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B7-0000/2012

Resolução do Parlamento Europeu sobre o processo de integração europeia do Kosovo
(2012/0000(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Relatório Especial do Tribunal de Contas n.º 18/2012 sobre a 
assistência da União Europeia ao Kosovo no domínio do Estado de direito, publicado em 
30 outubro de 2012,

– Tendo em conta a Decisão do Conselho de 22 de outubro de 2012 que autoriza a 
Comissão a iniciar negociações com vista à celebração com o Kosovo de um acordo 
quadro relativo à sua participação nos programas da União,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de outubro de 2012, sobre um estudo 
de viabilidade relativamente a um acordo de estabilização e de associação entre a União 
Europeia e o Kosovo (SWD(2012) 339 final),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 
10 de outubro de 2012, intitulada «Estratégia de alargamento e principais desafios para 
2013-2012» (COM(2012)600),

– Tendo em conta o fim de mandato do Representante Civil Internacional, em setembro de 
2012, e a supressão do Gabinete Civil Internacional, no final de 2012,

– Tendo em conta a ratificação pela Assembleia do Kosovo do acordo com a UE relativo à 
extensão do mandato da EULEX até junho de 2014, em 7 de setembro de 2012,

– Tendo em conta a Ação Comum 2008/124/PESC do Conselho, de 4 de fevereiro de 2008, 
sobre a Missão da União Europeia para o Estado de Direito no Kosovo, EULEX 
KOSOVO, alterada pela Ação Comum 2009/445/PESC do Conselho, de 9 de junho de 
2009, pela Decisão 2010/322/PESC do Conselho, de 8 de junho de 2010, e pela Decisão 
2012/291/PESC do Conselho, de 5 de junho de 2012, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho "Assuntos Gerais", de 7 de dezembro de 2009, 
de 14 de dezembro de 2010 e de 5 de dezembro de 2011 em que se sublinha e reafirma 
que o Kosovo, sem prejuízo da posição dos Estados-Membros sobre o seu estatuto, deverá 
igualmente beneficiar da perspetiva de uma eventual liberalização do regime de vistos, 
uma vez reunidas todas as condições, e em que se saúda o lançamento do diálogo sobre a 
questão dos vistos, em janeiro de 2012, e a apresentação de um roteiro sobre a 
flexibilização deste regime, em junho de 2012,

– Tendo em conta o diálogo estruturado sobre o Estado de direito lançado em 30 de maio de 
2012,

– Tendo em conta o Conselho Nacional para a Integração Europeia, no âmbito do gabinete 
do presidente, que constitui um órgão de coordenação de alto nível encarregue de alcançar 
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um acordo sobre a agenda da União através de uma abordagem participativa e incluindo 
as diversas partes, lançado em março de 2012,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 28 de fevereiro de 2012, sobre o 
alargamento e o Processo de Estabilização e Associação,

– Tendo em conta a Resolução 1244 (1999) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
o Parecer Consultivo do TJI, de 22 de julho de 2010, sobre a questão da conformidade da 
Declaração Unilateral de Independência do Kosovo com o Direito internacional, e a 
Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 9 de setembro de 2010, que 
reconheceu o teor do parecer e se congratulou com a disponibilidade da UE para facilitar o 
diálogo entre Belgrado e Pristina1, 

– Tendo em conta as declarações conjuntas das reuniões interparlamentares PE-Kosovo, de 
28 e 29 de maio de 2008, de 6 e 7 de abril de 2009, de 22 e 23 de junho de 2010 e de 20 
de maio de 2011, 

– Tendo em conta as suas resoluções anteriores, 

– Tendo em conta o artigo 110.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que o fim da independência supervisionada representa um passo importante 
para o Kosovo;

B. Considerando que a retoma do diálogo a alto nível entre Belgrado e Pristina representa um 
passo importante para a normalização das suas relações, desde que ambas as partes se
comprometam de facto a encetar negociações com o objetivo de atingir resultados;

C. Considerando que as relações entre a UE e o Kosovo registaram uma evolução 
importante, com a publicação do estudo de viabilidade efetuado pela Comissão, o 
lançamento do diálogo sobre a questão dos vistos e o diálogo estratégico sobre o Estado 
de direito, entre outros;

