżi u d-djalogu strateġiku dwar l-Istat ta' dritt; 

D. billi l-prospettiva Ewropea tal-Kosovo tikkostitwixxi inċentiv qawwi għall-
implimentazzjoni tar-riformi meħtieġa;

1. Jilqa' favorevolment ir-riżlutati tal-Istudju ta' Fattibilità tal-Kummissjoni Ewropea, li 
jikkonkludi li l-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni jista' jiġi konkluż bejn l-UE u 
l-Kosovo f'sitwazzjoni li fiha l-Istati Membri tal-UE jibqgħu b'opinjonijiet differenti dwar 
l-istatus;

2. Iħeġġeġ madankollu lill-ħames Stati Membri tal-UE li fadal jipproċedu bir-rikonoxximent 
tal-Kosovo;

3. Jieħu nota mit-tmiem tal-indipendenza kontrollata fl-10 ta' Settembru 2012, wara l-
valutazzjoni, maħruġa fit-2 ta' Lulju 2012 mill-Grupp ta' Tmexxija Internazzjonali, li 
skont hi l-Proposta Komprensiva għall-Qbil dwar l-Istatus tal-Kosovo ġiet implimentata 
b'mod sostanzjali; jilqa' favorevolment it-tmiem tal-mandat tar-Rappreżentant Ċivili 
Internazzjonali u tax-xogħol imwettaq sa issa mir-Rappreżentant Speċjali tal-UE/Kap tal-

                                               
1 A/RES/64/298.



PE500.460v02-00 4/6 RE\920249MT.doc

MT

Uffiċċju tal-UE;

4. Jilqa' favorevolment id-djalogu l-ġdid f'livell għoli Belgrad-Pristina, mibdi u ffaċilitat mir-
Rappreżentant Għoli Ashton, billi ta impetu ġdid lid-Djalogu. jappella għall-
implimentazzjoni sħiħa tal-ftehimiet kollha milħuqa sa issa, partikolarment dwar il-
ġestjoni integrata tal-fruntieri; 

5. Jenfasizza l-bżonn ta' trasparenza kbira fil-komunikazzjoni tar-riżultati tad-Djalogu 
Belgrad-Pristina u li jkun żgurat l-involviment tal-parlamenti u tas-soċjetajiet ċivili 
kkonċernati; 

6. Jenfasizza li l-qsim tal-Kosovo mhuwiex possibilità u jilqa' favorevolment is-sostenn 
għall-integrità territorjali tal-Kosovo kif mistqarr mill-Kummissjoni;

7. Iqis li l-awtoritajiet tal-Kosovo għandhom jieħdu passi addizzjonali biex javviċinaw lill-
minoranza Serba, partikolarment fit-Tramuntana tal-pajjiż, biex tkun żgurata integrazzjoni 
wiesgħa fis-soċjetà, u fl-istess ħin, għandha tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn is-Serbi kollha 
tal-Kosovo; iqis pożittiv il-ftuħ tal-uffiċċju amministrattiv fil-parti tat-Tramuntana ta' 
Mitrovica; jappella għaż-żarmar tal-istituzzjonijiet paralleli fil-Kosovo tat-Tramuntana tal-
Istat Serb, u b'mod partikolari, għall-irtirar tas-servizzi ta' sigurtà u l-organi ġudizzjarji, u 
għal trasparenza sħiħa fil-finanzjament tal-iskejjel u l-isptarijiet fil-Kosovo tat-
Tramuntana skont id-dispożizzjonijiet tal-pjan Ahtisaari;

8. Jistieden lill-awtoritajiet tal-Kosovo jieħdu provvedimenti biex jippreparaw pjan 
direzzjonali u jimplimentaw bis-sħiħ il-proċess ta' deċentrament anki fir-reġjun tat-
Tramuntana, skont il-Kostituzzjoni tal-Kosovo;  

