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B7-0000/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o procese integrácie Kosova do EÚ
(2012/0000(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 18/2012 o pomoci Európskej únie pre 
Kosovo, pokiaľ ide o právny štát, ktorá bola uverejnená 30. októbra 2012,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady z 22. októbra 2012, ktorým sa Komisia poveruje začať 
rokovania o rámcovej dohode s Kosovom o účasti v programoch Únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o spracovaní štúdie uskutočniteľnosti dohody o 
stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Kosovom (SWD(2012) 339 final) z 10. 
októbra 2012,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o stratégii 
rozširovania a hlavných výzvach 2012 – 2013 z 10. októbra 2012 (COM(2012) 600),

– so zreteľom na ukončenie mandátu medzinárodného civilného zástupcu v septembri 2012 
a vyraďovanie z medzinárodného civilného úradu do konca roka 2012,

– so zreteľom na ratifikáciu dohody s EÚ o predĺžení mandátu misie EULEX do júna 2014 
Národným zhromaždením Kosova 7. septembra 2012,

– so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/124/SZBP zo 4. februára 2008 o misii 
Európskej únie v Kosove na podporu právneho štátu v Kosove EULEX KOSOVO, 
zmenenou a doplnenou jednotnou akciou Rady 2009/445/SZBP z 9. júna 2009, 
rozhodnutím Rady 2010/322/SZBP z 8. júna 2010 a rozhodnutím Rady 2012/291/SZBP z 
5. júna 2012,

– so zreteľom na závery zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti zo 7. decembra 2009, 14. 
decembra 2010 a 5.decembra 2011, v ktorých sa zdôrazňuje a pripomína, že bez toho, aby 
bola dotknutá pozícia členských štátov, pokiaľ ide o postavenie Kosova, by z perspektívy 
prípadnej liberalizácie vízového režimu po splnení všetkých podmienok malo ťažiť aj 
Kosovo, víta začatie dialógu o vízach v januári 2012 a predloženie plánu vízovej 
liberalizácie v júni 2012,

– so zreteľom na štruktúrovaný dialóg o právnom štáte, ktorý sa začal 30. mája 2012,

– so zreteľom na Národnú radu pre európsku integráciu v rámci úradu prezidenta, ktorá 
slúži ako koordinačný orgán na vysokej úrovni na dosiahnutie konsenzu o európskej 
agende prostredníctvom inkluzívneho prístupu naprieč politickým spektrom, ktorý sa 
zaviedol v marci 2012,

– so zreteľom na závery Rady z 28. februára 2012 o rozšírenie a procese stabilizácie 
a pridruženia,
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– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1244 (1999), na poradné stanovisko 
Medzinárodného súdneho dvora z 22. júla 2010 k otázke súladu jednostranného 
vyhlásenia nezávislosti s medzinárodným právom, pokiaľ ide o Kosovo, a na rezolúciu 
Valného zhromaždenia OSN z 9. septembra 2010, ktorá zohľadnila obsah stanoviska a 
privítala pripravenosť EÚ uľahčiť dialóg medzi Belehradom a Prištinou1, 

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie z medziparlamentného stretnutia EP – Kosovo z 28. –
29 mája 2008, 6. – 7 apríla 2009, 22. – 23. júna 2010 a 20. mája 2011, 

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, 

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže ukončenie dohľadu nad nezávislosťou predstavuje dôležitý krok pre Kosovo;

B. keďže obnovenie dialógu na vysokej úrovni medzi Belehradom a Prištinou je dôležitým 
krokom smerom k normalizácii ich vzťahov za predpokladu, že sa strany účinne zapoja do 
rokovaní orientovaných na výsledok;

C. keďže vzťahy medzi EÚ a Kosovom zaznamenali dôležitý pokrok okrem iného vydaním 
štúdie uskutočniteľnosti Komisiou a začatím dialógu o vízach a strategického dialógu o 
právnom štáte;

D. keďže európska perspektíva Kosova je silnou motiváciou pre realizáciu potrebných 
reforiem;

1. víta výsledok štúdie uskutočniteľnosti Európskej komisie so záverom, že sa môže 
uzatvoriť dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom v situácii, keď členské 
štáty EÚ zachovávajú rôzne pohľady na postavenie Kosova;

