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Az EU égisze alatt zajló Belgrád–Pristina dialógus 2011 óta nyújt keretet a Szerbia 
és Koszovó közötti tárgyalásoknak, amelyek a két fél kapcsolatának normalizálását 
célozzák. A párbeszéd sikeressége mindkét fél számára kulcsfontosságú, hiszen 
a két ország uniós integrációja csak a kapcsolataik rendezése révén valósulhat 
meg. Eddig összesen 17 megállapodás született, amelyek közül kiemelendő a 2013. 
április 19-én Brüsszelben megkötött, amellyel lényegében miniszterelnöki szintre 
kerülhettek a tárgyalások.

A dialógus által érintett kérdések spektruma igen széles. Koszovó nemzetközi 
képviseletétől és az emberek szabad mozgásától kezdve, a kereskedelmi doku-
mentumok és a diplomák elismerésén át, a Szerbia által működtetett intézményi 
struktúrák felszámolásáig számos aspektusát érintik a két ország kapcsolatának. 
A tárgyalásokat és a megállapodások megvalósítását 2014-ben döntően befolyá-
solták a koszovói, a szerbiai és az európai parlamenti választások, valamint az új 
Európai Bizottság megalakulása. Mindezen események együttes következménye 
volt, hogy ebben az időszakban ismételten technikai szintre szorultak vissza az 
egyeztetések.

A tavalyi „visszaesést” követően, az elmúlt fél évben az újonnan megválasztott 
döntéshozók részvételével folytatódhattak a tárgyalások. Az alábbi rövid elemzés 
célja, hogy összegezze az elmúlt fél év eseményeit, a dialógus folytatásának kö-
rülményeit, illetve felvázolja a dialógus következő lépéseit befolyásoló lehetséges 
tényezőket.

A politikAi szintű egyeztetések folytAtásánAk
előzményei

A 2014-es év – amint arra a bevezetőben is utaltam – a dialógusban részes 
valamennyi szereplő szempontjából választási év volt. Szerbiában az előre-
hozott választások egyértelmű eredményt hoztak, és ennek köszönhetően 

Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt elnöke alakíthatta meg kormányát 2014 
tavaszán. Helyettese és külügyminisztere az az Ivica Dačić lett, aki korábban mi-
niszterelnökként vett részt a dialógusban. Ezzel szemben Koszovóban a júniusi 
választásokat követően hat hónapig tartó politikai patthelyzet alakult ki a két legna-
gyobb parlamenti erő, a Koszovói Demokrata Párt (Partia Demokratike e Kosovës, 
PDK) és a Koszovói Demokratikus Liga (Lidhja Demokratike e Kosovës, LDK) között, 
s ennek következtében decemberig elhúzódott a kormányalakítási folyamat. A felállt 
nagykoalíciós kormányban Isa Mustafa, az LDK vezetője szerzett miniszterelnöki 
pozíciót, míg a PDK-t vezető korábbi miniszterelnök, Hashim Thaçi külügyminiszter 
és miniszterelnök-helyettes lett. Mindez logikusan vezetett a dialógus háttérbe szo-
rulásához, hiszen a koszovói belpolitikai válság nyomán elmaradtak a felsővezetői, 
politikai szintű egyeztetések, Szerbia pedig a politikai nyomás hiányában nem kény-
szerült arra, hogy siettesse a megállapodások életbe léptetését.



E L E M Z É S E K

4 Orosz Anna

Ugyanakkor a kormány felállítása sem vezetett a koszovói miniszterelnök tár-
gyalási pozíciójának a megerősödéséhez, mivel újabb belpolitikai krízissel kellett 
szembenéznie. Egyrészt kritika érte annak kapcsán, hogy túlságosan megengedő a 
Belgráddal szemben folytatott politikája. Ezt az érzést többek között a Trepča bányá-
szati komplexum (Belgrád nemtetszést kiváltó) privatizációjától való visszalépése 
váltotta ki. Mindez pedig már csak olaj volt a tűzre, miután a koszovói kormánynak 
a visszatérőkért és a kisebbségi közösségekért felelős szerb minisztere, Aleksandar 
Jablanović „vadembereknek” nevezte azokat az albánokat, akik kövekkel dobáltak 
meg egy buszt, amelyen egy, az ortodox karácsony idejére hazautazó szerb zarán-
dokcsoport tagjai utaztak. A társadalmi elégedetlenség utcai tüntetésekbe torkollott, 
amelyet később csak rendőri beavatkozással tudott szétoszlatni a kormány. A meg-
mozdulások hatására a miniszterelnök felmentette pozíciójából a szerb minisztert; 
válaszul a koszovói parlament szerb képviselői meghatározatlan időre kivonultak a 
döntéshozásból, hogy Belgráddal konzultáljanak. Így ismét nehézkessé, illetve bi-
zonyos esetekben lehetetlenné vált a döntéshozatal a parlamentben, mivel számos 
kérdésben csak a szerb képviselők jelenlétében születhet döntés.

