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Resolucija Evropskega parlamenta o procesu vključevanja Kosova v Evropsko unijo
(2012/2867(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju posebnega poročila Računskega sodišča št. 18/2012 o pomoči Evropske 
unije Kosovu v zvezi s pravno državo, objavljenega 30. oktobra 2012,

– ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 22. oktobra 2012 o pooblastitvi Komisije za začetek 
pogajanj o okvirnem sporazumu s Kosovom o sodelovanju te države v programih Unije;

– ob upoštevanju sporočila Komisije o študiji izvedljivosti za stabilizacijsko-pridružitveni 
sporazum med Evropsko unijo in Kosovom (SWD(2012) 339) z dne 10. oktobra 2012,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 
10. oktobra 2012 o strategiji širitve in glavnih izzivih v letih 2012–2013 
(COM(2012)0666),

– ob upoštevanju izteka mandata mednarodnega civilnega predstavnika v septembru 2012 in 
postopnega zapiranja mednarodnega civilnega urada do konca leta 2012,

– ob upoštevanju dejstva, da je kosovska skupščina 7. septembra 2012 ratificirala sporazum 
z EU o podaljšanju mandata misije EULEX do junija 2014,

– ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2008/124/SZVP z dne 4. februarja 2008 o misiji 
Evropske unije za utrditev pravne države na Kosovu, EULEX KOSOVO, kakor je bil 
spremenjen s Skupnim ukrepom Sveta 2009/445/SZVP z dne 9. junija 2009, Sklepom 
Sveta 2010/322/SZVP z dne 8. junija 2010 in Sklepom Sveta 2012/291/SZVP z dne 
5. junija 2012; 

– ob upoštevanju sklepov sej Sveta za splošne zadeve z dne 7. decembra 2009, 
14. decembra 2010 in 5. decembra 2011, v katerih je poudarjeno in ponovno potrjeno, da 
bi bilo treba po izpolnitvi ustreznih pogojev tudi za Kosovo brez poseganja v stališče 
držav članic do njegovega statusa uvesti liberalizacijo vizumske ureditve, izraženo pa je 
tudi odobravanje začetka dialoga o vizumih januarja 2012 in predstavitve časovnega 
načrta za vizumsko liberalizacijo junija 2012,

– ob upoštevanju strukturiranega dialoga o pravni državi, ki se je začel 30. maja 2012,

– ob upoštevanju dejstva, da je bil marca 2012 ustanovljen narodni svet za evropsko 
integracijo pri uradu predsednika, ki bo deloval kot usklajevalni organ na visoki ravni za 
dosego soglasja o evropskem načrtu z vključujočim in večstrankarskim pristopom,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 28. februarja 2012 o širitvi in stabilizacijsko-
pridružitvenem procesu;
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– ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta OZN 1244 (1999), svetovalnega mnenja 
Meddržavnega sodišča z dne 22. julija 2010 o skladnosti enostranske deklaracije o 
neodvisnosti Kosova z mednarodnim pravom in resolucije generalne skupščine OZN z 
dne 9. septembra 2010, ki je potrdila vsebino mnenja in pozdravila pripravljenost EU, da 
spodbuja dialog med Beogradom in Prištino1, 

– ob upoštevanju skupnih izjav z medparlamentarnih srečanj predstavnikov Evropskega 
parlamenta in Kosova 28. in 29. maja 2008, 6. in 7. aprila 2009, 22. in 23. junija 2010 ter 
20. maja 2011,

– ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij, 

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je konec nadzorovane neodvisnosti pomemben korak za Kosovo;

B. ker je obnovitev dialoga na visoki ravni med Beogradom in Prištino pomemben korak k 
normalizaciji odnosov, pod pogojem, da bosta obe strani učinkovito sodelovali v 
pogajanjih, usmerjenih v rezultate;

C. ker je bil v odnosih med EU in Kosovom dosežen pomemben napredek, med drugim z 
objavo študije izvedljivosti Komisije, začetkom dialoga o vizumih in začetkom 
strateškega dialoga o pravni državi;

