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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Kosovas integrācijas procesu Eiropas Savienībā

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā pēc Eiropadomes sanāksmes 2003. gada 19. un 20. jūnijā Salonikos pieņemtos 
prezidentvalsts secinājumus, kuros izteikts solījums visām Rietumbalkānu valstīm, ka tās 
varēs pievienoties Eiropas Savienībai,

– ņemot vērā Vispārējo lietu padomes 2009. gada 7. decembra sanāksmes secinājumus, 
kuros uzsvērts, ka, nenonākot pretrunā ar dalībvalstu viedokli par Kosovas statusu, tai 
būtu arī jārada iespēja izmantot iespējamās vīzu režīma atcelšanas perspektīvu, ja ievēroti 
visi nosacījumi, kā arī aicinot Komisiju veidot strukturētu pieeju, lai tuvinātu Kosovas 
iedzīvotājus Eiropas Savienībai,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 4. februāra Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP par Eiropas 
Savienības Tiesiskuma misiju Kosovā, EULEX KOSOVO, kas grozīta ar Padomes 
2009. gada 9. jūnija Vienoto rīcību 2009/445/KĀDP,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 4. februāra Vienoto rīcību 2008/123/KĀDP, ar ko ieceļ 
Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Kosovā, un Padomes 2010. gada 25. februāra 
Lēmumu 2010/118/KĀDP, ar ko pagarina pilnvaras Eiropas Savienības Īpašajam 
pārstāvim Kosovā,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 14. oktobra paziņojumu „Paplašināšanās stratēģija un 
galvenie uzdevumi 2009.–2010. gadā” (COM(2009)0533) un tām pievienoto Komisijas 
2009. gada progresa ziņojumu par Kosovu un pētījumu „Kosova1 — Eiropas perspektīvas 
īstenošana” (COM(2009)0534),

– ņemot vērā EP un Kosovas parlamenta 2009. gada 7. aprīļa otrās kopīgās sanāksmes 
ieteikumus,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 29. marta rezolūciju par Kosovas nākotni un 
Eiropas Savienības lomu2 un Eiropas Parlamenta 2009. gada 5. februāra rezolūciju par 
Kosovu un ES lomu3,

– ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 1244(1999),

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1244/2009, ar kuru groza 
Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, 
šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru 
pilsoņiem šī prasība neattiecas, un jo īpaši tās I pielikumu, kurā juridiskās skaidrības un 
drošības dēļ tika iekļauta atsauce uz personām, kas dzīvo Kosovā (saskaņā ANO DP 

1 Saskaņā ar ANO DP rezolūciju Nr. 1244/1999.
2 OV C 27 E, 31.1.2008., 207. lpp.
3 OV C 67 E, 18.03.2010., 126. lpp.
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rezolūciju Nr. 1244)1, 

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2008. gada 8. oktobra rezolūciju (A/RES/63/3), 
kurā tā prasa Starptautiskajai Tiesai sniegt konsultatīvu atzinumu par to, vai neatkarības 
vienpusējā pasludināšana, ko veica Kosovas pašpārvaldes pagaidu iestādes, atbilst 
starptautiskajām tiesībām,

– ņemot vērā Parlamenta 2009. gada 26. novembra rezolūciju par Komisijas 2009. gada 
paplašināšanās stratēģijas dokumentu attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm, Islandi un 
Turciju2,

– ņemot vērā ANO īpašā sūtņa galīgo ziņojumu par Kosovas turpmāko statusu un 
2007. gada 26. marta Vispārējo priekšlikumu Kosovas statusa noregulējumam,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Rietumbalkānu reģionālā stabilitāte un šo valstu integrācija ES ir Eiropas Savienības 
prioritātes; tā kā šīs prioritātes var tikt saglabātas tikai tad, ja runa ir par reālu perspektīvu 
visu šā reģiona valstu dalībai Eiropas Savienībā;

B. tā kā starptautiskā kopiena allaž ir aizstāvējusi daudznacionālu un daudzreliģiju valstu 
ilgtspējību Rietumbalkānos, pamatojoties uz demokrātijas, iecietības un kultūru 
daudzveidības vērtībām;

C. tā kā Serbijas, Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas un Melnkalnes pilsoņi 
kopš 2009. gada 19.decembra ir varējuši bez vīzām ieceļot ES un tādas pašas iespējas 
drīzumā būs arī Albānijas un Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem; tā kā Kosovas 
iedzīvotājus nevar norobežot un izolēt no citiem reģiona iedzīvotājiem un tādēļ vīzu 
režīma atcelšanas procesu vajadzētu sākt nekavējoties, ja vien ir ievēroti visi vajadzīgie 
kritēriji;

