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Rezoluția Parlamentului European referitoare la integrarea europeană a Kosovo
(2012/2867(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Raportul special nr. 18/2012 al Curții de Conturi privind Asistența 
Uniunii Europene către Kosovo, din perspectiva statului de drept, publicat la 30 octombrie 
2012,

– având în vedere Decizia Consiliului din 22 octombrie 2012 de autorizare a Comisiei în 
vederea deschiderii negocierilor referitoare la acordul-cadru cu Kosovo privind
participarea la programele Uniunii,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind un studiu de fezabilitate pentru un Acord 
de stabilizare și de asociere între Uniunea Europeană și Kosovo (SWD(2012) 339 final)
din 10 octombrie 2012,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind 
Strategia de extindere și principalele provocări 2012-2013, din 10 octombrie 2012 
(COM(2012)600),

– având în vedere încheierea mandatului Reprezentantului Civil Internațional în luna 
septembrie 2012 și restrângerea treptată a atribuțiilor Biroului Civil Internațional, până la 
sfârșitul anului 2012,

– având în vedere că la 7 septembrie 2012 Adunarea Națională a Kosovo a ratificat acordul
cu UE privind prelungirea mandatului EULEX până în iunie 2014, 

– având în vedere Acțiunea comună 2008/124/PESC a Consiliului din 4 februarie 2008 
privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Kosovo, EULEX 
KOSOVO, modificată prin Acțiunea comună 2009/445/PESC a Consiliului din 9 iunie 
2009, Decizia Consiliului 2010/332/PESC din 8 iunie 2010 și prin Decizia Consiliului 
2012/291/PESC din 5 iunie 2012, 

– având în vedere concluziile reuniunii Consiliului Afaceri Generale din 7 decembrie 2009, 
14 decembrie 2010 și 5 decembrie 2011 în care se subliniază și se reafirmă că, fără a 
aduce atingere poziției exprimate de statele membre cu privire la statutul său, Kosovo ar 
trebui să beneficieze, de asemenea, de perspectiva unei eventuale liberalizări a vizelor, 
odată cu îndeplinirea tuturor condițiile, salutând lansarea dialogului privind vizele în 
ianuarie 2012 și prezentarea Foii de parcurs privind vizele în iunie 2012,

– având în vedere Dialogul structurat privind statul de drept, lansat la 30 mai 2012,

– având în vedere existența Consiliului Național pentru Integrare Europeană, în subordinea 
Președintelui, care este un organism de coordonare la nivel înalt în vederea construirii 
consensului privind agenda europeană, printr-o abordare cuprinzătoare și transpartinică, 
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inaugurat în martie 2012,

– având în vedere Concluziile Consiliului din 28 februarie 2012 privind extinderea și 
procesul de stabilizare și de asociere,

– având în vedere Rezoluția 1244 (1999) a Consiliului de Securitate al ONU, Avizul 
consultativ al Curții Internaționale de Justiție din 22 iulie 2010 privind conformitatea cu 
dreptul internațional a declarației unilaterale de independență a Kosovo, precum și 
Rezoluția din 9 septembrie 2010 a Adunării Generale a ONU care a luat act de conținutul 
avizului și a salutat disponibilitatea UE de a facilita dialogul dintre Belgrad și Pristina1 , 

– având în vedere declarațiile comune ale reuniunilor interparlamentare PE-Kosovo din 28-
29 mai 2008, 6-7 aprilie 2009, 22-23 iunie 2010 și 20 mai 2011, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare, 

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât sfârșitul independenței supravegheate marchează un pas important pentru Kosovo;

B. întrucât reluarea dialogului la nivel înalt între Belgrad și Pristina este un pas important în 
vederea normalizării relațiilor , cu condiția ca părțile să se angajeze efectiv în negocieri 
orientate spre rezultate;

C. întrucât relațiile UE-Kosovo au cunoscut evoluții importante odată cu publicarea studiului 
de fezabilitate al Comisiei, lansarea dialogului privind vizele și a Dialogului strategic 
privind statul de drept, printre altele;