D. ker je evropska perspektiva za Kosovo pomembna spodbuda za izvedbo potrebnih reform;

1. pozdravlja ugotovitev iz študije izvedljivosti Evropske komisije, da bi bilo stabilizacijsko-
pridružitveni sporazum med EU in Kosovom mogoče skleniti, čeprav imajo države 
članice EU različna stališča o statusu;

2. vseeno spodbuja preostalih pet držav članic EU, naj priznajo Kosovo;

3. je seznanjen z dejstvom, da se je nadzorovana neodvisnost po presoji mednarodne 
usmerjevalne skupine z dne 2. julija 2012, da je bila celovita rešitev za ureditev statusa 
Kosova v bistvenih elementih uresničena, 10. septembra 2012 končala; pozdravlja 
zaključek mandata mednarodnega civilnega predstavnika in delo, ki ga je doslej opravil 
posebni predstavnik EU in vodja urada EU;

4. pozdravlja nov dialog na visoki ravni med Beogradom in Prištino, ki ga je sprožila in 
omogočila visoka predstavnica Ashtonova, saj je spodbudil ponovne pogovore; poziva k 
polnemu izvajanju vseh doslej doseženih sporazumov, zlasti tistega o celostnem skupnem 
upravljanju meja; 

5. poudarja, da je potrebna večja transparentnost pri obveščanju o izidih dialoga med 
Beogradom in Prištino ter zagotavljanju udeležbe zadevnih parlamentov in civilne družbe; 

6. poudarja, da delitev Kosova ni rešitev, in pozdravlja dejstvo, da je Komisija izrazila 
podporo ozemeljski celovitosti Kosova;

                                               
1 A/RES/64/298.
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7. meni, da bi morale kosovske oblasti narediti več za odnose s srbsko manjšino, zlasti na 
severu, da bi se ta lahko v celoti vključila v družbo, hkrati pa bi bilo treba poglobiti 
sodelovanje med vsemi kosovskimi Srbi; meni, da je odprtje upravnega urada v severni 
Mitrovici pozitiven dogodek; poziva k razpustitvi vzporednih institucij srbske države na 
severu Kosova, zlasti k umiku varnostnih služb in pravosodnih organov, pa tudi k popolni 
preglednosti pri financiranju šol in bolnišnic na severu Kosova v skladu z določbami 
Ahtisaarijevega načrta;

8. poziva kosovske oblasti, naj pripravijo časovni načrt in tudi na severu v celoti izvedejo 
decentralizacijo v skladu s kosovsko ustavo; 

9. pozdravlja pregled in podaljšanje mandata misije EULEX in podpira posebno 
preiskovalno skupino; meni, da je Računsko sodišče v poročilu o pomoči EU za pravno 
državo na Kosovu izrazilo pomembne pomisleke, med drugim v zvezi s težavami zaradi 
tega, ker pet držav članic ni priznalo Kosova; se strinja z analizo in priporočili v tem 
poročilu in poziva vse udeležene akterje, naj jih upoštevajo, da se bo učinkovitost pomoči 
EU povečala;

10. poudarja, da je pri nudenju pomoči potrebno boljše sodelovanje in usklajevanje med 
državami članicami, institucijami EU in drugimi mednarodnimi donatorji; poziva države 
članice EU, naj poskrbijo, da bo imela misija EULEX vedno dovolj kakovostnih kadrov in 
da bo kadrovski načrt ustrezal potrebam na terenu; 

11. pozdravlja začetek dialoga o vizumih in akcijski načrt za vizume iz junija 2012; poziva k 
nemotenemu izvajanju časovnega načrta; 

12. poziva kosovske oblasti, naj uresničijo štiri kratkoročne prednostne naloge, ki so pogoj za 
začetek pogajanj o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu, in sicer na področju pravne 
države, manjšin, upravnih zmogljivosti in trgovine, ter povečajo upravne zmogljivosti za 
pogajanja, zlasti z nadaljnjim prestrukturiranjem ministrstva za trgovino;

13. poziva kosovske oblasti, naj sprejmejo večje zaveze in pokažejo politično voljo za 
krepitev pravne države; se z zanimanjem seznanja z začetkom strukturiranega dialoga o 
pravni državi kot foruma na visoki ravni za spremljanje napredka na tem področju;