D. tā kā Starptautiskajai Tiesai ir pieprasīts sniegt konsultatīvu atzinumu par to, vai 
neatkarības vienpusējā pasludināšana, ko veica Kosovas pašpārvaldes pagaidu iestādes, 
atbilst starptautiskajām tiesībām un tā kā Starptautiskā Tiesa vēl nav nākusi klajā ar 
saviem secinājumiem;

E. tā kā lēmums neiekļaut Kosovu vīzu režīma atcelšanas procesā ir pamatīgā pretrunā ES 
Kosovas stratēģijai, jo, no vienas puses, tiek sniegta resursu apmēra un personāla skaita 
ziņā milzīga palīdzība, bet, no otras puses, robežas joprojām ir slēgtas visiem tiem, kuru 
darbs varētu veicināt attīstību;

1. ņem vērā Kosovas 2008. gada 18. februāra neatkarības deklarāciju, ko atzinušas 
69 valstis; ņem vērā, ka Kosovu kā neatkarīgu valsti atzinušas 22 ES dalībvalstis un nav 
atzinušas 5 dalībvalstis; mudina dalībvalstis stiprināt to kopējo nostāju attiecībā uz 
Kosovu, lai ES politika darbotos efektīvāk attiecībā uz visiem Kosovas iedzīvotājiem, 
paturot prātā mērķi par tās pievienošanos ES; atzinīgi vērtē prezidentvalsts Spānijas 

1 OV L 336, 18.12.2009., 1. lpp.
2 P7_TA(2009)0097.
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uzsvērto konstruktīvo attieksmi pret Kosovu, lai gan Spānija šo valsti nav atzinusi; 
atzinīgi vērtētu to, ka visas dalībvalstis atzītu Kosovas neatkarību;

2. uzsver, ka reģionālās stabilizācijas labad ir ļoti svarīgi integrēt visas reģiona valstis 
Eiropas Savienībā; uzsver, ka izredzes pievienoties ES ir spēcīgs stimuls, lai Kosovā tiktu 
veiktas nepieciešamās reformas, un aicina veikt praktiskus pasākumus, lai padarītu šīs 
izredzes reālākas iedzīvotājiem, īstenojot cilvēktiesības un veicinot tiesiskumu; tādēļ 
aicina Komisiju nekavējoties sazināties ar Kosovas iestādēm par to, kādi pasākumi 
veicami, pirms Komisija sagatavo ceļvedi vīzu režīma atcelšanai, un pēc šo pasākumu 
veikšanas nekavējoties izstrādāt ceļvedi;

3. konstatē, ka lielākā daļa kaimiņvalstu ir atzinušas Kosovas neatkarību un ka Kosovai ar 
šīm valstīm ir labas kaimiņattiecības; norāda, ka Kosova ir kļuvusi par Pasaules Bankas, 
Starptautiskā Valūtas fonda un citu starptautisku organizāciju locekli;

4. pauž bažas par attiecību attīstību ar Serbiju un uzsver, ka labas kaimiņattiecības ir svarīgs 
kritērijs gan Serbijas, gan Kosovas un visu pārējo šā reģiona valstu centienos pievienoties 
ES; saprotot 1999. gada kara radītās emocionālās sekas un to, ka šobrīd Belgradas valdībai 
nav iespējams oficiāli atzīt Kosovu, tomēr aicina Serbiju pragmatiski raudzīties uz 
jautājumu par Kosovas statusu; tādēļ atzinīgi vērtē policijas protokola parakstīšanu ar 
EULEX un aicina pastiprināt sadarbību ar misiju; turklāt aicina Serbiju atturēties no 
Kosovas dalības bloķēšanas starptautiskās organizācijās un jo īpaši attiecībā uz tās neseno 
iesniegumu, ko tā iesniedza, lai pievienotos Pasaules Veselības organizācijai; uzsver, ka 
konflikts ietekmē arī reģionālo tirdzniecību un Centrāleiropas Brīvās tirdzniecības līgumā 
(CEFTA) noteikto sadarbību, graujot reģiona valstu ekonomiku; aicina visas puses 
izmantot pragmatisku pieeju, ļaujot Kosovai integrēties reģionā; saistībā ar šo uzsver, ka 
Starptautiskās Tiesas gaidāmajam konsultatīvajam atzinumam par Kosovas neatkarības 
deklarācijas likumību nevajadzētu kavēt visām iesaistītajām pusēm nepārprotami pašām 
iesaistīties efektīvā pārrobežu, reģionālā un vietējā sadarbībā visu to iedzīvotāju interešu 
vārdā, kuri dzīvo Kosovā un ap Kosovu;

5. atgādina, ka ikvienai valstij, kas vēlas pievienoties ES, ir jāizpilda pievienošanās kritēriji 
un ka Rietumbalkānu valstu gadījumā stabilizācijas un asociācijas process ir pamats 
sarunām ar ES; uzsver, ka reģionālā sadarbība ir viens no trijiem svarīgajiem stabilizācijas 
un asociācijas procesa mērķiem; 

