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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie procesu integracji Kosowa z Unią 
Europejską
(2012/0000(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 18/2012 w sprawie 
pomocy Unii Europejskiej dla Kosowa związanej z przestrzeganiem zasady państwa 
prawa opublikowane dnia 30 października 2012 r.,

– uwzględniając decyzję Rady z dnia 22 października 2012 r. w sprawie upoważnienia 
Komisji do rozpoczęcia negocjacji umowy ramowej z Kosowem w sprawie uczestnictwa 
tego państwa w programach unijnych,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie badania wykonalności podpisania układu o 
stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Unią Europejską a Kosowem (SWD(2012)0339 
final) z dnia 10 października 2012 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 
października 2012 r. zatytułowany „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania na 
lata 2012-2013” (COM(2012)0600),

– uwzględniając wygaśnięcie mandatu międzynarodowego przedstawiciela ds. cywilnych 
we wrześniu 2012 r. oraz stopniową likwidację międzynarodowego biura ds. cywilnych 
do końca 2012 r.,

– uwzględniając ratyfikację przez zgromadzenie Kosowa umowy z UE w sprawie 
rozszerzenia mandatu EULEX do czerwca 2014 r. w dniu 7 września 2012 r.,

– uwzględniając wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. 
w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie EULEX 
KOSOWO, zmienione wspólnym działaniem Rady 2009/445/WPZiB z dnia 9 czerwca 
2009 r., decyzją Rady 2010/322/WPZiB z dnia 8 czerwca 2010 r. oraz decyzją Rady 
2012/291/WPZiB z dnia 5 czerwca 2012 r.,

– uwzględniając wnioski z posiedzenia Rady ds. Ogólnych z dnia 7 grudnia 2009 r., 14 
grudnia 2010 r. i 5 grudnia 2011 r., w których podkreślono i potwierdzono, że bez 
względu na stanowisko państw członkowskich dotyczące statusu Kosowa, powinno ono 
odnieść korzyści z ewentualnego złagodzenia wymogów wizowych w przyszłości po 
spełnieniu przez ten kraj wszystkich warunków; z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie 
dialogu dotyczącego kwestii wizowych w styczniu 2012 r. oraz przedstawienie planu 
działania w sprawie złagodzenia wymogów wizowych w czerwcu 2012 r.,

– uwzględniając zorganizowany dialog w sprawie praworządności, który nawiązano w dniu 
30 maja 2012 r.,
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– uwzględniając Krajową Radę ds. Integracji Europejskiej podlegającą urzędowi 
prezydenta, która jest organem koordynującym wysokiego szczebla mającym za zadanie 
osiągnięcie porozumienia w sprawie programu integracji europejskiej w oparciu o 
integracyjne i ponadpartyjne podejście przyjęte w maju 2012 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie rozszerzenia oraz 
procesu stabilizacji i stowarzyszenia,

– uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 (1999), opinię doradczą 
MTS z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie kwestii zgodności jednostronnej deklaracji 
niepodległości Kosowa z prawem międzynarodowym oraz rezolucję Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ z dnia 9 września 2010 r., w której uznano treść opinii i z zadowoleniem 
przyjęto gotowość UE do działań na rzecz ułatwienia dialogu między Belgradem a 
Prisztiną1,

– uwzględniając wspólne oświadczenia wydane na posiedzeniach międzyparlamentarnych 
PE-Kosowo w dniach 28-29 maja 2008 r., 6-7 kwietnia 2009 r., 22-23 czerwca 2010 r. 
oraz 20 maja 2011 r.,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że zakończenie się okresu nadzorowanej niepodległości jest ważnym 
krokiem dla Kosowa,

B. mając na uwadze, że wznowienie dialogu Belgrad-Prisztina na wysokim szczeblu to 
ważny krok w kierunku normalizacji stosunków pomiędzy obiema stronami pod 
warunkiem, że skutecznie zaangażują się one w negocjacje mające zaowocować 
konkretnymi rezultatami;

C. mając na uwadze, że stosunki UE-Kosowo znacznie rozwinęły się między innymi po 
opublikowaniu przez Komisję badania wykonalności, nawiązaniu dialogu w sprawie wiz 
oraz strategicznego dialogu w sprawie praworządności;

D. mając na uwadze, że perspektywa członkostwa Kosowa w UE jest silnym bodźcem do 
prowadzenia niezbędnych reform;

1. z zadowoleniem przyjmuje wyniki przeprowadzonego przez Komisję Europejską badania 
wykonalności, z którego wynika, że UE i Kosowo mogą podpisać układ o stabilizacji i 
stowarzyszeniu nawet w sytuacji, gdy państwa członkowskie UE utrzymają odmienne 
poglądy na temat statusu Kosowa;