Az uniós pozíciókat érintő személycserék első akkordját az EP-választások je-
lentették, amelynek eredményeként a néppártiak jutottak többséghez az Európai 
Parlamentben. Ezt követően állhatott csak fel az új Európai Bizottság (a továbbiak-
ban: Bizottság), amelynek élére Jean-Claude Junckert, az Európai Néppárt jelöltjét 
javasolta az Európai Tanács. Az új Bizottság 2014 novemberében kezdhette meg 
a működését. Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselői pozícióját Federica 
Mogherini korábbi olasz külügyminiszter tölti be, aki egyben a Bizottság alelnöke 
is lett. Elődje, Lady Catherine Ashton – a dialógus elindítója és „szülőanyja” – ki-
emelt figyelmet szentelt a folyamatnak, így sokak részéről fogalmazódott meg az 
az elvárás, hogy Mogherininak is hasonlóan aktív szerepet kellene játszania a két 
fél közötti párbeszéd alakításában. Jogosan merül fel azonban a kérdés, hogy az 
új uniós főképviselő a jelenlegi feszült nemzetközi környezetben mennyire lesz ké-
pes erőforrásokat és figyelmet fordítani a folyamatra. Ez különösen annak fényében 
tűnik jogosnak, hogy az új Bizottság elnöke, Juncker is egyértelművé tette, hogy a 
következő öt évben nem folytatódik a bővítés, és összevonta a szomszédságpoliti-
káért és a bővítésért felelős biztosok portfólióját.

A Nyugat-Balkánnak mint uniós külpolitikai prioritásnak az ilyen nyílt megkérdő-
jelezésére nem nagyon volt példa korábban; még akkor sem, amikor az eredmények 
elmaradása miatt erőtlenné és kimerültté vált az uniós megközelítés. A bővítési fá-
radtságot már évek óta az egyik fő korlátozó tényezők között említik, de a reformok 
állása szempontjából sem lenne egyik nyugat-balkáni állam számára sem realitása 
egy öt éven belüli csatlakozásnak. Mégis úgy tűnik, hogy egyes uniós tagállamok 
– különösen Németország – nagy hangsúlyt fektetnek a „felelőtlen ígéretek” elkerü-
lésére. Fontos kérdés azonban, hogy ez az óvatosság mennyire fogja korlátozni az 
EU térségbeli soft power képességeit.

http://www.balkaninsight.com/en/article/more-calls-for-minister-resignation-over-djakovica-events
http://www.balkaninsight.com/en/article/more-calls-for-minister-resignation-over-djakovica-events
http://juncker.epp.eu/my-priorities
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E tekintetben érdemes kitérni Németországra, amely 2014. augusztusban útjára 
indította az ún. „berlini folyamatot”, amely lényegében a regionális együttműködés 
előmozdításával, regionális szintű infrastrukturális projektek támogatásával kívánja 
előmozdítani az integrációs folyamatot. Noha Németország hangsúlyozta, hogy a 
berlini folyamat nem helyettesítheti az EU által biztosított integrációs kereteket, az 
a térség fejlesztési irányának meghatározása szempontjából mégis egy erőteljes 
német befolyás alatt álló döntéshozatali fórumot teremtett. Az uniós tagállamok 
közül még Ausztria, Franciaország és Olaszország vesz részt folyamatban, amelyek 
a következő csúcstalálkozók helyszínéül is szolgálnak majd (2015: Bécs, 2016: Pá-
rizs, 2017: Róma). A konferenciák között az új „Western Balkans 6” platform biztosít 
keretet a nyugat-balkáni államok közti egyeztetéseknek.