2. vyzýva však zostávajúcich päť členských štátov EÚ, aby uznali Kosovo;

3. berie na vedomie ukončenie dohľadu nad nezávislosťou 10. septembra 2012, ku ktorému 
došlo po rozhodnutí  medzinárodnej riadiacej skupiny z 2. júla 2012 o tom, že komplexný 
návrh na riešenie postavenia Kosova bol v podstate vykonaný; víta ukončenie mandátu 
medzinárodného civilného zástupcu a práce, ktorú doteraz vykonával osobitný zástupca 
EÚ/vedúci úradu EÚ;

4. víta nový dialóg na vysokej úrovni medzi Belehradom a Prištinou, ktorý iniciovala a 
uľahčila vysoká predstaviteľka Únie Ashtonová, pretože to prinieslo nový impulz pre 
dialóg; vyzýva, aby sa v plnej miere uplatnili všetky doterajšie dohody, najmä pokiaľ ide 
o integrované riadenie hraníc; 

5. zdôrazňuje potrebu veľkej transparentnosti pri komunikácii o výsledkoch dialógu medzi 
Belehradom a Prištinou a zabezpečenie zapojenia parlamentov a príslušnej občianskej 
spoločnosti; 

                                               
1 A/RES/64/298.
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6. zdôrazňuje, že rozdelenie Kosova nie je správnou voľbou, a víta podporu územnej 
celistvosti Kosova, ktorú vyjadrila Komisia;

7. domnieva sa, že kosovské orgány by mali prijať ďalšie opatrenia na oslovenie srbskej 
menšiny, najmä na severe, na zabezpečenie širokej integrácie do spoločnosti, a zároveň by 
sa mala posilniť spolupráca medzi všetkými kosovskými Srbmi; pozitívne hodnotí 
otvorenie správneho úradu v severnej Mitrovici; vyzýva na odstránenie paralelných 
inštitúcií v severnom Kosove vedených srbským štátom, najmä zrušenie bezpečnostných 
služieb a súdnych orgánov, a plnú transparentnosť pri financovaní škôl a nemocníc v 
severnom Kosove v súlade s ustanoveniami Ahtisaariho plánu;

8. vyzýva kosovské orgány, aby podnikli kroky na prípravu plánu a na plné vykonávanie 
decentralizačného procesu aj na severe, a to v súlade s kosovskou ústavou; 

9. víta preskúmanie a predĺženie mandátu misie EULEX a podporuje osobitnú vyšetrovaciu 
pracovnú skupinu; domnieva sa, že správa Dvora audítorov o pomoci EÚ pri budovaní 
právneho štátu v Kosove vyvoláva veľmi veľké obavy vrátane ťažkostí v dôsledku
neuznania Kosova piatimi členskými štátmi; schvaľuje analýzu a odporúčania uvedené 
v správe a vyzýva všetky zúčastnené strany, aby ich uplatnili, a tým zlepšili účinnosť 
pomoci EÚ;

10. zdôrazňuje potrebu lepšej spolupráce a koordinácie pomoci medzi členskými štátmi, 
inštitúciami EÚ a ďalšími medzinárodnými darcami; vyzýva členské štáty EÚ, aby misiu 
EULEX primerane zabezpečili po personálnej stránke, pokiaľ ide o kvalitu a časové 
rozpätie, a aby personálne zloženie odrážalo potreby na mieste; 

11. víta začatie dialógu o vízach a vízového akčného plánu z júna 2012; vyzýva na urýchlené 
vykonanie plánu; 

12. vyzýva kosovské orgány, aby spĺňali štyri krátkodobé priority, kritériá pre začatie 
rokovaní o stabilizácii a pridružení v oblasti právneho štátu, menšín, administratívnych 
kapacít a obchodu, a posilnili administratívne kapacity pre rokovania, a to konkrétne 
pokračujúcou reštrukturalizáciou ministerstva obchodu;

13. nalieha na orgány v Kosove, aby prehĺbili svoje záväzky a ukázali politickú vôľu na 
posilnenie oblasti právneho štátu; so záujmom berie na vedomie začatie štruktúrovaného 
dialógu o právnom štáte ako fóra na vysokej úrovni, s cieľom sledovať pokrok v oblasti 
právneho štátu;