D. întrucât perspectiva europeană a Kosovo este un stimulent puternic pentru implementarea 
reformelor necesare,

1. salută rezultatele studiului de fezabilitate al Comisiei Europene, care a concluzionat că 
Acordul de stabilizare și de asociere între UE și Kosovo poate fi încheiat și în situația în 
care statele membre ale UE își mențin puncte de vedere diferite cu privire la statutul 
Kosovo;

2. încurajează totuși, restul de cinci state membre ale UE să continue eforturile în vederea 
recunoașterii Kosovo;

3. ia act de sfârșitul independenței supravegheate, la 10 septembrie 2012, ca urmare a 
implementării substanțiale a hotărârii din 2 iulie 2012 a propunerii globale a Grupului 
Director Internațional privind soluționare statutului provinciei Kosovo; salută încheierea 
mandatului Reprezentantului Civil Internațional, precum și activitatea desfășurată de către 
RSUE / Șeful Biroului UE până în prezent;

4. salută noul dialog la nivel înalt Belgrad-Pristina, inițiat și facilitat de către Înaltul 
Reprezentant Ashton, prin care s-a impulsionat dialogul; solicită implementarea integrală 

                                               
1 A/RES/64/298.
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a tuturor acordurilor încheiate până în prezent, în special în ceea ce privește gestionarea 
integrată a frontierelor; 

5. subliniază necesitatea unei transparențe majore în comunicarea rezultatelor dialogului 
Belgrad-Pristina și asigurarea implicării parlamentelor și societățile civile respective; 

6. subliniază faptul că împărțirea provinciei Kosovo nu este o opțiune și salută sprijinul 
pentru integritatea teritorială a Kosovo, exprimată de către Comisie;

7. consideră că autoritățile din Kosovo ar trebui să ia măsuri suplimentare în favoarea 
minorității sârbe, în special în zona de nord, pentru a asigura integrarea largă în societate, 
totodată, ar trebui consolidată și cooperarea dintre toți sârbii din Kosovo; consideră că 
deschiderea biroului administrativ în nordul orașului Mitrovica reprezintă un element 
pozitiv; solicită desființarea instituțiilor paralele din nordul Kosovo, menținute de către 
statul sârb, în special retragerea serviciilor de securitate și a organelor judiciare, solicită, 
de asemenea, transparența totală a finanțării școlilor și spitalelor din nordul Kosovo, în 
conformitate cu dispozițiile planului Ahtisaari;

8. invită autoritățile din Kosovo să ia măsuri pentru a pregăti o foaie de parcurs și să 
implementeze integral procesul de descentralizare și în zona de nord, în conformitate cu 
Constituția Kosovo; 

9. salută revizuirea și extinderea mandatului EULEX și sprijină Grupul special de 
investigații; consideră că raportul Curții de Conturi privind asistența UE pentru statul de 
drept în Kosovo supune atenției probleme foarte importante, inclusiv dificultățile datorate 
nerecunoașterii de către cele cinci state membre; susține analiza și recomandările 
formulate în raport și invită toți actorii implicați să le pună în aplicare, îmbunătățindu-se 
astfel eficacitatea asistenței UE;

10. subliniază necesitatea unei mai bune cooperări și coordonări a asistenței între statele 
membre, instituțiile UE, precum și alți donatori internaționali; invită statele membre ale 
UE să se asigure că EULEX are alocat personalul corespunzător, din punctul de vedere al 
calității și al duratei, și că compoziția personalului reflectă necesitățile de pe teren; 

11. salută începerea dialogului privind vizele și planul de acțiune privind vizele din iunie 2012 
susține o implementare rapidă a foii de parcurs; 

12. invită autoritățile din Kosovo să îndeplinească cele patru priorități pe termen scurt, 
criteriile pentru lansarea negocierilor ASA, în domeniul statului de drept, minorităților, 
capacităților administrative și comerciale, precum și să mărească capacitățile 
administrative pentru negocieri, în special prin continuarea restructurării Ministerului 
Comerțului;

