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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0489/2020, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais V. O., par 
enerģiskāku ES atbalstu Kosovai un Serbijai un par izvairīšanos no teritoriju 
apmaiņas starp abām valstīm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina ES veicināt demokrātijas politiku un varas dalīšanas principa 
ievērošanu Kosovā un pastiprināt starpniecības centienus starp Serbiju un Kosovu. Viņš īpaši 
nosoda teritoriju apmaiņu, par kuru sarunas ir risinājuši tikai ASV īpašais pārstāvis un Serbija, 
izmantojot varas vakuumu Kosovā, ko izraisīja balsojums par neuzticības izteikšanu valdībai 
saistībā ar Covid-19 krīzi. Lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību uz šādas apmaiņas 
postošajām sekām, proti, tūkstošiem civiliedzīvotāju nāvi, etnisko tīrīšanu, genocīdu, 
slaktiņiem, iedzīvotāju masveida pārvietošanu, masveida izvarošanu un noziegumiem pret 
cilvēci, kas pagātnē ir novedušas pie teritoriālām izmaiņām Balkānos. Tāpēc viņš aicina ES 
ievērot ES kopējās ārpolitikas mērķus, kas izklāstīti LES 21. panta 2. punktā, un novērst 
teritoriālas izmaiņas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 27. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu (bijušais 216. panta 6. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī  

Komisijas apsvērumi

Lūgumraksts atbilst galvenajām ES prioritātēm, proti, veicināt demokrātiju, arī efektīvas 
iestādes un varas dalīšanu Kosovā, un pastiprināt centienus sekmēt dialogu starp Serbiju un 
Kosovu. Lūgumrakstā minētas iespējamas sarunas par teritoriju apmaiņu, kuras veicinot ASV 
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prezidenta sūtnis. Par šādu iniciatīvu nav pierādījumu. Priekšlikumu par teritoriju apmaiņu 
puses esot izvirzījušas 2018. gadā. Sniegtā informācija nav precīza un nenodrošina skaidrību 
par šo jautājumu.

Secinājums

Kas attiecas uz lielāku ES iesaisti Kosovas un Serbijas jautājumā, ES jau ir uzsvērusi savu ciešo 
apņemšanos, ieceļot Miroslav Lajčák par ES īpašo pārstāvi Belgradas un Prištinas dialogam un 
citiem Rietumbalkānu reģionālajiem jautājumiem. 

Taču lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz ASV prezidenta sūtņa veicinātām sarunām, kuras 
pašlaik tiekot risinātas, bet par kurām nav pierādījumu.


