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Kosowo: rozwiązanie kwestii tablic rejestracyjnych i nowe 
napięcia 

Po serii konsultacji z przedstawicielami UE i NATO, przywódcy Kosowa i Serbii 

osiągnęli porozumienie w sprawie tablic rejestracyjnych. Kwestia ta na ponad 

rok zdominowała prowadzony przez Belgrad i Prisztinę dialog o normalizacji 

stosunków, trzykrotnie generowała też protesty w zamieszkałej przez Serbów 

części Kosowa. Porozumienie umożliwi kontynuację negocjacji pod auspicjami 

UE, w ramach których przywódcy obydwu krajów otrzymali w ostatnim czasie 

kilka wersji porozumienia opracowanego przez Francję i Niemcy. 

Na przeszkodzie stanęły jednak czwarte w ciągu dwóch lat i najpoważniejsze 

napięcia na północy Kosowa, do których doszło po zwiększeniu obecności 

kosowskiej policji. 

Dialog w sprawie normalizacji stosunków pomiędzy Serbią a Kosowem rozpoczął się 

8 marca 2011 roku. Jego celem było przede wszystkim ustabilizowanie sytuacji po wojnie 

z lat 1998–1999, oraz wypracowanie rozwiązań, które ułatwiłyby życie obywateli 

obydwu państw. Negocjacje odbywają się pod auspicjami UE, reprezentowanej przez 

urząd specjalnego przedstawiciela ds. dialogu między Belgradem a Prisztiną. 

Od 2020 roku sprawuje go Miroslav Lajčak. 

Od 2011 roku przedstawiciele Serbii i Kosowa podpisali ponad 30 porozumień. Część 

z nich jest wdrażana tylko fragmentarycznie, jak postanowienie dotyczące swobodnego 

przemieszczania się z 2011 roku, na mocy którego Belgrad, w zamian za zaprzestanie 

wydawania tablic rejestracyjnych dla miast znajdujących się na południe od rzeki Ibar1, 

wprowadził konieczność wymiany kosowskich rejestracji na serbskie przy wjeździe do 

Serbii. Kosowarzy musieli także pobierać na granicy karty wjazdowo-wyjazdowe. 

Identyczne zasady miały obowiązywać dla obywateli Serbii wjeżdżających do Kosowa. 

Jednak ugrupowania rządzące do momentu przejęcia władzy przez Albina Kurtiego 

w 2020 roku, nie implementowały powyższych przepisów, prawdopodobnie z obawy 

przed zaognieniem sytuacji. Ówczesny rząd, skupiony wokół Demokratycznej Partii 

Kosowa, nie powołał także w 9 gminach zamieszkałych w większości przez Serbów 

Wspólnoty Gmin Serbskich (serb. Zajednica srpskih općina, ZSO), do czego zobowiązał się 

w porozumieniu z 2013 roku.  

Ze względu na ryzyko „bośnizacji“2 kraju rząd Kurtiego również nie podejmuje się 

utworzenia ZSO, w kwestii tablic prowadzi jednak inną politykę. Jej celem jest pełna 

implementacja postanowienia z 2011 roku. Każda próba skutkowała eskalacją nastrojów 

antykosowskich wśród zamieszkujących północ kraju Serbów, oraz potyczką 

dyplomatyczną z Belgradem. Do deeskalacji dochodziło dzięki zabiegom polityków 

Zachodu, jednak brak ostatecznego rozwiązania kwestii tablic regularnie doprowadzał do 

napięć mogących wyeskalować w konflikt zbrojny. Kwestia ta zdominowała dialog 

w latach 2021–2022, przede wszystkim ze względu na reakcje kosowskich Serbów, 

którzy trzykrotnie protestowali przeciwko implementacji przepisów. Rozstrzygnięcie jej 



21.12.2022 | Analiza OSPP 64 | Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

 

2 | 

początkowo otworzyło drogę dalszym rozmowom na temat umowy ostatecznie 

definiującej stosunki pomiędzy Serbią a Kosowem, ale zaledwie tydzień później znów 

stanęła ona pod znakiem zapytania ze względu na nowe napięcia, odnotowywane 

zarówno po kosowskiej, jak i serbskiej stronie granicy. 

Początki fali niepokojów 
Po raz pierwszy Kurti zainicjował wymianę serbskich tablic na kosowskie we wrześniu 

2021 roku. Wywołało to alarm wśród kosowskich Serbów, którzy rozpoczęli trwającą 

dwa tygodnie blokadę dróg prowadzących do przejść granicznych. Do gmin 

zamieszkanych w większości przez Serbów przybyły oddziały specjalne kosowskiej 

policji, a na granicę serbskie wojsko. Aby uniknąć incydentu zbrojnego, na przejścia 

graniczne od strony kosowskiej wysłano jednostki KFOR. Do deeskalacji doszło po 

zawarciu tymczasowego kompromisu – Prisztina zgodziła się, by kosowscy Serbowie 

zamieszkujący tereny na północ od rzeki Ibar nadal poruszali się pojazdami na serbskich 

rejestracjach, jednak symbole państwowe musiały zostać zaklejone. 