A fentiek fényében tehát kérdéses, hogy milyen formában és mértékben vállal 
majd szerepet az EU a következő években a Nyugat-Balkánon. Jelenleg az ukrán 
válság, az Oroszország elleni szankciók ügye, az EU-t sújtó migrációs nyomás, va-
lamint az Iszlám Állam elleni fellépés dominálja az EU külpolitikai agendáját, illetve 
határozza meg az uniós külpolitika irányát az egyes térségek, így a Nyugat-Balkán 
relációjában is. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az említett nemzetközi kihívások 
nem kerülik el a Nyugat-Balkánt sem, így előreláthatólag a térséggel kapcsolatos 
agendát is alakítani fogják, különösen akkor, ha komolyabb biztonsági kérdések 
merülnek fel.

A felsorolt problémák alapján úgy tűnik, hogy a Belgrád–Pristina dialógus köny-
nyen perifériára szorulhat. A folytatása jelentősen függ majd Szerbia és Koszovó 
kül- és belpolitikai motivációitól, illetve attól, hogy a dialógusban elért eredménye-
kért cserébe milyen kedvezményeket sikerül szerezniük az EU-tól.

A diAlógus legutóbbi tAlálkozóinAk rövid összegzése

Majdnem tíz hónap kihagyást követően rendezték meg az első miniszterel-
nöki szintű találkozót Brüsszelben, 2015. február 9–10-én. Az eseményen 
a két miniszterelnök, Isa Mustafa és Aleksandar Vučić sikeresen megálla-

podott a koszovói szerb bíróságoknak a koszovói intézményi struktúrába történő 
integrálásáról, ami egy fontos lépést jelentett a Belgrádból irányított párhuzamos 
struktúrák felszámolása felé.

Márciusban Mogherini első útja Koszovóba vezetett, ahol ismételten üdvözölte 
a februári megállapodás megszületését, valamint az annak megvalósítására tett 
lépéseket. A közös sajtótájékoztatón Mustafa miniszterelnök azon kérésére, hogy 
„több EU-t” szeretnének Koszovóban pozitívan reagált a főképviselő asszony, és 
hangsúlyozta, hogy az eddigi uniós látogatások is ezt a hozzáállást igazolják. Egy 
zártabb körben – a parlament EU-integrációs bizottsága, vezető médiaszemélyi-
ségek, az EU-tagállamok és USA nagykövetei, valamint a kiválasztott egyetemi 
hallgatók előtt – tartott beszédében egyes résztvevők beszámolója szerint azt 

http://www.balkaninsight.com/en/article/belgrade-pristina-reach-deal-on-judiciary
http://www.balkaninsight.com/en/article/belgrade-pristina-reach-deal-on-judiciary
http://europeanwesternbalkans.com/2015/03/27/hrvp-federica-mogherini-to-visit-belgrade-and-pristina/#more-1273
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is elmondta, hogy az EU továbbra is támogatni fogja a két egyenlő fél közötti di-
alógust. Azonban hangsúlyozta, hogy az EU csak a facilitátora a tárgyalásoknak, 
és a napirendre kerülő témák meghatározása és a haladás a két fél kezében van, 
továbbá a végső megállapodásoknak mindkét fél számára kielégítő megoldást kell 
nyújtaniuk.

A találkozó során olyan problémákat is érintettek, mint a magas munkanélkü-
liség, a gyenge gazdasági teljesítmény és a kivándorlás. Ezek kezelése kapcsán 
Mogherini egyértelművé tette, hogy a Koszovó előtt álló kihívásokkal a koszovói-
aknak kell szembenézniük, és annak terhét is elsősorban nekik kell viselniük. Arra 
is kitért, hogy az EU Koszovót el nem ismerő tagállamai – a megállapodásoknak 
megfelelően – nem gátolták a Koszovóval folytatott egyeztetéseket, így a reformok 
megvalósítása elé sem gördítenek majd akadályt.

Pristina után Belgrádba látogatott Mogherini, ahol a szerb miniszterelnök figyel-
mét is felhívta a Koszovóval való kapcsolatok normalizálásának a jelentőségére, 
ugyanakkor hozzátette, hogy Koszovó függetlenségének elismerése nem feltétele 
az integrációs folyamat folytatásának. Reményét fejezte ki, hogy az év végéig meg-
nyithatnak bizonyos tárgyalási fejezeteket, illetve hozzátette, hogy Szerbia uniós 
integrációján az országnak és az Európai Uniónak együtt kell dolgoznia. Méltatta 
továbbá a szerb kormány reformtörekvéseit, az EBESZ soros elnökeként végzett te-
vékenységét, valamint az uniós missziókhoz való hozzájárulását. A felek kitértek az 
Oroszországhoz fűződő kapcsolatokra is, amelyek kapcsán Mogherini naivitásnak 
tartotta azt a feltételezést, hogy azok ne lennének hatással Szerbia külpolitikájára. 
Ugyanakkor jelezte, hogy egyeztettek az EU-t és Szerbiát egyaránt érintő energiael-
látási kihívásokról is.

