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B7-0000/2012

Europaparlamentets resolution om Kosovos europeiska integrationsprocess
(2012/0000(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 18/2012 om EU:s stöd till Kosovo 
på rättsstatsområdet, som offentliggjordes den 30 oktober 2012,

– med beaktande av rådets beslut av den 22 oktober 2012 om bemyndigande för 
kommissionen att inleda förhandlingar om ett ramavtal med Kosovo om dess deltagande i 
unionsprogram,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 oktober 2012 om en 
genomförbarhetsstudie inför ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan 
Europeiska unionen och Kosovo (SWD(2012)0339),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av 
den 10 oktober 2012 om strategin för utvidgningen och huvudfrågor 2012–2013 
(COM(2012)0600),

– med beaktande av att mandatet för den internationella civila representanten gick ut i 
september 2012 och att det internationella civila kontoret kommer att stängas i slutet av 
2012,

– med beaktande av att Kosovos parlament den 7 september 2012 ratificerade avtalet med 
EU om förlängning av mandatet för Eulex till juni 2014,

– med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2008/124/Gusp av den 4 februari 2008 om
EU:s rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo, ändrad genom rådets gemensamma 
åtgärd 2009/445/Gusp av den 9 juni 2009 och genom rådets beslut 2010/322/Gusp av den 
8 juni 2010 och 2012/291/Gusp av den 5 juni 2012, 

– med beaktande av slutsatserna från rådets möte (allmänna frågor) av den 
7 december 2009, den 14 december 2010 och den 5 december 2011, där man underströk 
och bekräftade att Kosovo, utan att det påverkar medlemsstaternas ståndpunkt om 
Kosovos status, också bör ges utsikter till framtida viseringsliberalisering när alla villkor 
är uppnådda samt välkomnade beslutet att inleda en viseringsdialog i januari 2012 och 
presentera färdplanen för viseringslättnader i juni 2012,

– med beaktande av den strukturerade dialog om rättsstatsprincipen som inleddes den 
30 maj 2012,

– med beaktande av det nationella rådet för europeisk integration, under ledning av Kosovos 
president, som inrättades i mars 2012 och som fungerar som ett samordningsorgan på hög 
nivå för att skapa enighet om den europeiska agendan med hjälp av en heltäckande 
strategi med stöd över partigränserna,



RE\920249SV.doc 3/6 PE500.460v02-00

SV

– med beaktande av rådets slutsatser av den 28 februari 2012 om utvidgningen och 
stabiliserings- och associeringsprocessen,

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999), Internationella domstolens 
rådgivande yttrande av den 22 juli 2010 om huruvida den ensidiga 
självständighetsförklaring som avgetts om Kosovo är förenlig med internationell rätt, och 
FN:s generalförsamlings resolution av den 9 september 2010, där man bekräftar innehållet 
i yttrandet och välkomnar EU:s beredskap att främja en dialog mellan Belgrad och 
Pristina1, 

– med beaktande av de gemensamma förklaringarna från de interparlamentariska mötena 
mellan Europaparlamentet och Kosovo den 28–29 maj 2008, den 6–7 april 2009, den 
22-23 juni 2010 och den 20 maj 2011, 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner, 

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Avvecklingen av den övervakade självständigheten utgör ett viktigt steg för Kosovo.

B. Återupptagandet av dialogen på hög nivå mellan Belgrad och Pristina är ett viktigt steg 
mot en normalisering av förbindelserna, förutsatt att de båda parterna på allvar engagerar 
sig i resultatorienterade förhandlingar.

C.  Förbindelserna mellan EU och Kosovo har utvecklats betydligt tack vare 
offentliggörandet av kommissionens genomförbarhetsstudie och inledandet av 
viseringsdialogen och den strukturerade dialogen om rättsstatsprincipen.

D. Det europeiska perspektivet för Kosovo utgör ett starkt incitament till nödvändiga 
reformer. 

1. Europaparlamentet välkomnar resultatet av kommissionens genomförbarhetsstudie, där 
det fastställs att ett stabiliserings- och associeringsavtal kan ingås mellan EU och Kosovo 
trots att EU:s medlemsstater har olika ståndpunkt om Kosovos status.