6. uzsver, ka reģionālā integrācija un sadarbība ir būtiska gan Eiropas drošībai un stabilitātei, 
gan Serbijas un Kosovas attiecību normalizēšanai nepieciešamā labvēlīgā fona radīšanai; 
uzskata, ka būtu vēlams panākt visaptverošu vienošanos par drošību un sadarbību 
Rietumbalkānu reģionā;

7. aicina jo īpaši vietējā līmenī stiprināt Serbijas un Kosovas pārrobežu sadarbību 
iedzīvotājiem svarīgos jautājumos, piemēram, vides, infrastruktūras un tirdzniecības jomā;

8. norāda, ka dažas ES dalībvalstis vienpusēji piemēro vīzu režīma atvieglojumus, kamēr 
astoņas ES dalībvalstis joprojām par vīzām prasa pilnu maksu; aicina ES dalībvalstis un 
Komisiju pielikt visas pūles, lai ātri pieņemtu vienotas pagaidu atvieglotās procedūras un 
tādējādi atvieglotu Kosovas iedzīvotājiem ceļošanu, jo īpaši saistībā ar iespējām, kas 
piedāvātas jaunajā vīzu kodeksā;
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9. atzinīgi vērtē 2009. gada 15. novembra vietējās vēlēšanas kā pirmās vēlēšanas, par kurām 
politiski atbildīga bijusi Kosovas valdība; atzinīgi vērtē faktu, ka vēlēšanas kopumā 
noritējušas mierīgi un labā atmosfērā; tomēr uzsver, ka ir ziņots par daudzām nepilnībām; 
aicina iestādes nekavējoties īstenot starptautiskās sabiedrības ieteikumus, tostarp 
vajadzīgās izmaiņas vēlēšanu likumā, lai noskaidrotu, kuros jurisdikcijas līmeņos 
izskatāmas sūdzības, un skaidri sadalītu kompetences starp Centrālo vēlēšanu komisiju un 
Sūdzību un apelācijas komisiju, atjauninātu vēlētāju sarakstus, kā arī nodrošinātu vēlētāju 
konsekventu izglītošanu; uzsver politiskās gribas izšķirīgo nozīmi, lai virzītu šīs reformas 
un sauktu pie atbildības tos, kuri atbildīgi par nelikumībām vēlēšanu laikā, ņemot vērā, ka 
tuvojas vispārējās vēlēšanas;

10. izsaka nožēlu, ka Belgrada joprojām atbalsta paralēlās struktūras serbu anklāvos, tādējādi 
apstrīdot un vājinot jaunizveidoto pašvaldību pilnvaras; aicina Serbiju izvēlēties 
konstruktīvāku attieksmi un likvidēt šīs struktūras;

11. atkārtoti uzsver decentralizācijas procesa efektīvas īstenošanas nozīmi un ļoti atzinīgi 
vērtē to Kosovas serbu, kuri dzīvo uz dienvidiem no Ibaras upes, plašo piedalīšanos 
pēdējās vēlēšanās, kas ir solis virzībā uz ilgtspējīgas nākotnes veidošanu valstī; mudina 
valdību pilnībā atbalstīt šo pašvaldību jaunievēlēto vadību, sniedzot pietiekamu finansiālu 
un politisko palīdzību, lai tās ar Komisijas atbalstu varētu ātri izveidot vajadzīgās 
struktūras nozīmīgu pakalpojumu sniegšanas uzsākšanai; uzskata, ka efektīvas pašvaldību 
struktūras ir būtiski svarīgas Kosovas serbu dalībai Kosovas politiskajos procesos un 
administratīvajās struktūrās; mudina starptautisko sabiedrību atbalstīt attīstības un 
infrastruktūras projektus, ko ierosina jaunizveidotās pašvaldības; lai izvairītos no paralēlo 
struktūru sadursmes, jo īpaši izglītības un veselības jomā, aicina valdību ar SCM/ESĪP 
atbalstu izstrādāt stratēģiju, kā risināt ar šādām struktūrām saistītus jautājumus;