A márciusi látogatásokat egy újabb miniszterelnöki találkozó követte Brüsz-
szelben, április 21-én. Ezen a felek megállapodtak abban, hogy Koszovó nem hoz 
döntést olyan privatizációs ügyekben, amelyek az észak-koszovói, többségében 
szerbek lakta területeket érinti. A koszovói kormány által nyújtott garanciákért cse-
rébe a szerb képviselők pár napon belül visszatértek a parlamentbe, és kinevezték az 
új szerb minisztert is, aki Jablanovićcsal szemben nem Észak-Koszovóból, hanem 
egy szerb többségű déli területről, Strpcéből érkezett. A miniszterelnökök tárgyalá-
sokat folytattak telekommunikációs és energiaszolgáltatási kérdésekről is, valamint 
az igazságügyi és polgári védelmi reformoknak a legutóbb megállapodás értelmé-
ben történő megvalósításáról. A szerb önkormányzati szövetség felállításának a 
kérdése szintén napirendre került. Annak ellenére, hogy ez az egyik legfontosabb 
eleme a 2013. áprilisi brüsszeli megállapodásnak, e tekintetben semmilyen előrelé-
pés nem történt.

Legutóbb május 12-én zajlott egy találkozó Brüsszelben, amely az energia-
szolgáltatásra vonatkozó megállapodás és cselekvési terv megvalósításának 
előmozdítását szolgálhatta volna. A találkozó azonban ezúttal is eredmény nél-
kül zárult. Ennek oka, hogy a szerb tárgyalópartner újabb és újabb követeléseivel 
megsértette az energiaszolgáltatásra vonatkozóan korábban elért megállapodás-
ban foglaltakat – fejtette ki a koszovói delegáció vezetője, Edita Tahiri, Koszovó 

http://www.balkaninsight.com/en/article/belgrade-pristina-reach-deal-on-judiciary
http://www.balkaninsight.com/en/article/belgrade-pristina-talks-yield-few-results
http://www.balkaninsight.com/en/article/belgrade-pristina-talks-yield-few-results
http://europeanwesternbalkans.com/2015/05/11/belgrade-pristina-to-discuss-energy-issues-in-brussels/
http://www.kryeministri-ks.net/?page=2,9,4974
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dialógusért felelős tárca nélküli minisztere. Tahiri egy későbbi nyilatkozatában a 
dialógus felső szintű találkozóinak a felfüggesztését helyezte kilátásba mindaddig, 
amíg nem sikerül előrelépést elérni technikai szinten: megállapodni a járművek biz-
tosítási díjának a kérdésében, valamint az IBM-re vonatkozó megállapodás egyes 
elemeiben.

Az elmúlt tAlálkozók értékelése
és A jövőbeli kilátások

Noha Mogherini nyilatkozatainak a hangneme általában véve pozitív, azok-
ból mégiscsak visszaköszön az Európai Bizottság elnökének, Jean-Claude 
Junckernek az az üzenete, amelyet a bővítési folyamattal kapcsolatban 

fogalmazott meg hivatalba lépésekor. Mindezek tükrében nem meglepő a főkép-
viselő óvatossága az uniós szerepvállalás meghatározása tekintetében. Koszovó 
státuszát illetően a tagállamok eltérő véleménye miatt továbbra sem képviselhet 
egységes álláspontot, ugyanakkor rövid távon szüksége lesz egy olyan, a dialógus 
eredményeinek értékelésére szolgáló feltételrendszer kialakítására, amely referenci-
ául szolgálhat a Szerbiával folytatandó tárgyalási fejezetek megnyitásához. Ugyanis 
több meghatározó tagállam (pl. Németország) álláspontja szerint a Koszovó és 
Szerbia kapcsolatának normalizálására, vagyis a 2013. áprilisi megállapodások 
megvalósulására vonatkozó 35., ún. „Egyéb kérdések” című tárgyalási fejezet az 
előfeltétele a többi fejezet megnyitásának.