2. Europaparlamentet uppmuntrar icke desto mindre de återstående fem EU-medlemsstaterna 
att erkänna Kosovo. 

3. Europaparlamentet konstaterar att den övervakade självständigheten avvecklades den 
10 september 2012 till följd av den internationella styrgruppens förklaring av den 
2 juli 2012 där man fastställde att det övergripande förslaget till lösning på frågan om 
Kosovos status i huvudsak hade genomförts. Parlamentet välkomnar slutförandet av 
mandatet för den internationella civila representanten och det arbete som utförts hittills av 
EU:s särskilda representant/chef för EU:s kontor.

4. Europaparlamentet ser positivt på den nya dialogen på hög nivå mellan Belgrad och 
Pristina, vilken inleddes och har underlättats av den höga representanten 
Catherine Ashton, eftersom den har blåst liv i dialogen. Parlamentet kräver att alla de 

                                               
1 A/RES/64/298.
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avtal som har ingåtts hittills genomförs fullt ut, framför allt avtalet om integrerad 
gränsförvaltning. 

5. Europaparlamentet betonar att det behövs stor öppenhet i fråga om resultaten av dialogen 
mellan Belgrad och Pristina och att berörda parlament och civilsamhället måste 
involveras. 

6. Europaparlamentet understryker att en delning av Kosovo inte är ett alternativ och gläder 
sig över att kommissionen uttalat sitt stöd för Kosovos territoriella integritet.

7. Europaparlamentet anser att Kosovos myndigheter måste göra mer för att nå ut till den 
serbiska minoriteten, särskilt i den norra delen, för att garantera att denna grupp i så stor 
utsträckning som möjligt integreras i samhället. Samtidigt måste samarbetet mellan alla 
kosovoserber förbättras. Parlamentet ser positivt på att det öppnats ett administrativt 
kontor i norra Mitrovica. Parlamentet kräver att de parallella strukturer i norra Kosovo 
som upprätthålls av den serbiska staten avskaffas, särskilt säkerhetstjänsterna och de 
rättsliga strukturerna. Parlamentet efterlyser dessutom fullständig insyn i finansieringen av 
skolor och sjukhus i norra Kosovo enligt bestämmelserna i Ahtisaariplanen.

8. Europaparlamentet uppmanar Kosovos myndigheter att vidta åtgärder för att utarbeta en 
färdplan och fullt ut genomföra decentraliseringsprocessen även i norr, i enlighet med 
Kosovos författning. 

9. Europaparlamentet gläder sig över översynen och förlängningen av Eulex mandat och 
stöder den särskilda utredningsgruppen. Parlamentet anser att revisionsrättens rapport om 
EU:s stöd till Kosovo på rättsstatsområdet väcker allvarliga farhågor, bland annat i fråga 
om de svårigheter som följer av att fem medlemsstater inte erkänt Kosovo. Parlamentet 
ställer sig bakom analysen och rekommendationerna i rapporten och uppmanar alla 
berörda parter att genomföra dem för att förbättra EU-stödets ändamålsenlighet.

10. Europaparlamentet understryker att samarbetet och samordningen av stödet måste bli 
bättre mellan medlemsstaterna, EU:s institutioner och andra internationella givare. EU:s 
medlemsstater uppmanas att se till att Eulex har rätt personal, både vad gäller kompetens 
och tidsspann, och att personalens sammansättning återspeglar behoven på plats.

11. Europaparlamentet gläder sig över att viseringsdialogen och viseringshandlingsplanen 
från juni 2012 har inletts, och uppmanar med kraft till ett snabbt antagande av färdplanen.

12. Europaparlamentet uppmanar Kosovos myndigheter att uppfylla de fyra kortsiktiga 
prioriteringarna – vilket är en förutsättning för att förhandlingarna om ett stabiliserings-
och associeringsavtal ska kunna inledas – i fråga om rättsstatsprincipen, minoriteter, 
administrativ kapacitet och handel, samt att förbättra den administrativa 
förhandlingskapaciteten, särskilt genom att omorganisera handelsministeriet.