12. atzinīgi vērtē ES nama izveidi Ziemeļkosovā, bet pauž bažas par stāvokli Kosovas 
ziemeļos, kur joprojām valda nopietns tiesiskuma trūkums, pieaug radikālo grupu 
spiediens un pilsoniskās sabiedrības iebiedēšana, kā arī organizētā noziedzība; tādēļ 
uzsver, ka Padomei jānodrošina tiesiskuma misijas darbība visā Kosovas teritorijā, un lūdz 
Komisiju padarīt atpazīstamāku tās darbu valsts ziemeļdaļas serbu kopienas labā, tai pat 
laikā uzsverot visām reāli ieinteresētajām personām, ka vietējā, reģionālā un pārrobežu 
sadarbība ir vērtīgs ieguvums visiem iedzīvotājiem; tādēļ atzinīgi vērtē komercpreču 
reģistrāciju pie 1. un 31. vārtiem, kas veicināja nelikumīgas ievešanas pasākumu 
mazināšanos reģionā, un prasa veikt turpmākus pasākumus, lai atkārtoti ieviestu muitas 
nodokļu iekasēšanu; pauž bažas par problēmām saistībā ar tiesu iestāžu pašreizējo darbību 
Mitrovicas reģionā un aicina Serbiju un Kosovu pabeigt darbu pie nolīguma par tiesas 
personālu Ziemeļmitrovicā ar Kosovas serbu tiesnešiem un prokuroru; norāda uz plānu no 
jauna integrēt valsts ziemeļdaļu Kosovas politiskajās un administratīvajās struktūrās un 
prasa veidot šīs struktūras, pienācīgi ņemot vērā serbu minoritātes delikāto stāvokli, lai 
uzlabotu un palielinātu valsts pakalpojumus reģionā, kā arī uzlabotu šo reģionu 
iedzīvotāju dzīves apstākļus, un darot to tā, lai veidotos plaša diapazona pašpārvalde; 
aicina EULEX censties palielināt tās darbību valsts ziemeļos, jo īpaši veicinot labas 
attiecības starp etniskajām grupām, tai pat laikā informējot iedzīvotājus par ES darbību un 
pašreizējo tiesiskuma misiju;

13. uzsver ES tiesiskuma misijas (EULEX) nozīmi gan ilgtspējīgā attīstībā, iestāžu 
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konsolidācijā un stabilitātē Kosovā, gan ES kā globāla miera veidošanas dalībnieka mērķu 
sasniegšanā; uzsver EULEX atbildību attiecībā uz tās izpildpilnvarām, kā arī tās pilnvarām 
uzraudzīt, sniegt padomu un konsultēt; šajā sakarībā mudina EULEX veikt konkrētus 
pasākumus, lai panāktu progresu augsta līmeņa korupcijas lietu izskatīšanā; atzīst dažās 
jomās, piemēram, policijas un muitas jomā, panākto progresu, bet uzsver, ka darbs 
jāpaātrina, lai misijai beidzot būtu taustāmi rezultāti citās jomās, jo īpaši augsta ranga 
korupcijas, organizētās noziedzības un kara noziegumu lietās; tādēļ atzinīgi vērtē pēdējo 
EULEX pieeju izskatīt iespējamās korupcijas lietas arī augstākajā valdības un 
administrācijas līmenī un uzsver, ka šis ceļš ir jāturpina, lai nodrošinātu EULEX darbības 
ticamību un atpazīstamību; uzsver, ka šajā sakarībā ļoti svarīgi pievērst īpašu uzmanību 
valsts iepirkuma jomai un ka organizētās noziedzības jomā EULEX jāturpina panākt 
konkrētus rezultātus uz vietas; šajā sakarībā pauž bažas par lielo neizskatīto lietu skaitu, 
kas radies, ANO Pagaidu pārvaldes misijai Kosovā nododot EULEX negaidīti daudz lietu; 
uzsver, ka EULEX rīcībā bijis nepietiekams tiesnešu un prokuroru skaits, un aicina 
dalībvalstis norīkot vajadzīgo ekspertu skaitu vai atļaut slēgt ar tiem līgumus; uzsver to, 
ka ir svarīgi samazināt birokrātiju EULEX darbā; šajā sakarībā uzsver kompetentas 
iekšējās pārvaldības, koordinācijas un sadarbības nepieciešamību, lai padarītu misijas 
darbu efektīvu; uzsver, ka EULEX darbā ir nepieciešama pārredzamība un 
pārskatatbildība, kā arī jāparāda, ka tā savā darbībā ņem vērā politiskā konteksta delikātais 
raksturu, lai stiprinātu misijas leģitimitāti iedzīvotāju acīs; turklāt uzsver, ka ir svarīgi 
uzturēt ciešu saziņu ar Kosovas valdību, iedzīvotājiem un plašsaziņas līdzekļiem; mudina 
EULEX ziņot Kosovas iedzīvotājiem par misijas gūtajiem panākumiem un strādāt pie tā, 
lai palielinātu uzticību misijai un modri sekotu iedzīvotāju cerībām; atzinīgi vērtē nesen 
izveidoto Cilvēktiesību izvērtēšanas komisiju, kura nodarbosies ar prasību izskatīšanu no 
personām, kuras sūdzas, ka EULEX misija, īstenojot savas izpildpilnvaras, ir pārkāpusi 
viņu cilvēktiesības;