14. je zaskrbljen zaradi nezadostnega napredka v boju proti korupciji in organiziranemu 
kriminalu; poziva kosovske oblasti, naj pokažejo večjo politično voljo in pogum v boju 
proti korupciji na visoki ravni; izraža zaskrbljenost zaradi nezadostnega sodelovanja z 
Europolom in Interpolom, ker suverenost Kosova ni bila popolnoma priznana; poudarja, 
da bi morala misija EULEX kosovski policiji pomagati pri umirjanju kritičnih in 
občutljivih razmer med protesti; 

15. ugotavlja, da sta korupcija in organizirani kriminal v tej regiji zelo razširjena, in v zvezi s
tem poziva k regionalni strategiji in poglobljenemu sodelovanju med vsemi državami, da 
bo mogoče ta problem čim učinkoviteje odpraviti; 

16. izraža zaskrbljenost zaradi omejenega kosovskega okvira za zaščito prič, ki je pomemben 
zlasti v odmevnih primerih; poziva države članice, naj ugodijo več prošnjam za preselitev 
prič;
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17. poziva vse strani, naj dokončajo volilno reformo, da bodo tako vzpostavile dobro delujoč 
volilni okvir; je zaskrbljen zaradi pomanjkljivosti v preiskavah in pri pregonu v zvezi z 
volilnimi goljufijami na parlamentarnih volitvah decembra 2010, na kar je opozorila 
Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi v poročilu o teh volitvah;

18. poudarja, kako pomembno je izvesti potrebne reforme javne uprave ter povečati število 
žensk in pripadnikov manjšin na vseh upravnih ravneh; 

19. pozdravlja delo varuha človekovih pravic in meni, da je treba nujno poskrbeti za njegovo 
proračunsko neodvisnost; 

20. poudarja, da mora kosovska skupščina okrepiti svojo neodvisnost in poostriti nadzor nad 
proračunom ter izvršnim in varnostnim sektorjem, pri tem pa izboljšati tudi nadzor nad 
zakonodajo ter izvajanjem politik in zakonov;

21. poudarja, da je treba oblikovati celovito strategijo proti vsem oblikam diskriminacije in v 
celoti izvajati protidiskriminacijsko zakonodajo;

22. poudarja pomen neodvisnih medijev; poziva k spremembam kazenskega zakonika v zvezi 
s kazensko odgovornostjo medijev in k sprejetju novega zakona o zaščiti novinarskih 
virov;

23. pozdravlja sprejetje ustrezne zakonodaje za varstvo in spodbujanje skupnosti ter verske in 
kulturne dediščine in uspešno predajo odgovornosti za varnost večine kulturnih in verskih 
znamenitosti srbske pravoslavne cerkve Kosovu; poziva k nadaljnjemu izvajanju ustrezne 
zakonodaje, zlasti zakona o skupnostih;

24. pozdravlja ustanovitev občinskih uradov za skupnosti in vračanje v večini občin, vendar
obžaluje, da vračanje beguncev in notranje razseljenih oseb kljub napredku ostaja izziv, 
zlasti zaradi varnostnih incidentov, ter spodbuja kosovske oblasti, naj si še naprej 
prizadevajo na tem področju, tako na centralni kot lokalni ravni, s posebnim poudarkom 
na srbskih, pa tudi romskih, aškalskih in egiptovskih povratnikih;

25. poziva Kosovo, naj se posveti razvoju obnovljivih virov energije in diverzifikaciji virov, 
da bo lahko v skladu z obveznostmi iz pogodbe o energetski skupnosti zaprl dve 
termoelektrarni, ki zelo onesnažujeta okolje; 

26. je seznanjen z načrti za novo cestno infrastrukturo, ki bo izboljšala povezave med Prištino
in sosednjimi državami; poudarja, da je treba razvijati javni transport, zlasti obnoviti ali 
zgraditi železniške povezave v okviru trajnostnih prometnih sistemov;

°
°      °

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi 
za zunanje delovanje ter vladi in narodni skupščini Kosova.