13. Europaparlamentet uppmanar med kraft Kosovos myndigheter att intensifiera sina 
åtaganden och att visa politisk vilja att stärka den rättsvårdande sektorn. Parlamentet 
noterar med intresse den strukturerade dialog om rättsstatsprincipen som har inletts som 
ett högnivåforum för att övervaka framstegen på området.
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14. Europaparlamentet är bekymrat över bristen på betydande framsteg i arbetet med att 
bekämpa korruption och organiserad brottslighet, och uppmanar Kosovos myndigheter att 
stärka den politiska viljan och modet att bekämpa korruption på hög nivå. Parlamentet 
finner det dessutom oroande att Europol och Interpol inte kan delta fullt ut på grund av att 
Kosovo inte har erkänts som självständig stat, och betonar att Eulex bör hjälpa Kosovos 
polis att stävja kritiska och känsliga situationer i samband med demonstrationer.

15. Europaparlamentet noterar att korruption och organiserad brottslighet är vanligt 
förekommande i regionen och efterlyser en regional strategi och utökat samarbete mellan 
samtliga länder för att mer effektivt ta itu med dessa problem.

16. Europaparlamentet är bekymrat över det begränsade ramverket för vittnesskydd i Kosovo, 
vilket är särskilt påfallande i känsliga ärenden, och uppmanar med kraft medlemsstaterna 
att acceptera fler fall av flyttning av vittnen.

17. Europaparlamentet uppmanar alla parter att slutföra valreformen för att garantera ett väl 
fungerande ramverk. Parlamentet är oroat över bristerna i utredningen och lagföringen av 
valfusket i samband med parlamentsvalet i december 2010 som togs upp i OSSE:s 
valrapport.

18. Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att reformera den offentliga 
förvaltningen och att det är viktigt att öka antalet kvinnor, liksom antalet personer som 
tillhör minoriteter, på alla förvaltningsnivåer.

19. Europaparlamentet ser positivt på ombudsmannens arbete och anser det nödvändigt att 
omgående garantera ombudsmannens budgetmässiga oberoende.

20. Europaparlamentet betonar att Kosovos parlament måste stärka sitt oberoende och sin 
tillsyn över budgeten samt den administrativa sektorn och säkerhetssektorn genom att 
förbättra granskningen av lagtexter och övervaka genomförandet av politik och lagar.

21. Europaparlamentet understryker att det behövs en heltäckande strategi mot alla former av 
diskriminering och att lagen mot diskriminering måste genomföras fullt ut.

22. Europaparlamentet understryker vikten av oberoende medier, och efterlyser en ändring av 
strafflagen i fråga om mediers straffrättsliga ansvar och en ny lag om journalistiskt 
källskydd.

23. Europaparlamentet ser positivt på att lämplig lagstiftning har antagits för att skydda och 
värna om folkgrupper och religions- och kulturarvet och att ansvaret för att garantera 
säkerheten på de flesta kulturella och religiösa platser som tillhör den serbiskortodoxa 
kyrkan tagits över av Kosovo. Parlamentet uppmanar till fortsatt genomförande av 
relevant lagstiftning, särskilt lagen om folkgrupper.

24. Europaparlamentet gläder sig över att kommunalkontor för folkgrupper och återvändande 
personer har inrättats i de flesta kommuner, men beklagar att flyktingar och 
internflyktingar som vill återvända, trots dessa framsteg, fortfarande stöter på problem, 
framför allt på grund av säkerhetsincidenter, och uppmuntrar Kosovos myndigheter att 
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vidta ytterligare åtgärder på detta område, på såväl central som lokal nivå, med särskilt 
beaktande av serber, liksom romer, ashkali och egyptier som vill återvända.

25. Europaparlamentet uppmanar Kosovo att utveckla förnybar energi och att diversifiera 
källorna för att kunna stänga ned de två starkt förorenande kolkraftverken i enlighet med 
skyldigheterna i fördraget om energigemenskapen.

26. Europaparlamentet noterar planerna för ny väginfrastruktur för att förbättra förbindelserna 
mellan Pristina och grannländerna. Parlamentet understryker vikten av kollektivtrafik, 
framför allt för att uppgradera befintliga eller skapa nya järnvägsförbindelser inom ramen 
för hållbara transportsystem.

°
°      °

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och Kosovos regering och parlament.


