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Subiect: Petiția nr. 0489/2020, adresată de V.O., de cetățenie germană, privind un 
angajament mai ferm al UE în Kosovo și Serbia și evitarea schimburilor de 
teritorii între cele două state

1. Rezumatul petiției

Petiționarul invită UE să promoveze o politică a democrației și o mai bună separare a puterilor 
în Kosovo, precum și să își mărească eforturile de mediere între Serbia și Kosovo. El denunță, 
în special, un schimb de teritorii negociat numai de Reprezentantul Special al SUA și de Serbia, 
care au profitat de un vid de putere declanșat în Kosovo de criza COVID-19 și de votul ulterior 
de neîncredere împotriva guvernului. Petiționarul atrage atenția asupra consecințelor 
devastatoare - moartea a mii de civili, purificarea etnică, genocidul, masacrele, strămutarea în 
masă, violurile în masă și crimele împotriva umanității - care au condus la schimbări teritoriale 
în Balcani în trecut. Prin urmare, solicită UE să adere la obiectivele politicii externe comune a 
UE, astfel cum sunt prevăzute la articolul 21 alineatul (2) din TUE, și să prevină schimburile 
de teritorii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 iulie 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură] [(fostul articol 216 alineatul (6)].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020 

Observațiile Comisiei

Petiția este în concordanță cu principalele priorități ale UE privind promovarea democrației, 
inclusiv instituții eficace și separarea puterilor în Kosovo, și privind intensificarea eforturilor 
de facilitare a dialogului dintre Serbia și Kosovo. Petiția face referire la posibile negocieri ale 
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unor schimburi de terenuri, promovate de trimisul prezidențial al Statelor Unite. Nu s-a dovedit 
că există o astfel de inițiativă. Se pretinde că părțile au propus un schimb de terenuri în 2018. 
Contextul oferit nu este precis și nici clar cu privire la acest subiect.

Concluzie

În ceea ce privește angajamentul UE față de Kosovo și Serbia, recent, UE și-a evidențiat deja 
angajamentul ferm prin numirea lui Miroslav Lajčák în funcția de reprezentant special al 
Uniunii Europene pentru dialogul Belgrad-Priștina și alte chestiuni regionale din Balcanii de 
Vest. 

Însă petiționarul face referire la negocierile promovate de trimisul prezidențial al Statelor Unite, 
despre care se presupune că sunt în prezent în curs de desfășurare și nu există nicio dovadă.


