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B7-0000/2012

Resolutie van het Europees Parlement over het Europees integratieproces van Kosovo
(2012/0000(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het speciale verslag nr. 18/2012 van de Europese Rekenkamer, getiteld "European 
Union Assistance to Kosovo related to the rule of law", dat op 30 oktober 2012 
gepubliceerd werd,

– gezien het besluit van de Raad van 22 oktober 2012, waarin de Commissie gemachtigd 
werd om onderhandelingen aan te gaan over een kaderovereenkomst met Kosovo inzake 
de deelname aan programma's van de EU,

– gezien de mededeling van de Commissie over een haalbaarheidsstudie voor een 
stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Kosovo 
(SWD(2012)339 definitief) van 10 oktober 2012,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 
uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2012-2013 van 10 oktober 2012 
(COM(2012)0600),

– gezien het aflopen van het mandaat van de internationale civiele vertegenwoordiger in 
september 2012 en de geleidelijke sluiting van het internationaal civiel bureau tegen het 
einde van 2012,

– gezien de ratificatie op 7 september 2012 door de Assemblee van Kosovo van de 
overeenkomst met de EU over de verlenging van het EULEX-mandaat tot juni 2014,

– gezien Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB van de Raad van 4 februari 2008 
betreffende de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo (EULEX KOSOVO), 
zoals gewijzigd door Gemeenschappelijk Optreden 2009/445/GBVB van de Raad van 
9 juni 2009, door Besluit 2010/322/GBVB van de Raad van 8 juni 2010 en door Besluit 
2012/291/GBVB van de Raad van 5 juni 2012,

– gezien de conclusies van de Raad Algemene Zaken van 7 december 2009, 14 december 
2010 en 5 december 2011, waarin benadrukt en opnieuw bevestigd werd dat ook Kosovo, 
onverlet het standpunt van de lidstaten over de status daarvan, uitzicht moet worden 
geboden op een uiteindelijke visumliberalisering, zodra aan alle voorwaarden is voldaan, 
en waarin het opstarten van een visumdialoog in januari 2012 en de presentatie van een 
routekaart voor visumliberalisering in juni 2012 met tevredenheid begroet werd,

– gezien de gestructureerde dialoog over de rechtsstaat die op 30 mei 2012 van start gegaan 
is,

– gezien de in maart 2012 geïnstalleerde nationale raad voor Europese integratie die onder 
het kabinet van de president ressorteert en die een coördinerende functie op hoog niveau 
vervult om overeenstemming te bereiken over de Europese agenda door een op integratie 
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gerichte en partijoverschrijdende aanpak te hanteren,

– gezien de conclusies van de Raad van 28 februari 2012 over de uitbreiding en het 
stabilisatie- en associatieproces,

– gezien resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad, het advies van het Internationaal 
Gerechtshof van 22 juli 2010 over de vraag of de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring 
van Kosovo in overeenstemming is met het internationaal recht, en de resolutie van de 
Algemene Vergadering van de VN van 9 september 20101 waarin zij de inhoud van dat 
advies onderschreef en zich verheugd toonde over de bereidheid van de EU om de dialoog 
tussen Belgrado en Pristina te faciliteren,

– gezien de gezamenlijke verklaringen van de interparlementaire bijeenkomsten EP-Kosovo 
van 28-29 mei 2008, 6-7 april 2009, 22-23 juni 2010 en 20 mei 2011,

– gezien zijn eerdere resoluties,

– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de beëindiging van de onafhankelijkheid onder toezicht een mijlpaal is 
voor Kosovo;

B. overwegende dat de hervatting van de dialoog tussen Belgrado en Pristina een belangrijke 
stap is in de richting van normalisatie van hun betrekkingen, vooropgesteld dat de partijen 
op effectieve wijze op resultaat gerichte onderhandelingen aangaan;

C. overwegende dat de betrekkingen tussen de EU en Kosovo belangrijke ontwikkelingen 
doorgemaakt hebben, met onder meer de publicatie van de haalbaarheidsstudie van de 
Commissie, het opstarten van de visumdialoog en de strategische dialoog inzake de 
rechtsstaat;

D. overwegende dat het Europese vooruitzicht van Kosovo een krachtige stimulans betekent 
voor het uitvoeren van de noodzakelijke hervormingen;

1. is verheugd over de uitkomst van de haalbaarheidsstudie van de Europese Commissie 
waarin geconcludeerd wordt dat de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU 
en Kosovo gesloten kan worden onder omstandigheden waarbij de lidstaten van de EU 
vasthouden aan hun verschillende standpunten inzake de status van Kosovo;