14. je znepokojený tým, že nedošlo k výraznejšiemu pokroku v boji proti korupcii a 
organizovanému zločinu; vyzýva kosovské orgány, aby zvýšili politickú vôľu a odvahu v 
boji proti korupcii na vysokej úrovni; vyjadruje znepokojenie nad chýbajúcou plnou 
účasťou na Europole a Interpole, a to z dôvodu chýbajúceho uznania štátnosti; zdôrazňuje, 
že misia EULEX by mala pomáhať polícii v Kosove pri zmierňovaní kritických a 
citlivých situáciách počas demonštrácií; 

15. konštatuje, že korupcia a organizovaný zločin sú rozšírené v regióne, a z tohto hľadiska 
požaduje regionálnu stratégiu a posilnenie spolupráce medzi všetkými krajinami s cieľom 
účinnejšie riešiť tieto problémy; 
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16. vyjadruje znepokojenie nad obmedzeným rámcom v Kosove, pokiaľ ide o ochranu 
svedkov, čo je citeľné najmä v prípadoch vysoko postavených osôb; nalieha na členské 
štáty, aby prijímali viac prípadov premiestňovania svedkov;

17. vyzýva všetky strany na dokončenie volebnej reformy, aby sa zaistil dobre fungujúci 
volebný rámec; je znepokojený nedostatkami pri vyšetrovaní a stíhaní v súvislosti s 
volebnými podvodmi spojenými s parlamentnými voľbami v decembri 2010, ako sa to 
zdôraznilo v príslušnej správe OBSE;

18. zdôrazňuje význam uskutočnenia potrebnej reformy verejnej správy a zvýšenia počtu žien, 
ako aj osôb patriacich k menšinám na všetkých úrovniach správy; 

19. víta prácu ombudsmana a považuje za naliehavé zaistiť jeho rozpočtovú nezávislosť; 

20. zdôrazňuje, že pre Kosovské zhromaždenie je potrebné, aby sa posilnila jeho nezávislosť 
a jeho dohľad nad rozpočtom, výkonnými orgánmi a bezpečnostným sektorom zlepšením 
kontroly právnych predpisov a monitorovaním vykonávania politík a zákonov;

21. zdôrazňuje, že je potrebné vypracovať komplexnú antidiskriminačnú stratégiu pre všetky 
druhy diskriminácie a plné uplatňovanie zákona o antidiskriminácii;

22. zdôrazňuje význam nezávislých médií; žiada o zmenu a doplnenie trestného zákonníka 
týkajúcu sa trestnej zodpovednosti médií a prijatie nového zákona o ochrane novinárskych 
zdrojov;

23. víta prijatie príslušných právnych predpisov na ochranu a podporu komunít a 
náboženského a kultúrneho dedičstva a úspešné prevzatie zodpovednosti za bezpečnosť 
väčšiny kultúrnych a náboženských miest srbskej pravoslávnej cirkvi Kosovom; vyzýva 
k ďalšej implementácii príslušných právnych predpisov, najmä zákona o menšinách;

24. víta zriadenie obecných úradov pre komunity a návraty vo väčšine obcí, ale ľutuje, že 
napriek pokroku, návrat utečencov a vnútorne vysídlených osôb je naďalej výzvou, a to 
najmä z dôvodu bezpečnostných incidentov, a nabáda kosovské orgány k ďalšiemu úsiliu 
v tejto oblasti, na centrálnej a miestnej úrovni, s osobitným dôrazom na Srbov, ako aj 
Rómov a aškalských a egyptských navrátilcov;

25. vyzýva Kosovo, aby pracovalo na rozvoji obnoviteľných zdrojov energie a na 
diverzifikácii zdrojov s cieľom uzavrieť obe veľmi znečisťujúce uhoľné elektrárne podľa 
povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o Energetickom spoločenstve;  

26. berie na vedomie plány na nové cestné infraštruktúry na zlepšenie spojenia medzi 
Prištinou a susednými krajinami; zdôrazňuje, že je dôležité rozvíjať verejnú dopravu, 
najmä pokiaľ ide o modernizáciu alebo vytváranie nových železničných spojení v rámci 
trvalo udržateľného systému dopravy;

°
°      °
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27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ESVČ a vláde a 
Národnému zhromaždeniu Kosova.