D. Considerando que a perspetiva europeia do Kosovo constitui um forte incentivo à 
implementação de reformas necessárias;

1. Saúda o resultado do estudo de viabilidade efetuado pela Comissão Europeia, segundo o 
qual a conclusão de um acordo de estabilização e de associação entre a União Europeia e 
o Kosovo é possível na presença de opiniões divergentes no seio dos Estados-Membros da 
UE quanto ao estatuto do Kosovo;

2. Encoraja, não obstante, os restantes cinco Estados-Membros a procederem ao 
reconhecimento do Kosovo;

3. Regista o fim da independência supervisionada, em 10 de setembro de 2012, após a 
decisão, de 2 de julho de 2012, formulada pelo Grupo Diretor Internacional, segundo a 
qual foi substancialmente executada a proposta global para um acordo sobre o estatuto do 

                                               
1 A/RES/64/298.
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Kosovo; saúda o fim de mandato do Representante Civil Internacional e o trabalho 
desenvolvido pelo Representante Especial da União Europeia/Chefe do Gabinete da UE 
até à presente data;

4. Saúda o novo diálogo a alto nível entre Belgrado e Pristina, iniciado e facilitado pela Alta 
Representante da UE, Catherine Ashton, que conferiu um novo impulso ao diálogo; 
solicita a implementação integral de todos os acordos alcançados até agora, 
particularmente a nível da gestão integrada das fronteiras; 

5. Salienta que é necessário comunicar de forma muito transparente as conclusões do diálogo 
entre Belgrado e Pristina e assegurar a participação dos parlamentos e das sociedades civis 
em causa; 

6. Salienta que a divisão do Kosovo não constitui uma opção e saúda o apoio à integridade 
territorial do Kosovo manifestado pela Comissão;

7. Considera que as autoridades do Kosovo devem tomar medidas suplementares para 
fomentar o diálogo com a minoria sérvia, sobretudo a norte, de modo a poderem integrá-la 
plenamente na sociedade e, ao mesmo tempo, deverá reforçar-se a cooperação entre todos 
os sérvios do Kosovo; considera a abertura de um centro administrativo em Mitrovica, 
cidade do norte, um sinal positivo; apela ao desmantelamento de instituições paralelas 
mantidas pelo Estado sérvio no norte do Kosovo, em particular, à retirada de serviços de 
segurança e de órgãos judiciais e à total transparência no que diz respeito ao 
financiamento de escolas e de hospitais no norte do Kosovo, de acordo com as disposições 
do plano Ahtisaari;

8. Apela às autoridades do Kosovo para que tomem medidas no sentido de prepararem um 
roteiro e implementarem plenamente o processo de descentralização também no norte, de 
acordo com a Constituição do Kosovo: 

9. Saúda a revisão e a extensão do mandato da EULEX e apoia a sua Unidade Especial de 
Investigação; considera que o relatório do Tribunal de Contas sobre a assistência da UE ao 
Estado de direito no Kosovo levanta preocupações muito importantes, nomeadamente as 
dificuldades decorrentes da falta de reconhecimento por parte de cinco Estados-Membros; 
subscreve a análise e as recomendações apresentadas no relatório e insta todos os atores 
envolvidos a implementá-las, melhorando assim a eficácia da ajuda da UE;

10. Salienta a necessidade de uma melhor cooperação e coordenação da assistência entre os 
Estados-Membros, as instituições da UE e outros doadores internacionais; apela aos 
Estados-Membros da UE para que assegurem que a EULEX disponha de pessoal 
adequado, em termos de qualidade e ao nível da duração do mandato, e a composição do 
pessoal reflita as necessidades reais; 

11. Saúda o lançamento do diálogo sobre a questão dos vistos e o plano de ação em matéria de 
vistos, de junho de 2012; apela para uma rápida implementação do roteiro; 

12. Solicita às autoridades do Kosovo que concretizem as quatro prioridades a curto prazo, 
critério para o lançamento das negociações do acordo de estabilização e associação nos 
domínios do Estado de direito, das minorias, das capacidades administrativas e do 
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comércio e que reforcem as capacidades administrativas com vista às negociações, 
nomeadamente continuando a restruturação do Ministério do Comércio;