14. aicina savas kompetentās struktūrvienības, jo īpaši Drošības un aizsardzības 
apakškomiteju, pastiprināt EULEX rūpīgas pārbaudes un uzraudzību, iespēju robežās 
sadarbojoties ar Kosovas pilsonisko sabiedrību; tālab aicina Padomi nosūtīt Parlamentam 
visus EULEX kārtējos un ārkārtas novērtējumus un pārskata ziņojumus;

15. ņem vērā Serbijas un Kosovas centienus atrast kopš 1998.–1999. gada konflikta bezvēsts 
pazudušās personas, izmantojot Darba grupu jautājumā par personām, par kurām trūkst 
ziņu saistībā ar notikumiem Kosovā; uzsver to, cik liela nozīme ir rezolūcijai par šo 
jautājumu, nodrošinot progresu kopš 1998.–1999. gada konflikta; turklāt norāda, ka 
apmēram 1862 gadījumos personas joprojām ir bezvēsts prombūtnē, un aicina gan 
Kosovu, gan Serbiju paplašināt jebkuru iespējamo sadarbību savā starpā, ar SSKK, 
EULEX un citām struktūrām šo personu meklēšanā;

16. uzsver, ka 2010. gads ir izšķirošs gan Kosovas valdības, gan visos pārvaldes līmeņos, lai 
panāktu progresu galveno reformu, piemēram, korupcijas apkarošanas, decentralizācijas 
un valsts pārvaldes reformu, īstenošanā; uzsver, ka, lai reformu process būtu veiksmīgs, 
tam jābūt balstītam uz pamatīgām debatēm par tiesību aktu projektiem, apspriežoties ar 
visām ieinteresētajām personām, tostarp pilsonisko sabiedrību; turklāt atgādina valdībai, 
ka īpaša uzmanība jāpievērš tiesību aktu ātrai un efektīvai īstenošanai, bez kā tiesiskā 
regulējuma pieņemšanai nevar būt reālas ietekmes uz situāciju Kosovā;
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17. pauž bažas par korupcijas izplatību, kas kopā ar organizēto noziedzību joprojām ir viena 
no smagākajām problēmām Kosovā, un prasa veikt steidzamus pasākumus tās 
apkarošanai, uzlabojot tiesisko regulējumu korupcijas apkarošanai, pieņemot korupcijas 
apkarošanas stratēģiju un rīcības plānu, kā arī aktīvāk sadarbojoties ar visu reģiona valstu 
policiju un tiesu iestādēm; pauž nopietnas bažas par neseno asinsizliešanu, ko izraisīja 
nežēlīgs incidents Kosovas robežas tuvumā, un prasa nekavējoties veikt pasākumus, lai 
novērstu šādus incidentus nākotnē, kā arī izbeigt ieroču tirdzniecību, kas veicina 
Rietumbalkānu reģiona destabilizāciju; atzinīgi vērtē to, ka Kosovas Īpašā prokurora 
birojā ir izveidots īpašs korupcijas apkarošanas departaments, bet uzsver, ka departamenta 
efektīvas darbības nodrošināšanai darbā jāpieņem darbinieki no visām nozaru ministrijām 
un ka personālam visos gadījumos jābūt nevainojamam; prasa ātri pieņemt tiesību aktu 
politisko partiju finansēšanas reglamentēšanai, kurā varētu efektīvi un pārredzami 
reglamentēt partiju finansēšanu, nodrošinot to finanšu pārskatu pilnīgu atklātību;

18. uzsver to, ka ārkārtīgi svarīga ir tiesu iestāžu un prokuratūras dienesta reforma, kura 
joprojām ir agrīnā stadijā un kuras mērķis ir nodrošināt tiesnešu un prokuroru neatkarību 
un profesionālismu, kā arī ļaut atgūt iedzīvotāju uzticību tiesiskumam; tādēļ atzinīgi vērtē 
ombuda, Augstākās tiesas tiesnešu, valsts prokuratūras prokuroru un Kosovas Īpašā 
prokurora biroja prokuroru iecelšanu amatā; pauž bažas par to, ka nepietiekama liecinieku 
aizsardzība joprojām kavē daudzu smagu noziegumu tiesvedību; prasa pieņemt un 
nekavējoties īstenot Likumu par tiesām un izveidot efektīvu sistēmu liecinieku un tiesnešu 
aizsardzībai; šajā ziņā mudina EULEX pārstāvjus turpināt atklāti ziņot par problēmām, kas 
Kosovā joprojām pastāv tiesiskuma jomā;

19. prasa pielikt vairāk pūļu, lai paātrinātu valsts pārvaldes reformu nolūkā izveidot 
profesionālu un neatkarīgu civildienestu, ievērojot dzimumu līdzsvaru un pilnībā 
atspoguļojot Kosovas iedzīvotāju daudzveidīgo etnisko sastāvu; uzsver, ka tādēļ ir 
jāpieņem un jāīsteno tiesiskais regulējums un ka jāvelta pienācīga uzmanība un 
jānodrošina finansējums cilvēkresursu attīstībai; pauž bažas par politisku iejaukšanos, 
ieceļot amatpersonas galvenajos civildienesta posteņos, un prasa pārtraukt šo praksi, kas 
nopietni pasliktina pārvaldes darbību;

