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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0489/2020, внесена от V.O., с германско гражданство, 
относно по-голяма ангажираност на ЕС в Косово и Сърбия и относно 
избягването на замяната на земя между двете държави

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава ЕС да насърчава политика на демокрация и по-добро 
разделение на властите в Косово и да увеличи усилията си за посредничество между 
Сърбия и Косово. Той осъжда по-специално замяна на земя, договорена единствено от 
специалния представител на САЩ и от Сърбия, която се възползва от властовия вакуум 
в Косово, предизвикан от кризата, свързана с COVID-19, и последвалия вот на недоверие 
в правителството. Вносителят на петицията обръща внимание на опустошителните 
последици в резултат от териториални промени на Балканите в миналото: смъртта на 
хиляди цивилни, етническо прочистване, геноцид, масови убийства, масово разселване, 
масови изнасилвания и престъпления срещу човечеството. Поради това той призовава 
ЕС да се придържа към целите на общата външна политика на ЕС, посочени в член 21, 
параграф 2 от ДЕС, и да предотвратява териториални промени.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 юли 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 (предишен член 216, параграф 6)).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.  

Забележки на Комисията

Петицията е в съответствие с основните приоритети на ЕС за насърчаване на 
демокрацията, включително ефективни институции и разделение на властите в Косово, 
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както и за засилване на усилията за улесняване на диалога между Сърбия и Косово.  
Петицията се отнася до евентуални преговори за замяна на земя, насърчавани от 
президентския пратеник на САЩ.  Няма доказателства за такава инициатива.  Твърди се, 
че през 2018 г. страните са представили предложение за замяна на земя.  Предоставената 
информация не е точна и не предлага яснота по темата. 

Заключение

Що се отнася до по-голямата ангажираност на ЕС в Косово и Сърбия, неотдавна ЕС вече 
подчерта твърдия си ангажимент чрез назначаването на Мирослав Лайчак за специален 
представител на ЕС за диалога Белград — Прищина и други регионални въпроси в 
Западните Балкани.  

Вносителят на петицията обаче се позовава на преговори, насърчавани от президентския 
пратеник на САЩ, за които твърди, че са в ход, за което няма доказателства.