Az uniós elvárások és feltételek továbbra is képesek lényegesen befolyásolni 
a reformokat és a politikai folyamatokat a Nyugat-Balkánon, így fontos szerepet 
játszhatnak a dialógus eredményeinek az alakításában is, és egyben erősíthetnék 
az EU pozícióját is a térségben. Egy, a Central European Policy Institute által tavaly 
kiadott elemzés szerint a következő uniós külpolitikai prioritásokat szolgálnák a 
Belgrád–Pristina dialógusban elérni kívánt eredmények elősegítenék:

- Délkelet-Európa országaiban a béke megerősödését és a regionális együtt-
működés, a stabilitás, illetve a külföldi befektetések jobb feltételeinek a 
kialakítását;

- a két ország demokratizálódását, a demokratikus kormányzás iránti igény 
erősödését, továbbá az uniós csatlakozási folyamatra való felkészülést;

- az EU „soft power” képességeinek és globális szerepének az erősödését;
- Oroszország erősödő nyugat-balkáni befolyásának ellensúlyozását;
- az Unió tagállamaira nehezedő migrációs nyomás csökkentését.

Mivel 2014 a „választások éve” volt, Mogherini asszony – hacsak nem lesz szük-
ség valahol előrehozott választásokra – három-négy évig a jelenlegi partnereivel 
számolhat, és úgy támogathat reformokat, hogy azokat nem korlátozza választási 
kampány és a döntéshozók személye körüli bizonytalanság. A tárgyalásban részt 

http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-no-dialogue-until-agreements-are-fulfilled-1
http://www.cepolicy.org/publications/mogherinis-chance-true-rapprochement-between-serbia-and-kosovo
http://www.cepolicy.org/publications/mogherinis-chance-true-rapprochement-between-serbia-and-kosovo
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vevő partnerek hivatali idejének ez az egybeesése pedig arra is lehetőséget nyújt-
hat, hogy az EU főképviselője megismerje és kiismerje a partnereit, és megfelelő 
stratégiát alakítson ki a tárgyalások támogatása érdekében. Szintén a főképviselő 
erőfeszítéseit segítheti, hogy mind a koszovói, mind a belgrádi politikai vezetők szá-
mára kulcsfontosságú, hogy valódi eredményeket tegyenek le a jövőben az asztalra.

Bár még korai messzemenő következtetéseket levonni, az elmúlt fél év esemé-
nyei alapján az alábbiakban összegzem néhány, a jövőbeli tárgyalások alakulását 
befolyásoló tényezőt, illetve a tárgyalások eredményeinek értékeléséhez számítás-
ba veendő szempontot.

Koszovóban az elmúlt időszak eseményei (pl. a pristinai tüntetések, a migráci-
ós hullám elindulása) rámutattak arra, hogy az emberek a mindennapjaikat érintő 
gazdasági nehézségekért már nem (csak) külső felelősöket keresnek elsősorban, 
hanem a saját kormányukat és politikusaikat okolják a kilátástalan helyzet elhúzódá-
sáért. A nagykoalíciós kormány felállása sokakban éppen azt a vélekedést erősítette 
meg, hogy a lényegi változásokat eddig is elodázó pártok hatalma betonozódott be. 
Így a nagykoalíciónak mindenképp eredményeket kell felmutatnia ahhoz, hogy ne 
gyengüljön tovább a két nagy kormányzó párt társadalmi támogatottsága, illetve 
hogy elkerülhetőek legyenek a januárihoz hasonló társadalmi megmozdulások.

A felsorolt eseményekre pillantva az lehet az első benyomásunk, hogy Ko-
szovó tárgyalási pozíciója jelentősen gyengébb, mint Szerbiáé. Noha a koszovói 
külügyminisztériumi kollégák nyilatkozatai alapján ők továbbra is bíznak a nagy EU-
tagállamok és különösen Németország támogatásában, a dialógus eddig Szerbia 
polgárai számára sokkal megfoghatóbb eredményeket hozott (pl. az uniós tagjelölti 
státusz elnyerése), mint Koszovóban. A koszovóiak (főleg az albán többség) életére 
közvetlen befolyással bíró megállapodások – így az emberek szabad mozgásának 
a feltételeit befolyásoló döntések (pl. járműbiztosítás magasabb költsége) – csak 
korlátozottan vezettek eredményre. Sokan osztják az albán népesség körében azt 
a nézetet, hogy a dialógus csak Szerbia számára járt eddig előnyökkel. Mindezek 
fényében nem meglepő talán, hogy Szerbiában magasabb a dialógust támogatók 
aránya (több mint 60, szemben a koszovói felmérés szerinti 54 százalékkal). Koszo-
vóban sokan adtak hangot azon véleményüknek is, hogy az EU az ő kárukra erősíti 
a kapcsolatát Szerbiával, különösen azért, hogy erősítse a pozícióját Oroszország-
gal szemben.