20. mudina valdību bez politiska spiediena nodrošināt plašsaziņas līdzekļu plurālismu un 
finansiālo un redakcionālo neatkarību, kā arī īpašumtiesību un finansēšanas pārredzamību; 
prasa ievērot darba tiesības attiecībā uz žurnālistiem, kā arī veikt efektīvus pasākumus 
izzinošu žurnālistu aizsardzībai pret draudiem; uzsver, ka liela nozīme augstas kvalitātes 
neatkarīgas informācijas sniegšanā visiem iedzīvotājiem ir sabiedriskai raidorganizācijai, 
un pauž bažas par ilgstpējīgas finanšu sistēmas trūkumu, lai to nodrošinātu; atzinīgi vērtē 
valdības ieguldījumus, nodrošinot piekļuvi internetam; mudina valdību padarīt piekļuvi 
internetam vēl plašāk pieejamu iedzīvotājiem; uzsver to, cik būtiska nozīme ir necenzētai 
piekļuvei internetam uzņēmējdarbībā un politikā, jo īpaši, lai palielinātu jauniešu dalību 
vēlēšanu laikā; pauž nožēlu par to, ka valdība pēkšņi valsts ziemeļdaļā pārtraukusi 
piekļuvi mobilajiem sakariem;

21. prasa rast atbalstu Kosovas parlamenta nostiprināšanai, lai tas varētu efektīvi pildīt savas 
likumdevēja funkcijas un veikt valsts politisko un budžeta pasākumu demokrātisku 
pārraudzību; šajā saistībā prasa izveidot ad hoc divpusēju programmu, lai nodrošinātu 
Kosovas parlamenta administratīvajam personālam iespēju stažēties Eiropas Parlamentā, 
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un aicina ES dalībvalstu parlamentus izveidot divpusējas programmas, lai nodrošinātu 
Kosovas parlamenta deputātiem un administratīvajam personālam, jo īpaši parlamenta 
minoritāšu un opozīcijas grupām, apmaiņas un veiktspējas palielināšanas iespēju attiecībā 
uz parlamenta likumdošanas un kontroles procedūrām;

22. pauž atzinību Kosovas valdībai par panākumiem, kas gūti, pieņemot tiesību aktus 
cilvēktiesību aizsardzības jomā, un mudina nekavējoties pieņemt atlikušos tiesību aktus; 
tomēr konstatē, ka tiesiskā regulējuma īstenošana joprojām ir neapmierinoša un kopējais 
progress — lēns; prasa īstenot aktīvāku politiku, apkarojot jebkāda veida diskrimināciju 
(etniskās piederības, reliģijas, seksuālās orientācijas, invaliditātes un citu iemeslu dēļ) un 
gan valsts, gan vietējā līmenī nodrošinot dzimumu līdzsvaru un minoritāšu aktīvu dalību 
politiskajā dzīvē un pārvaldes struktūrās; uzsver izglītības nozīmi šajā procesā; aicina 
valdību nodrošināt minoritātēm skolas viņu valodās, tostarp mācību programmas un 
mācību grāmatas, kas veicina viņu kultūras un identitātes saglabāšanu, kā arī palīdzēt 
minoritātēm attīstīt cilvēkresursus; 

23. pauž bažas par augsto vardarbības līmeni ģimenē, sieviešu diskriminēšanu un cilvēku 
tirdzniecību, jo īpaši meiteņu un sieviešu tirdzniecību seksuālai izmantošanai; prasa aktīvi 
rīkoties, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību un efektīvi aizsargātu sieviešu un bērnu 
tiesības;

24. uzsver, ka bruņotajam konfliktam ir ļoti smagas sekas, kuru rezultātā sabiedrībai ir zudusi 
ticība miermīlīgai konfliktu noregulēšanai gan starp sociālajām grupām, gan privātajā 
dzīvē; 

25. uzsver, ka nestabilā politiskā situācija, dažos rajonos notikušie incidenti starp etniskajām 
grupām un slikti ekonomiskie nosacījumi ir kavējuši bēgļu noturīgu atgriešanos, un prasa 
veltīt vairāk pūļu viņu situācijas uzlabošanai;  