2. niemniej jednak zachęca pozostałych pięć państw członkowskich do podjęcia kroków w 
kierunku uznania Kosowa;

3. odnotowuje zakończenie się w dniu 10 września 2012 r. okresu nadzorowanej 

                                               
1 A/RES/64/298
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niepodległości po ogłoszeniu przez międzynarodową grupę kierowniczą w dniu 2 lipca 
2012 r. orzeczenia, że kompleksowa propozycja dotycząca ustalenia statusu Kosowa 
została w dużej mierze wdrożona; pozytywnie odnosi się do wygaśnięcia mandatu 
międzynarodowego przedstawiciela ds. cywilnych oraz dotychczasowych działań 
specjalnego przedstawiciela UE/szefa biura UE;

4. z zadowoleniem przyjmuje wznowiony dialog Belgrad-Prisztina na wysokim szczeblu 
zainicjowany przez wysoką przedstawiciel Catherine Ashton i przez nią ułatwiany, jako 
że stał się on nowym bodźcem do prowadzenia rozmów; domaga się pełnej realizacji 
wszystkich osiągniętych dotąd porozumień, szczególnie umów w sprawie zintegrowanego 
zarządzania granicami;

5. podkreśla potrzebę dużej przejrzystości w przekazywaniu wyników dialogu Belgrad-
Prisztina oraz zapewnienia zaangażowania zainteresowanych parlamentów i 
społeczeństwa obywatelskiego; 

6. podkreśla, że opcja podziału Kosowa nie wchodzi w grę i z zadowoleniem przyjmuje 
wsparcie dla integralności terytorialnej Kosowa ze strony Komisji;

7. jest zdania, że władze Kosowa powinny podjąć dalsze kroki w celu dotarcia do 
mniejszości serbskiej, szczególnie na północy, w celu zapewnienia szerszej integracji 
społecznej tej mniejszości, a jednocześnie wzmocnienia współpracy pomiędzy wszystkimi 
Serbami kosowskimi; uważa otwarcie biura administracyjnego w Kosowskiej Mitrowicy 
za aspekt pozytywny; domaga się rozwiązania analogicznych instytucji w Kosowie 
Północnym prowadzonych przez państwo serbskie, szczególnie wycofania służb 
bezpieczeństwa i organów sądowniczych, a także pełnej przejrzystości finansowania szkół 
i szpitali w Kosowie Północnym zgodnie z założeniami planu Ahtisaariego;

8. wzywa władze Kosowa do podjęcia kroków w kierunku przygotowania planu działania 
oraz pełnego wdrożenia procesu decentralizacji również na północy, zgodnie z 
konstytucją Kosowa;

9. z zadowoleniem przyjmuje przegląd i rozszerzenie mandatu EULEXu oraz wyraża 
poparcie dla specjalnego zespołu dochodzeniowego; uważa, że w sprawozdaniu 
Trybunału Obrachunkowego w sprawie pomocy UE dla praworządności w Kosowie 
zwrócono uwagę na bardzo ważne problemy, w tym trudności wynikające z nieuznania 
Kosowa przez pięć państw członkowskich; popiera analizę i zalecenia wysunięte w 
sprawozdaniu oraz wzywa wszystkie zainteresowane strony do zastosowania się do nich, 
a tym samym do poprawy skuteczności pomocy UE;

10. podkreśla potrzebę skuteczniejszej współpracy i lepszej koordynacji pomocy pomiędzy 
państwami członkowskimi, instytucjami UE oraz innymi darczyńcami 
międzynarodowymi; wzywa państwa członkowskie UE do zagwarantowania właściwej 
obsady personalnej EULEXu, zarówno pod względem wysokości kwalifikacji, jak i 
długości umów o zatrudnienie, a także do odzwierciedlenia potrzeb lokalnych w składzie 
personalnym;

11. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie dialogu i plan działania w sprawie wiz z czerwca 
2012 r., domaga się szybkiego wdrożenia planu działania;
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12. wzywa władze Kosowa do realizacji czterech priorytetów krótkoterminowych i kryteriów 
rozpoczęcia dialogu na temat układu o stabilizacji i stowarzyszeniu w dziedzinie 
praworządności, mniejszości, zdolności administracyjnych i handlu, a także do 
rozszerzenia zdolności administracyjnych do celów negocjacji, szczególnie poprzez dalszą 
restrukturyzację Ministerstwa Handlu;

13. nalega na władze Kosowa, by w większym stopniu zobowiązały się do wzmocnienia 
praworządności oraz wykazały większą wolę polityczną w tym względzie; z 
zainteresowaniem odnotowuje nawiązanie zorganizowanego dialogu na temat 
praworządności, który stanowi forum wysokiego szczebla do celów nadzorowania 
postępów czynionych w tej dziedzinie;