9. Jilqa' pożittivament ir-rieżami u l-estensjoni tal-mandat tal-EULEX u jappoġġa t-Task 
Force Investigattiva Speċjali;  iqis li r-rapport mill-Qorti tal-Awdituri dwar l-Assistenza 
tal-UE għall-Istat ta' dritt fil-Kosovo jqajjem tħassib importanti ħafna, fosthom id-
diffikultajiet minħabba n-nuqqas ta' rikonoxximent minn ħames Stati Membri; iħaddan l-
analiżi u r-rakkomandazzjonijiet formulati fir-Rapport u jistieden lill-atturi kollha involuti 
jimplimentawhom, b'hekk itejbu l-effikaċi tal-assistenza tal-UE; 

10. Jenfasizza l-bżonn ta' aktar kooperazzjoni u koordinament tal-assistenza bejn l-Istati 
Membri, l-istituzzjonijiet tal-UE u donaturi internazzjonali oħra; jistieden lill-Istati 
Membri tal-UE jiżguraw li l-EULEX ikollha persunal biżżejjed, kemm f'termini 
kwalitattivi kif ukoll tat-tul taż-żmien, u li l-kompożizzjoni tal-persunal tirrifletti l-ħtiġijiet 
fuq il-post; 

11. Jilqa' pożittivament il-bidu tad-djalogu dwar ir-reġim tal-viżi u l-pjan ta' azzjoni fil-qasam 
tal-viżi ta' Ġunju 2012; iħeġġeġ implimentazzjoni rapida tal-pjan direzzjonali; 

12. Jistieden lill-awtoritajiet tal-Kosovo jissodisfaw l-erba' prijoritajiet fuq terminu qasir, 
jiġifieri l-kriterji għat-tnedija tan-negozjati tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u 
Assoċjazzjoni (FSA) fl-oqsma tal-Istat ta' dritt, tal-minoranzi, tal-kapaċitajiet 
amministrattivi u tal-kummerċ, u biex isaħħu l-kapaċitajiet amministrattivi għan-
negozjati, speċifikament billi jitkompla r-ristrutturar tal-Ministeru għall-Kummerċ;
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13. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Kosovo jżidu l-impenn tagħhom u juru rieda politika biex 
isaħħu s-settur tal-Istat ta' dritt; josserva b'interess it-tnedija ta' Djalogu Strutturat dwar l-
Istat ta' Dritt bħala l-forum ta' livell għoli għall-monitoraġġ tal-progress fil-qasam tal-Istat 
ta' dritt;

14. Jinsab imħasseb bin-nuqqas ta' progress sinifikanti fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-
kriminalità organizazata; jistieden lill-awtoritajiet tal-Kosovo jsaħħu r-rieda politika u l-
kuraġġ biex jiġġieldu kontra l-korruzzjoni ta' livell għoli; jesprimi tħassib dwar in-nuqqas 
ta' parteċipazzjoni sħiħa fl-Europol u l-Interpol minħabba nuqqas ta' rikonoxximent tal-
Istat; jenfasizza li l-EULEX għandha tgħin lill-pulizija tal-Kosovo tnaqqas l-intensità ta' 
sitwazzjonijiet kritiċi u sensittivi matul id-dimostrazzjonijiet; 

15. Josserva li l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata huma mifruxa fir-reġjun u jitlob f'dan 
ir-rigward strateġija reġjonali u kooperazzjoni msaħħa bejn il-pajjiżi kollha sabiex jiġu 
indirizzati dawn il-pjagi b'mod aktar effikaċi; 

16. Jesprimi tħassib dwar il-qafas limitat għall-protezzjoni tax-xhieda fil-Kosovo, 
partikolarment sinifikanti f'każijiet ta' profil għoli; iħeġġeġ l-Istati Membri jaċċettaw aktar 
każijiet ta' trasferiment tax-xhieda;

17. Jistieden lill-partijiet kollha jiffinalizzaw ir-riforma elettorali biex jiżguraw kuntest 
elettorali li jopera tajjeb; jinsab imħasseb dwar in-nuqqasijiet fl-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni relatata mal-frodi elettorali marbuta mal-elezzjonijiet parlamentari ta' 
Diċembru 2010 kif enfasizzat fir-rapport tal-OSKE;