Az utóbbi időben zajlott tárgyalások is leginkább a belgrádi pozíció erősödésére 
engednek következtetni, ugyanakkor továbbra is nyitottak maradnak a következő 
kérdések:

- Milyen feltételekkel fogják engedni Szerbiának, hogy csatlakozási tárgyalási 
fejezeteket nyithasson meg?

- Miként tudják a dialógusban részes felek a saját közvéleményük felé úgy 
kommunikálni az elért kompromisszumokat, hogy az ne okozzon társadalmi 
elégedetlenséget?
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Az első kérdés különösen fontos a koszovói kormány számára, amelynek eddig 
is számos alkalommal kellett az EU nyomásgyakorlására támaszkodnia Szerbiával 
szemben, és feltételezhetően nem lesz ez másképp a mindkét fél számára kiemelt 
jelentőséggel bíró megállapodások esetében sem. Mustafa miniszterelnök e tekin-
tetben különösen kényes helyzetben van, mivel eddig is sok kritika érte a Szerbiának 
nyújtott engedmények miatt. Mindezt az EU-hoz való közeledés tudná ellensú-
lyozni, ezért Koszovó számára elengedhetetlen, hogy aláírják a kilátásba helyezett 
stabilitási és társulási megállapodást, és előrelépés történjen a vízumliberalizáció 
irányába.

A koszovói kormányzó pártokat a Vetëvendosje (VV) nevű ellenzéki párt meg-
erősödése is kihívás elé állítja; a párt az elmúlt hónapok ellenzéki tüntetéseinek is a 
szószólója volt. A 2010-es választások óta komoly támogatottságot ért el, és mára 
a harmadik legnagyobb csoportot alkotja a parlamentben. Már Shpend Ahmetinak a 
pristinai polgármesteri címért folytatott küzdelemben aratott 2013. decemberi győ-
zelme és általa a Koszovói Demokratikus Liga 15 éves uralmának a megtörése is 
jelezte a VV iránti bizalom növekedését és azt, hogy a koszovói albánok közül egyre 
többen keresnek a PDK és az LDK helyett új alternatívákat. A radikális albán egy-
ségtörekvéseket megfogalmazó párt korábban elutasította a Szerbiával folytatott 
dialógust, idővel azonban finomodott a tárgyalásokat érintő retorikája. Ugyanakkor 
– a korábbi diskurzustól eltérően – Belgrád helyett az észak-koszovói szerbekkel 
való közvetlen tárgyalást szorgalmazza. Noha még nem beszélhetünk a PDK és az 
LDK térvesztéséről, a VV szerepének növekedése mindenképp figyelmet érdemlő. 
Ezt jelezheti a német nagykövet és a VV vezetése közti találkozó is.

Belgrád szemszögéből nézve a koszovói kérdés áll a mérleg egyik, a csatlako-
zási tárgyalások folytatása pedig a másik serpenyőjében. A jelenlegi szerb vezetés 
– amint azt az elmúlt évek tapasztalatai is alátámasztják – lépésről lépésre hajlan-
dó engedményeket tenni Koszovó felé annak érdekében, hogy előmozdítsa az uniós 
csatlakozási folyamatot. Ugyanakkor az engedményekkel párhuzamosan kezelnie 
kell azokat az elvárásokat és aggodalmakat is, amelyek a koszovói szerbek részéről 
fogalmazódnak meg a Belgrád által fenntartott párhuzamos struktúrák felszámo-
lását illetően. Ugyanis a politikai kérdéseken felül számos olyan technikai részletet 
is tisztázniuk kell a feleknek, amelyek a szerbek mindennapi megélhetését is érintik 
Koszovó északi részén.