26. uzsver smago situāciju un diskrimināciju, ar ko nākas saskarties minoritātēm un jo īpaši 
romiem attiecībā uz piekļuvi izglītībai, mājokļiem, sociālajiem pakalpojumiem un 
nodarbinātībai; atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu slēgt ar svinu piesārņotās nometnes 
Mitrovicas ziemeļos un pārvietot šajās nometnēs dzīvojošās ģimenes, un prasa 
nekavējoties īstenot šo iniciatīvu; piekrīt Eiropas Padomes komisāra cilvēktiesību 
jautājumos paustajām bažām par to, ka Kosova joprojām nav spējīga nodrošināt 
pienācīgus apstākļus piespiedu kārtā repatriēto romu atkārtotai integrācijai, un mudina 
dalībvalstis pārtraukt šo praksi; šajā sakarībā ņem vērā Vācijas un Kosovas nolīgumu 
pakāpeniski repatriēt uz Kosovu 14 000 bēgļu, no kuriem apmēram 10 000 ir romi, un 
mudina Komisiju aktīvāk izmantot ad hoc palīdzības programmas; aicina valstis, kas 
piedalās Romu desmitgades iniciatīvā, veicināt Kosovas dalību šajās programmās;

27. uzsver izglītības izšķirošo nozīmi, gan sniedzot jaunatnei darba tirgū vajadzīgās iemaņas, 
gan arī veicinot samierināšanos starp etniskajām grupām; tādēļ mudina pakāpeniski ieviest 
minoritāšu valodu, īpaši serbu valodas, mācīšanu albāņu izcelsmes skolēniem un albāņu 
valodas mācīšanu visām minoritātēm; atzinīgi vērtē Starptautiskās Biznesa koledžas 
neseno nodibināšanu Mitrovicā, kas, apliecinot ievērojamu starptautisku ieguldījumu 
vietējā ekonomikā, piesaista studentus no visām kopienām, rada jauniešiem izredzes, 
popularizējot uzņēmējdarbību, un iepazīstina jauniešus ar Eiropas profesionālajiem 
standartiem uzņēmējdarbībā, kā arī vides un valsts pārvaldībā;
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28. uzsver, ka kultūras daudzveidības ievērošana vienmēr ir bijusi Eiropas Savienības centrāls 
aspekts un ka reliģiskais un kultūras mantojums ir nepieciešams priekšnosacījums mieram 
un drošībai reģionā; uzsver, ka kultūras mantojuma pienācīga aizsardzība ir svarīga visām 
Kosovas kopienām; aicina valdību ķerties pie plānotās iestāžu reformas īstenošanas 
kultūras mantojuma nozarē; uzsver, ka Kultūras mantojuma saraksta pieņemšana ir svarīgs 
priekšnosacījums tiesību aktu īstenošanai kultūras mantojuma jomā; atzinīgi vērtē Serbu 
pareizticīgo baznīcas reliģiskā un kultūras mantojuma aizsardzības koordinatora darbību 
un mudina visas ieinteresētās personas ar to aktīvi sadarboties;

29. uzsver, ka akadēmiskās izmaiņas jāatbalsta un jāveicina ar programmām, piemēram, 
Erasmus Mundus, lai Kosovas iedzīvotāji varētu iegūt kvalifikāciju un pieredzi Eiropas 
Savienībā, kā arī lai tiktu veicināta viņu mijiedarbība ar ES iedzīvotājiem;

30. aicina iestādes aktīvi atbalstīt pilsonisko sabiedrību un tās iesaistīšanu sociālās un 
ekonomikas politikas izstrādē, pilnībā atbalstot vārda un biedrošanās brīvību, uzsver 
pilsoniskās sabiedrības un starptautisko NVO ievērojamo nozīmi etnisko grupu 
samierināšanā un aicina Komisiju palielināt finansiālo atbalstu šo organizāciju darbam; 
šajā sakarībā uzsver nepieciešamību efektīvi iekļaut šos jautājumus Kosovai paredzētajās 
ikgadējās programmās pirmspievienošanās palīdzības instrumenta ietvaros; atzīmē, ka 
pastāv laba sadarbība starp personām un jo īpaši sadarbība uzņēmējdarbībā starp dažādu 
etnisko kopienu privātpersonām un ka Kosovas iestādēm, pilsoniskajai sabiedrībai un 
starptautiskajai kopienai jāveltī vairāk pūļu, lai atbalstītu vietējos projektus, kuri veicina 
šā veida sadarbību;

31. pauž nopietnas bažas par to, ka Kosova joprojām ir viena no nabadzīgākajām valstīm 
Eiropā un bezdarba līmenis šajā valstī pārsniedz 40 %; uzsver, ka šāds stāvoklis nav 
ilgtspējīgs un grūto dzīves apstākļu rezultātā sabiedrībā pieaug neapmierinātība; prasa 
nekavējoties veikt pasākumus, lai uzlabotu sociālo sistēmu efektivitāti attiecībā uz 
drošības radīšanu neaizsargātiem sabiedrības locekļiem, un turpināt īstenot aktīvu 
nodarbinātības politiku, lai samazinātu bezdarbu; šajā sakarībā aicina Komisiju pilnībā 
izmantot pirmspievienošanās palīdzības instrumentu Kosovas sociālās un ekonomiskās 
attīstības sekmēšanai, jo īpaši attiecībā uz jauniešiem; aicina ES un dalībvalstis pieņemt 
pēc iespējas vairāk Kosovas iedzīvotājus kā sezonas darba ņēmējus un nozarēs ar 
darbaspēka deficītu;