14. wyraża zaniepokojenie brakiem znaczących postępów w walce z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną; wzywa władze Kosowa do wykazania większej woli 
politycznej oraz odwagi do walki z korupcją na wysokim szczeblu; jest zaniepokojony 
brakiem pełnego zaangażowania ze strony Europolu i Interpolu z powodu nieuznania 
państwowości Kosowa; podkreśla, że EULEX powinien wspierać policję Kosowa w 
łagodzeniu krytycznych i szczególnie trudnych sytuacji podczas demonstracji;

15. zwraca uwagę na szerzącą się korupcję i przestępczość zorganizowaną w regionie i w 
związku z tym domaga się strategii regionalnej oraz wzmożonej współpracy pomiędzy 
wszystkimi krajami w celu skuteczniejszej walki z tymi problemami;

16. wyraża zaniepokojenie ograniczonymi ramami prawnymi ochrony świadków w Kosowie, 
co ma szczególne znaczenie w przypadku poważnych procesów sądowych; nalega na 
państwa członkowskie, aby zgadzały się na relokację świadków w większej liczbie 
przypadków;

17. wzywa wszystkie strony do zakończenia reformy prawa wyborczego w celu zapewnienia 
prawidłowo funkcjonujących ram wyborczych; jest zaniepokojony niedociągnięciami w 
dochodzeniach i procesach sądowych dotyczących oszustw wyborczych podczas 
wyborów parlamentarnych w grudniu 2010 r., co podkreślono w sprawozdaniu OBWE z 
tych wyborów;

18. podkreśla znaczenie realizacji niezbędnych reform administracji publicznej oraz 
zatrudniania większej liczby kobiet i osób należących do grup mniejszościowych na 
różnych szczeblach administracji;

19. z zadowoleniem przyjmuje prace rzecznika praw obywatelskich, uważa również za 
wysoce pilne zapewnienie niezależności budżetowej tego urzędu;

20. podkreśla potrzebę wzmocnienia niezależności zgromadzenia Kosowa i nadzorowania 
przezeń budżetu, sektora wykonawczego i sektora bezpieczeństwa poprzez poprawę 
kontroli ustawodawstwa oraz wdrażania strategii politycznych i przepisów prawnych;

21. zwraca uwagę na potrzebę kompleksowej strategii antydyskryminacyjnej obejmującej 
wszelkie powody dyskryminacji, a także pełnego wdrożenia prawa 
antydyskryminacyjnego;
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22. podkreśla znaczenie niezależnych mediów; wzywa do zmiany kodeksu karnego w 
zakresie odpowiedzialności karnej mediów oraz do przyjęcia nowej ustawy w sprawie 
ochrony źródeł dziennikarskich;

23. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia ustawodawstwa dotyczącego ochrony i 
wspierania wspólnot oraz dziedzictwa religijnego i kulturowego, a także do pomyślnego 
przejęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo większości obiektów kulturowych i 
religijnych serbskiego kościoła prawosławnego przez Kosowo; domaga się dalszego 
wdrażania odnośnego ustawodawstwa, w szczególności prawa dotyczącego wspólnot;

24. z zadowoleniem przyjmuje stworzenie w większości gmin urzędów ds. wspólnot i 
powrotów, ubolewa jednak, że pomimo poczynionych postępów, powrót uchodźców i 
przesiedleńców nadal pozostaje wyzwaniem, zwłaszcza w związku z przypadkami 
powstawania zagrożenia dla bezpieczeństwa, i zachęca władze Kosowa do podejmowania 
dalszych wysiłków w tej dziedzinie na szczeblu centralnym i lokalnym, przy zwróceniu 
szczególnej uwagi na powracających Serbów, Romów, Aszkali i Egipcjan;

25. wzywa Kosowo do prac nad rozwojem energii odnawialnej oraz zróżnicowaniem jej 
źródeł z myślą o zamknięciu dwóch elektrowni węglowych emitujących do atmosfery 
ogromne ilości zanieczyszczeń, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z Traktatu o 
Wspólnocie Energetycznej;

26. przyjmuje do wiadomości plany budowy nowej infrastruktury drogowej w celu poprawy 
połączeń pomiędzy Prisztiną a krajami sąsiadującymi; podkreśla znaczenie rozwoju 
transportu publicznego, szczególnie z myślą o unowocześnieniu transportu kolejowego 
lub utworzeniu nowych połączeń kolejowych w ramach zrównoważonego systemu 
transportu;

°
°      °

27. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji,
ESDZ oraz rządowi i zgromadzeniu narodowemu Kosowa.