A Belgrádból irányított intézmények, cégek és struktúrák az észak-koszovói szer-
bek egyik legfőbb foglalkoztatói, így azok integrálása kapcsán sokan attól tartanak, 
hogy csökkenni fog a jövedelmük, vagy elvesztik a munkájukat. A rendőrség, a bíró-
ságok és ügyészségek után a polgári védelem, az ún. Civilna Zastita integrálásáról 
is döntés született. Mindez azonban túl nagy terhet róhat a koszovói költségvetésre, 
így Szerbia támogatása elengedhetetlennek tűnik. A polgári védelem integrációjá-
nak ütemezéséről márciusban állapodtak meg a felek, melynek keretében Koszovó 
kötelezettséget vállalt arra, hogy legkésőbb 2015. szeptembertől átveszi az állo-
mány döntő részét. Egy másik kulcsfontosságú lépés lenne a szerb önkormányzati 
szövetség statútumának az elfogadása. A statútum körüli vita a szövetség jövőbeli 

http://europeanwesternbalkans.com/2015/04/30/lunacek-saa-adoption-by-commission-is-good-news-for-kosovo-and-eu-at-the-same-time/
http://europeanwesternbalkans.com/2015/04/30/lunacek-saa-adoption-by-commission-is-good-news-for-kosovo-and-eu-at-the-same-time/
http://www.vetevendosje.org/en/news_post/meeting-with-the-ambassador-of-germany-in-kosova/
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lehetséges jogköreivel kapcsolatos, ugyanis míg a szerb fél lényegében egy köztes 
kormányzati szintet hozna létre, addig a koszovói kormány nem ruházná fel ilyen 
jogokkal a szövetséget. Fő félelmük, hogy egy, a boszniai Republika Srpskához ha-
sonló entitás jönne létre, amely alááshatná Koszovó stabilitását.

A fentebb felsoroltak mellett szintén befolyásoló tényezővé válhat a már említett 
berlini folyamat. Márciusban Pristinában, áprilisban pedig Brüsszelben rendezték 
meg a „Western Balkans 6” konferenciát. Ennek keretében már meg is állapodtak a 
fejlesztendő központi szállítási útvonalakról, amelyek kivitelezése csak a felek közös 
erőfeszítése révén valósulhat meg. A két fél politikai együttműködése így komoly 
gazdasági eredményeket hozhatna, ami a belpolitikai pozíciójukat is erősíthetné.

konklúzió

Az elemzésben foglaltak összegzéseként elmondható, hogy a Belgrád és 
Pristina között folyó dialógus az elmúlt fél évben, hosszú kihagyást követően, 
újabb lendületet vett, ugyanakkor az eredmények értékelése szempontjából 

fontos időszak áll a felek előtt. A dialógus mindkét fél részéről kompromisszumo-
kat igényel, és ezek leginkább a tágabb értelemben vett uniós integrációs folyamat 
keretében ellensúlyozhatóak. E tekintetben Szerbia pozíciói tűnnek erősebbnek, és 
az elmúlt fél év is ezt látszik igazolni. Mind Szerbia, mind az EU részéről elhangoz-
tak olyan nyilatkozatok, amelyekben a felek reményüket fejezték ki, hogy Szerbiával 
hamarosan megnyithatják a csatlakozási tárgyalási fejezeteket. Kérdéses azonban, 
hogy az EU mennyire fogja ezt a dialógus során elért eredményekhez kötni.

Mustafa számára az EU részéről Szerbiára gyakorolt nyomás megléte kulcsfon-
tosságú lehet a jövőre nézve, hiszen a koszovóiak életét közvetlenül érintő ügyek 
vannak a napirenden, amelyek elbukása esetén a miniszterelnök további belpolitikai 
támadások kereszttüzébe kerülhet. A koszovói vezetés népszerűségét növelheti a 
közeljövőben, ha sikerül aláírni a stabilitási és társulási megállapodást, valamint elő-
relépést tenni a vízumliberalizáció felé.

A dialógusban részes felek motivációi mellett az EU és tagállamainak prioritá-
sai is döntő szerepet játszhatnak a következő hónapokban. A közeljövő fejleményei 
ugyanis arra is rávilágíthatnak, milyen irányba terelik a Nyugat-Balkánra vonatkozó 
uniós politikát a nemzetközi események, különösen az Oroszországgal való konf-
rontáció, az ukrán válság, valamint az iszlám radikalizálódás.

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/hahn/blog/western-balkans-6-summit-building-networks-connecting-people_en

