Takimi i 6-të ndërparlamentar
30 – 31 tetor 2013
Prishtinë
DEKLARATË E PËRBASHKËT
nga kryesuesit e delegacioneve
Në fund të takimit të 6-të ndërparlamentar mes Parlamentit Evropian dhe
Kosovës, të mbajtur në Prishtinë më 30 – 31 tetor 2013, të dyja delegacionet:

Kuvendit të

1. Përgëzuan kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, si dhe Përfaqësuesin e
Lartë/Zëvendëspresidentin, për përkushtimin e tyre dhe progresin në dialogun
Prishtinë - Beograd, mirëpritën marrëveshjet e fundit në telekomunikacion dhe energji,
rikujtuan edhe një herë nevojën për transparencën më të lartë në komunikimin e
rezultateve të dialogut dhe për përfshirjen e parlamenteve dhe shoqërisë civile në
procesin e zbatimit;
2. Theksuan nevojën për përmirësim madhor në mbajtjen e zgjedhjeve të ardhme lokale
dhe nënvizuan nevojën për të garantuar karakterin e tyre të rregullt dhe plotësisht
demokratik; shprehën shqetësimin për disa raste të rritjes joproporcionale të njerëzve
në listën e votuesve; theksuan se pjesëmarrja e serbëve të Kosovës që jetojnë në veri,
gjatë zgjedhjeve të 3 nëntorit, do të jetë provë e rëndësishme drejt normalizimit të
marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit; inkurajuan serbët e Kosovës dhe
përfaqësuesit e tyre politikë që t’i shfrytëzojnë të gjitha mundësitë që të luajnë një rol
konstruktiv në politikë dhe shoqëri, në veçanti duke marrë pjesë në mënyrë të
ndërgjegjshme në zgjedhje; shprehën shqetësim lidhur me kërcënimet drejt votuesve
serbë, sidomos në veri të Kosovës;
3. Shprehën shqetësim për mungesë në zbatimin e reformave zgjedhore që nga viti 2011,
kur qytetarëve të Kosovës iu ishte dhënë një premtim i tillë nga partitë politike;
4. Mirëpritën hapjen e negociatave mes Qeverisë së Kosovës dhe Komisionit Evropian
për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit (MSA) më 28 tetor, sipas vendimit të
Këshillit Evropian të qershorit të vitit 2013, i cili miratoi mandatin për negociata për
MSA-në: njohën domethënien e këtij hapi kaq të rëndësishëm për Kosovën në rrugën e
saj drejt Bashkimit Evropian;

5. I bënë thirrje institucioneve të Kosovës ta përmirësojnë efektshmërinë, përgjegjësinë
dhe paanësinë e organeve të drejtësisë dhe ta respektojnë pavarësinë e tyre; nxitën
institucionet që në mënyrë proaktive ta forcojnë sundimin e ligjit, veçanërisht duke
përndjekur krimin e organizuar dhe korrupsionin, duke përfshirë edhe ata që gjenden
brenda radhëve të tyre; shprehën brengën e tyre rreth mungesës së progresit të
rëndësishëm në këto fusha;
6. Përsëritën thirrjen e tyre për përmirësimin e kornizës juridike dhe organizative për
mbrojtjen e dëshmitarëve, veçanërisht i rëndësishëm për ndjekjen të rasteve të profilit
të lartë;
7. Mbështetën ndjekjen e vazhdueshme të krimeve të luftës në Kosovë; thellësisht ndjenë
keqardhje për fatin e personave që ende janë të pagjetur, si dhe viktimave të dhunës
seksuale, si pasojë e luftës në Kosovë; vunë në pah se zbardhja e së vërtetës për fatin e
tyre dhe përballja me drejtësinë e atyre që janë përgjegjës kërkon reagim të
menjëhershëm, si një ndër parakushtet qenësore për paqe në rajon;
8. Inkurajuan përgjegjësinë lokale dhe zotërimin e procesit të pajtimit; konsideruan se
institucionet kosovare dhe institucionet serbe do të duhej të ndërmarrin hapa të
mëtejshëm për të qenë më pranë minoriteteve përkatëse, përfshirë sigurimin e qasjes
në të gjitha shërbimet zyrtare në gjuhët e tyre;
9. Theksuan rëndësinë e punës së EULEX-it; i bënë thirrje EULEX-it të rrisë
transparencën dhe përgjegjshmërinë e punës së tij; ftuan autoritetet e Kosovës të
vazhdojnë të respektojnë mandatin e EULEX-it dhe ushtrimin e pushtetit të tij
ekzekutiv deri në krijimin e parakushteve për dorëzim të plotë të kompetencave
institucioneve të Kosovës;
10. Theksuan rëndësinë e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës dhe inkurajuan
institucionet e Kosovës që të shtojnë përpjekjet në realizimin e prioriteteve të caktuara
me Planin e Veprimit për Viza dhe të ndërmerren e zbatohen reformat e
domosdoshme; bënë thirrje tek institucionet e BE-së që të vazhdojnë me përshpejtimin
e procesit të vendosjes së Kosovës në listën e bardhë për viza për zonën e Shengenit;
11. Theksuan se anëtarësimi i Kosovës në organizatat për bashkëpunim rajonal duhet të
promovohet dhe inkurajohet nga të gjitha vendet në rajon;
12. Theksuan nevojën e evitimit dhe tejkalimit të pengesave politike e procedurale, që i
bëjnë qytetarët e Kosovës të jenë të vetmit ne Evropë të privuar nga mundësia e
shqyrtimit të ankesave të tyre në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut.
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