18. Jenfasizza l-importanza li tiġi implimentata r-riforma meħtieġa għall-amministrazzjoni 
pubblika u jiżdied l-għadd ta' nisa kif ukoll ta' persuni li jiffurmaw parti mill-minoranzi 
fil-livelli kollha ta' amministrazzjoni; 

19. Jilqa' b'sodisfazzjon ix-xogħol tal-Ombudsman u jikkunsidra jiżgura l-indipendenza 
baġitarja tiegħu bħala kwistjoni ta' urġenza;  

20. Jenfasizza l-ħtieġa li l-Assemblea tal-Kosovo ssaħħaħ l-indipendenza tagħha u l-kontroll 
tagħha fuq il-baġit kif ukoll is-settur eżekuttiv u tas-sigurtà, billi ttejjeb l-iskrutinju 
leġiżlattiv u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta' politiki u ta' liġijiet;

21. Jenfasizza l-bżonn ta' strateġija komprensiva kontra d-diskriminazzjoni fuq kull bażi ta' 
diskriminazzjoni, u l-implimentazzjoni sħiħa tal-Liġi kontra d-Diskriminazzjoni;

22. Jenfasizza l-importanza ta' mezzi ta' komunikazzjoni indipendenti; jappella li t-taqsimiet 
tal-Kodiċi Kriminali rigward ir-responsabilità kriminali tal-mezzi ta' komunikazzjoni 
jkunu emendati u li tkun adottata liġi ġdida dwar il-ħarsien ta' sorsi ġurnalistiċi;

23. Jilqa' favorevolment l-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni rilevanti għall-ħarsien u l-promozzjoni 
tal-komunitajiet u tal-patrimonju reliġjuż u kulturali kif ukoll it-teħid b'suċċess tar-
responsabilità għas-sigurtà ta' bosta siti kulturali u reliġjużi tal-Knisja Serba Ortodossa 
min-naħa tal-Kosovo; jappella għal implimentazzjoni addizzjonali tal-leġiżlazzjoni 
rilevanti, b'mod partikolari l-Liġi dwar il-Komunitajiet;
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24. Jilqa' favorevolment il-ħolqien ta' Uffiċċji Muniċipali għall-Komunitajiet u r-Ritorn fil-
maġġoranza tal-muniċipalitajiet, iżda jiddispjaċih li, minkejja l-progress, ir-ritorn tar-
rifuġjati u l-persuni spostati f'pajjiżhom ikompli joħloq diffikultajiet, partikolarment 
minħabba episodji ta' insigurtà, u jħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Kosovo jżidu l-isforzi f'dan 
il-qasam, fuq livelli ċentrali u lokali, b'attenzjoni partikolari għar-ritorn ta' Serbi, kif ukoll 
Rom, Ashkali u Eġizzjani;

25. Jistieden lill-Kosovo jaħdem fuq l-iżvilupp ta' enerġija rinnovabbli u dwar id-
diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija bil-għan li jagħlaq żewġ impjanti tal-faħam li 
jniġġsu ħafna, skont l-obbligi previsti mit-Trattat tal-Komunità tal-Enerġija; 

26. Jieħu nota tal-pjanijiet ta' infrastrutturi stradali ġodda biex itejbu l-kollegamenti bejn 
Pristina u l-pajjiżi mal-fruntiera; jenfasizza l-importanza li jkun żviluppat it-trasport 
pubbliku fir-rigward, b'mod partikolari, tal-modernizzazzjoni tal-kollegamenti ferrovjarji, 
u l-ħolqien ta' oħrajn ġodda, fil-qafas ta' sistema ta' trasport sostenibbli;

°
°      °

27. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lis-SEAE u lill-Gvern u lill-Assemblea Nazzjonali tal-Kosovo.