2. moedigt desalniettemin de overgebleven vijf lidstaten van de EU aan om een begin te 
maken met de erkenning van Kosovo;

3. neemt nota van de beëindiging van de onafhankelijkheid onder toezicht op 10 september 
2012, naar aanleiding van het oordeel van de internationale stuurgroep van 2 juli 2012 dat 
het alomvattend voorstel voor de regeling van de status van Kosovo grotendeels 
uitgevoerd is; is verheugd over de beëindiging van het mandaat van de internationale 
civiele vertegenwoordiger en het werk dat tot dusver uitgevoerd is door de SVEU/het 
hoofd van de EU-delegatie;

                                               
1 A/RES/64/298.
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4. verwelkomt de nieuwe dialoog op hoog niveau tussen Belgrado en Pristina die geïnitieerd 
en gefaciliteerd is door hoge vertegenwoordiger Ashton, omdat de dialoog hierdoor een 
nieuwe impuls heeft gekregen; roept ertoe op om alle overeenkomsten die tot dusver 
gesloten zijn, met name betreffende de strategie voor geïntegreerd grensbeheer volledig 
uit te voeren;

5. beklemtoont dat er de grootst mogelijke transparantie betracht moet worden als het gaat 
om de communicatie inzake de uitkomsten van de dialoog tussen Belgrado en Pristina en 
dat de betrokkenheid van de betreffende volksvertegenwoordigingen en maatschappelijke 
organisaties gewaarborgd moet worden;

6. benadrukt dat de opsplitsing van Kosovo geen optie is en verheugt zich over de 
steunbetuiging van de Commissie voor de territoriale integriteit van Kosovo;

7. is van mening dat de autoriteiten van Kosovo verdere stappen moeten doen om 
toenadering te zoeken tot de Servische minderheid, met name in het noorden, om te 
zorgen voor maatschappelijke integratie over de hele linie, waarbij tegelijkertijd gezorgd 
moet worden voor meer samenwerking tussen de Kosovaarse Serviërs; is positief gestemd 
over de opening van het kantoor van de overheid in Noord-Mitrovica; roept op tot het 
ontmantelen van de parallelle instellingen die door de Servische overheid in Noord-
Kosovo in stand worden gehouden, met name tot het terugtrekken van de 
veiligheidsdiensten en rechterlijke organen, en tot volledige transparantie inzake de 
financiering van scholen en ziekenhuizen in Noord-Kosovo overeenkomstig de bepalingen 
van het plan-Ahtisaari;

8. doet een beroep op de autoriteiten van Kosovo om stappen te ondernemen om een 
routekaart te maken en het proces van decentralisatie ook in het noorden volledig uit te 
voeren, overeenkomstig de grondwet van Kosovo;

9. is verheugd over de herziening en verlenging van het mandaat van EULEX en staat achter 
de speciale onderzoekstaskforce; is van mening dat het verslag van de Rekenkamer over 
de steun van de EU voor de rechtsstaat in Kosovo redenen geeft tot ernstige bezorgdheid, 
ook over de moeilijkheden die voortvloeien uit het feit dat vijf lidstaten Kosovo niet 
erkend hebben; onderschrijft de analyse en aanbevelingen uit het verslag en doet een 
beroep op alle betrokken actoren om de aanbevelingen uit voeren om zodoende de 
effectiviteit van de EU-steun te vergroten;

10. benadrukt dat er behoefte is aan betere samenwerking en coördinatie van de 
ondersteuning, tussen de lidstaten, EU-instellingen en andere internationale donoren; doet 
een beroep op de lidstaten van de EU om ervoor te zorgen dat EULEX naar behoren van 
personeel is voorzien, zowel wat betreft de kwaliteit als de tijdsduur, en dat er bij de 
samenstelling van het personeel rekening gehouden wordt met de omstandigheden ter 
plekke;

11. is verheugd over de start van de visumdialoog en het visumactieplan van juni 2012; dringt 
aan op een spoedige uitvoering van de routekaart;

12. doet een beroep op de autoriteiten van Kosovo om te uitvoering te geven aan de vier 
prioriteiten voor de korte termijn, die gelden als criteria voor het van start gaan van SAO-
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onderhandelingen, namelijk op het gebied van de rechtstaat, minderheden, bestuurlijk 
vermogen en handel, en om het bestuurlijke vermogen te vergroten met het oog op 
onderhandelingen, met name door de herstructurering van het Ministerie van Handel voort 
te zetten;

13. dringt er bij de autoriteiten van Kosovo op aan hun engagement naar een hoger plan te 
tillen en de politieke wil te tonen om de rechtsstaat te versterken; neemt met 
belangstelling kennis van het van start gaan van de gestructureerde dialoog over de 
rechtsstaat als het forum op hoog niveau om toezicht te houden op de voortgang op het 
gebied van de rechtsstaat;