32. uzskata, ka ekonomiskā attīstība ir galvenais faktors valstij nozīmīgu problēmu risināšanā, 
turklāt tai ir izšķiroša nozīme sieviešu un minoritāšu stāvokļa uzlabošanā, kā arī attiecību 
veidošanā starp etniskajām grupām; uzsver lauksaimniecības nozares nozīmi šā mērķa 
sasniegšanā; atzinīgi vērtē daudzus tiesību aktus, kas šajā jomā tiek izstrādāti, un prasa tos 
nekavējoties pieņemt; tomēr uzsver, ka jau pieņemtā tiesiskā regulējuma efektīva 
īstenošana ir priekšnosacījums tam, lai reālā situācija uzlabotos;

33. uzsver, ka Kosovai vajadzētu izvēlēties attiecīgu ekonomikas politiku, ar kuru tiktu 
nodrošināta ilgtspējīga ekonomiskā izaugsme, vides aizsardzība, darbavietu radīšana, kā 
arī mazināta sociālā atstumtība; aicina Kosovas iestādes uzlabot ekonomisko klimatu 
ārvalstu ieguldījumiem un pārredzamību tirdzniecības attiecībās;

34. prasa veikt aktīvus pasākumus enerģētikas jomā, lai nodrošinātu Kosovas attīstībai 
nepieciešamo energoapgādes drošību; uzsver, ka milzīgās infrastruktūru vajadzības šajā 
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jomā rada iespēju dažādot energoapgādi, iekļaujot ekoloģiskākus avotus, modernizēt un 
palielināt elektrotīkla energoefektivitāti un ieviest labākās pieejamās tehnoloģijas arī 
plānotajās termoelektrocentrālēs; prasa nekavējoties slēgt Kosovas A spēkstaciju un pēc 
iespējas drīz Kosovas B spēkstaciju, nekaitējot valsts enerģijas vajadzībām;

35. aicina Kosovas iestādes turpināt ieguldījumus atjaunojamās enerģijas jomā un censties 
izveidot šajā jomā reģionālu sadarbību;

36. norāda, ka Kosovas transporta politika līdz šim ir bijusi orientēta uz ceļu būvniecību; pauž 
nožēlu par sabiedriskā transporta, jo īpaši dzelzceļu, slikto stāvokli; aicina Kosovas 
valdību pilnībā izmantot pirmspievienošanās palīdzības instrumenta līdzekļus, lai attīstītu, 
uzlabotu un modernizētu dzelzceļu tīklu, kā arī uzlabotu pasažieru un kravas pārvadājumu 
savienojumus ar robežvalstīm, lai panāktu ilgtspējīgu mobilitāti;

37. pauž bažas par plaši izplatītajām vides problēmām, kas skārušas zemi, gaisu un ūdeni, un 
aicina valdību grozīt un īstenot tiesisko regulējumu, lai saskaņotu to ar ES standartiem un 
padarītu izglītību vides jomā par galveno izglītības elementu;

38. uzsver, ka ES klātbūtne Kosovā ir jāsaskaņo ar Eiropas Ārējās darbības dienesta attīstību, 
ES delegāciju izveidi pasaulē un Komisijas Sadarbības biroja pārveidi par ES delegāciju, 
lai uzlabotu ES darbības Kosovā efektivitāti un koordināciju; ņem vērā, ka pamatojoties 
uz Eiropas Savienības Kosovas mandātu, Belgradā tika atklāts jauns ES birojs, kas 
darbojas atsevišķi no pašreizējās ES delegācijas Serbijā;

39. pauž nožēlu par pārredzamības trūkumu attiecībā uz pēdējo Eiropas Savienības īpašā 
pārstāvja Kosovas mandāta paplašināšanu, tostarp būtisku apropriāciju pieaugumu; 

atgādina, ka, pieņemot jauno iestāžu nolīgumu par budžeta jautājumiem, attiecīgi jārunā par 
prasībām informēt EP, ņemot vērā Lisabonas līgumu;

40. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un 
drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietniecei, Padomei un Komisijai, 
ES īpašajam pārstāvim / starptautiskajam civilajam pārstāvim Kosovā, Kosovas valdībai 
un parlamentam, Serbijas valdībai, Starptautiskās koordinācijas grupas locekļiem un ANO 
Drošības padomei.