13. Insta as autoridades do Kosovo a reforçar o seu compromisso e a mostrar vontade política 
no sentido de consolidar o Estado de direito; regista com interesse o lançamento do 
diálogo estruturado sobre o Estado de direito, que considera ser o fórum de alto nível para 
o acompanhamento dos progressos realizados neste âmbito;

14. Está preocupado com a falta de progressos significativos na luta contra a corrupção e o 
crime organizado; apela às autoridades do Kosovo para que aumentem a vontade e a 
coragem política para lutarem contra a corrupção de alto nível; manifesta a sua 
preocupação perante participação incompleta na Europol e na Interpol devido à falta de 
reconhecimento do Estado; salienta que a EULEX deve prestar auxílio à polícia do 
Kosovo na gestão de situações críticas e sensíveis durante as manifestações;  

15. Regista que a corrupção e o crime organizado são fenómenos generalizados na região e 
apela, a este respeito, a uma estratégia regional e a uma cooperação reforçada entre todos 
os países no sentido de combater estes flagelos com maior eficácia; 

16. Manifesta a sua preocupação pelas limitações do quadro de proteção de testemunhas no 
Kosovo, que são particularmente significativas em casos de grande visibilidade; exorta os 
Estados-Membros a aceitarem um maior número de casos de reinstalação de testemunhas;

17. Exorta todas as partes a finalizar a reforma eleitoral de modo a assegurar um bom 
funcionamento da estrutura de enquadramento eleitoral; manifesta a sua preocupação 
relativamente às falhas na investigação e ação penal relacionadas com as fraudes eleitorais 
registadas nas eleições parlamentares de dezembro de 2010, como salientado no relatório 
da OSCE;

18. Salienta a importância de realizar a reforma necessária da administração pública e de 
aumentar o número de mulheres e de pessoas pertencentes a minorias em todos os níveis 
da administração; 

19. Congratula-se com o trabalho realizado pelo provedor e considera urgente garantir a sua 
independência orçamental; 

20. Salienta que é necessário a Assembleia do Kosovo reforçar a sua independência e o seu 
controlo do orçamento, do poder executivo e do setor da segurança, procedendo para o 
efeito a uma melhor análise da legislação e a um melhor acompanhamento da aplicação 
das políticas e das leis;

21. Salienta a necessidade de uma estratégia de caráter abrangente no domínio do combate à 
discriminação sob todas as suas formas e da aplicação integral da lei anti-discriminação;

22. Destaca a importância da independência dos meios de comunicação; solicita a alteração
do Código Penal no que diz respeito à responsabilidade penal dos meios de comunicação e 
à adoção de uma nova lei de proteção das fontes jornalísticas;

23. Congratula-se com a adoção de uma legislação relevante no que diz respeito à proteção e à 
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promoção das comunidades e do património religioso e cultural, e pelo facto de o Kosovo 
ter assumido a responsabilidade de garantir a segurança dos mais importantes locais 
culturais e religiosos da Igreja Ortodoxa sérvia; solicita que se prossiga com a 
implementação da legislação relevante, em particular a lei relativa às comunidades;

24. Congratula-se com a criação de serviços municipais para as comunidades e para os 
retornos na maioria dos municípios, mas lamenta que, apesar dos progressos realizados, o 
regresso dos refugiados e dos deslocados internos continue a representar um desafio, 
especialmente devido à ocorrência de incidentes de segurança e incentiva as autoridades 
do Kosovo a envidarem esforços nesta área, aos níveis central e local, com especial 
atenção para os sérvios, bem como para os repatriados das minorias roma, ashkali e 
egípcia;

25. Apela ao Kosovo para que desenvolva o setor da energia renovável e para que diversifique 
as suas fontes de energia, com vista a fechar as duas centrais de carvão existentes, 
altamente poluentes, em conformidade com obrigações decorrentes do Tratado da 
Comunidade da Energia; 

26. Regista os projetos relativos às novas infraestruturas rodoviárias no sentido de melhorar as 
ligações entre Pristina e os países fronteiriços; salienta a importância de desenvolver os 
transportes públicos, em particular no que diz respeito à melhoria ou à criação de novas 
ligações ferroviárias no âmbito da criação de um sistema de transportes sustentável;

°
°      °

27. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao 
SEAE e ao Governo e Assembleia Nacional do Kosovo.