14. maakt zich zorgen omdat er geen wezenlijke vooruitgang is geboekt met de bestrijding 
van corruptie en georganiseerde misdaad; doet een beroep op meer politieke wil en moed 
van de kant van de autoriteiten van Kosovo voor de bestrijding van corruptie op hoog 
niveau; uit zijn zorgen over het feit dat er niet volledig deelgenomen kan worden aan de 
samenwerking in het kader van Europol en Interpol, omdat Kosovo niet algemeen erkend 
wordt als staat; benadrukt dat EULEX de politie van Kosovo moet helpen met het 
de-escaleren van kritieke en delicate situaties tijdens demonstraties;

15. merkt op dat corruptie en georganiseerde misdaad wijdverspreid zijn in de regio en vraagt 
in dit verband om een regionale strategie en meer samenwerking tussen alle landen om 
deze plagen effectiever te bestrijden;

16. uit zijn bezorgdheid over het beperkte getuigenbeschermingskader in Kosovo, wat met 
name van belang is voor geruchtmakende zaken; dringt er bij de lidstaten op aan om 
toeschietelijker te zijn als het gaat om het opnemen van getuigen;

17. doet een beroep op alle partijen om de hervorming van het kiesstelsel af te maken om 
ervoor te zorgen dat er een goed functionerend kader voor de verkiezingen is; maakt zich 
zorgen over de tekortkomingen van het onderzoek en de vervolging inzake 
verkiezingsfraude in verband met de parlementsverkiezingen van december 2010, zoals 
die naar voren zijn gekomen in het rapport daarover van de OVSE;

18. onderstreept het belang van het uitvoeren van de noodzakelijke hervorming van de 
overheidsdiensten en vindt dat er op alle bestuursniveaus meer vrouwen en personen die 
tot minderheden behoren moeten komen;

19. is verheugd over het werk van de "ombudspersoon" en is van mening dat het een 
dringende noodzaak is om de budgettaire onafhankelijkheid daarvan te garanderen;

20. benadrukt dat de Assemblee van Kosovo zijn onafhankelijkheid moet versterken en meer 
controle moet uitoefenen op de begroting, de uitvoerende macht en de veiligheidssector, 
door de wetgeving nauwgezetter te onderzoeken en meer toezicht te houden op de 
uitvoering van beleid en wetten;

21. benadrukt de noodzaak van een veelomvattende strategie die gericht is tegen alle vormen 
van discriminatie, en van volledige uitvoering van de antidiscriminatiewet;

22. onderstreept het belang van onafhankelijke media; vraagt om een wijziging van het 
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Wetboek van Strafrecht met betrekking tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 
media en om een nieuwe wet op de bescherming van journalistieke bronnen;

23. is verheugd over het feit dat er passende wetgeving ter bescherming en bevordering van 
de gemeenschappen en van het religieuze en culturele erfgoed aangenomen is, en dat de 
verantwoordelijkheid voor de beveiliging van het cultuurgoed en de heilige plaatsen van 
de Servisch-Orthodoxe kerk grotendeels door Kosovo overgenomen is; dringt aan op de 
verdere tenuitvoerlegging van de desbetreffende wetgeving, vooral van de wet op de 
gemeenschappen;

24. is verheugd over het opzetten van gemeentelijke bureaus voor gemeenschappen en 
terugkeer in de meeste gemeentes, maar betreurt het dat, ondanks de gemaakte voortgang, 
de terugkeer van vluchtelingen en IDP's nog een uitdaging blijft, vooral ten gevolge van 
veiligheidsincidenten, en moedigt de autoriteiten van Kosovo aan om inspanningen te 
blijven leveren op dit terrein, op centraal en lokaal niveau, en vooral aandacht te schenken 
aan Servische, alsmede aan Roma-, Ashkali- en Egyptische repatrianten;

25. doet een beroep op Kosovo om aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie en 
diversificatie van bronnen te werken met het oogmerk om de twee zeer vervuilende 
kolencentrales overeenkomstig de verplichtingen uit hoofde van het 
Energiegemeenschapsverdrag te sluiten;

26. neemt nota van de plannen voor een nieuwe wegeninfrastructuur om de verbinding tussen 
Pristina en de aangrenzende landen te verbeteren; benadrukt het belang van de 
ontwikkeling van het openbaar vervoer, vooral met betrekking tot het verbeteren of nieuw 
aanleggen van spoorverbindingen binnen het kader van een duurzaam transportsysteem;

°
°      °

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
EDEO en de regering en de Nationale Assemblee van Kosovo;