13. îndeamnă autoritățile din Kosovo să-și intensifice angajamentul și să demonstreze voința 
politică de a consolida statul de drept; ia act cu interes de lansarea Dialogului structurat 
privind statul de drept ca un forum la nivel înalt pentru monitorizarea progreselor 
înregistrate în domeniul statului de drept;

14. este preocupat de lipsa de progrese semnificative în combaterea corupției și a crimei 
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organizate; solicită autorităților din Kosovo intensificarea voinței politică și a curajului de 
a combate corupția la nivel înalt;  își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa de participare 
deplină la Europol și Interpol, datorate nerecunoaștere statalității; subliniază faptul că 
EULEX ar trebui să ofere asistență forțelor de poliție din Kosovo, în situații critice și 
sensibile din timpul demonstrațiilor; 

15. ia act de faptul că corupția și crima organizată sunt larg răspândite în regiune și solicită, în 
acest sens, o strategie regională și de cooperare consolidată între toate țările, în scopul de a 
le soluționa mai eficient; 

16. își exprimă îngrijorarea cu privire la cadrul limitat din Kosovo pentru protecția martorilor, 
deosebit de semnificativ în cazurile de mare anvergură;  îndeamnă statele membre să 
accepte mai multe cazuri de relocalizare a martorilor;

17. invită toate părțile să finalizeze reforma electorală pentru a asigura un cadru electoral 
funcțional; este preocupat de deficiențele în anchetarea și urmărirea penală a fraudelor 
electorale legate de alegerile parlamentare din decembrie 2010, după cum a subliniat în 
raportul OSCE pe această temă;

18. subliniază importanța punerii în aplicare a reformei necesare a administrației publice, 
precum și creșterea numărului de femei și a persoanelor aparținând minorităților la toate 
nivelurile administrației; 

19. salută activitatea Ombudsmanului și consideră asigurarea independenței sale bugetare o 
chestiune urgentă; 

20. subliniază necesitatea consolidării independenței Adunării Naționale a Kosovo și a 
supravegherii sectorului bugetar, executiv și de securitate de către aceasta, prin 
îmbunătățirea legislației privind controlul democratic și monitorizarea punerii în aplicare a 
politicilor și a legilor;

21. subliniază necesitatea unei strategii anti-discriminare privind toate motivele de 
discriminare, precum și punerea în aplicare integrală a Legii cu privire la anti-
discriminare;

22. subliniază importanța independenței mass-media; solicită modificarea Codului Penal în 
ceea ce privește răspunderea penală a mass-media și adoptarea unei noi legi privind 
protecția surselor jurnalistice;

23. salută adoptarea legislației relevante pentru protecția și promovarea comunităților și a 
patrimoniului religios și cultural, precum și preluarea cu succes a responsabilității pentru 
majoritatea lăcașurilor culturale și religioase ale Bisericii Ortodoxe Sârbe de către 
Kosovo; solicită punerea în aplicare în continuare a legislației relevante, în special în 
Legea privind comunitățile;

24. salută înființarea Birourilor municipale pentru comunități și persoanele care se întorc, în 
majoritatea municipalităților, dar regretă că, în pofida progreselor, întoarcerea refugiaților 
și a persoanelor strămutate continuă să fie o provocare, în special ca urmare a incidentelor 
de securitate, și încurajează autoritățile din Kosovo să continue eforturilor în acest 
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domeniu, le nivel central și local, acordând o atenție deosebită sârbilor care se întorc, dar 
celor de etnie romă, ashkală sau egipteană; 

25. invită Kosovo să depună eforturi pentru dezvoltarea energiei regenerabile și diversificarea 
resurselor pentru a închide cele două centrale de cărbune extrem de poluante, în 
conformitate cu obligațiile care decurg din Tratatul de instituire a Comunității Energiei; 

26. ia act de planurile de infrastructuri rutiere noi pentru a îmbunătăți legăturile dintre Pristina 
și țările limitrofe; subliniază importanța dezvoltării transportului public în ceea ce 
privește, în special, modernizarea sau crearea de noi legături feroviare în cadrul unui 
sistem sustenabil de transporturi;

°
°      °

27. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
SEAE, precum și guvernului și Adunării Naționale a Kosovo.