Kolejna próba wymiany tablic a także wprowadzenia kart wjazdowo-wyjazdowych miała 

nastąpić na początku sierpnia br. Wywołała ona ostrą reakcję prezydenta Serbii 

Aleksandra Vučicia, który w orędziu do narodu mówił o prześladowaniach Serbów 

w Kosowie oraz poradził, by żadna ze stron nie dążyła do zamieszek – w przeciwnym razie 

zwycięży Serbia. Jeden z parlamentarzystów z partii Vučicia wezwał również 

do denazyfikacji Bałkanów. Na północy Kosowa doszło do napięć – w części Kosowskiej 

Mitrovicy zamieszkiwanej przez Serbów zawyły syreny, w kilku miejscach padły również 

strzały. Winnych zarówno uruchomienia syren, jak i korzystania z broni, nie 

zidentyfikowano. Przejścia graniczne w miejscowościach Brnjak i Jarinje zostały 

zamknięte od strony kosowskiej, gdyż lokalni Serbowie, w ramach protestu ustawili na 

wiodących do nich drogach barykady z ciężarówek. Serbski prezydent spotkał się 

z przedstawicielami Sztabu Generalnego sił zbrojnych. Gotowość do interwencji 

zapowiedziały stacjonujące w Kosowie międzynarodowe siły pokojowe NATO KFOR. 

Sytuację zaogniała dezinformacja w internecie – fałszywe informacje rozprzestrzeniały 

głównie media rosyjskie, przenikały one jednak do Europy poprzez portale 

społecznościowe takie jak Twitter. Głos zabrało także rosyjskie MSZ, które 

za pośrednictwem Telegramu określiło zaistniałą sytuację jako dowód na fiasko misji 

mediacyjnej UE3. 

Do deeskalacji doszło tej samej nocy po tym, jak władze Kosowa przystały na zalecenie 

ambasadora USA w Prisztinie Joffreya Hoveniera, by odroczyć implementację nowych 

przepisów o miesiąc. Serię rozmów z przywódcami Serbii i Kosowa przeprowadzili 

przedstawiciele struktur euroatlantyckich. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg 

zadeklarował gotowość Sojuszu oraz współpracującej z nim europejskiej policji EULEX do 

zapobiegnięcia wybuchowi konfliktu z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków. 

Wysoki przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Josep Borrell 

zapowiedział, że Kosowo powinno wypełnić swoje zobowiązanie i niezwłocznie powołać 

ZSO, do czego zobowiązało się w 2013 roku4. Jego stanowisko poparł także specjalny 

przedstawiciel USA ds. Bałkanów Zachodnich Gabriel Escobar.  
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Porozumienie udało się wypracować 27 sierpnia br. Serbia postanowiła wycofać karty 

wjazdowo-wyjazdowe, natomiast Kosowo zrezygnowało z wdrażania owych 

dokumentów5 oraz przesunęło termin przerejestrowania pojazdów, najpierw do 

października, a po dalszych rozmowach – do listopada. W Kosowie rozmieszczeni zostali 

żołnierze rezerwowi NATO (bez podania konkretnej liczby) w ramach wsparcia dla sił 

stacjonujących tam na stałe w liczbie 3700 żołnierzy6. 

Francusko-niemiecka propozycja 
We wrześniu br. zintensyfikowały się wspólne wysiłki Paryża i Berlina w celu złagodzenia 

sytuacji między Serbią a Kosowem. Vučić i Kurti otrzymali listy napisane wspólnie przez 

prezydenta Francji Emmanuela Macrona i kanclerza Niemiec Olafa Scholza, w których 

wskazywano na konieczność rychłego wypracowania trwałego porozumienia7. 

Wysłannicy liderów Francji i Niemiec towarzyszyli również Lajčakowi podczas wizyty, 

kolejno w Prisztinie i Belgradzie. Poskutkowało to powstaniem nieoficjalnego dokumentu 

(tzw. non-paper) określonego mianem „francusko-niemieckiej propozycji”. 

Dokument nie został upubliczniony ani potwierdzony przez ambasady Francji i Niemiec, 

nie wiadomo więc co dokładnie zawiera. Na jego temat nie wypowiadali się także 

przedstawiciele UE. Jedynie Escobar powołał się na prywatną rozmowę z unijnymi 

decydentami, w której poinformowano go, że podpisanie porozumienia przez Serbię 

i Kosowo to kwestia nie lat, a tygodni. Zaznajomienie z propozycją Francji i Niemiec 

potwierdzili natomiast w swoich wypowiedziach Vučić i Kurti. Serbski prezydent wyjawił, 

że dokument przewiduje wejście Kosowa do organizacji międzynarodowych (włącznie 

z ONZ8) w zamian za przyspieszenie akcesji Serbii do UE, a tym samym uzyskanie 

znaczących korzyści ekonomicznych. Dodał, że w ten sposób Belgrad dałyby „cichy 

sygnał”, że akceptuje niezależność Kosowa, przy czym „nie byłby upokorzony 

wymuszeniem uznania jego niepodległości”. Kosowskie media informowały, 

że w propozycji nie ma mowy o uznaniu Kosowa przez Serbię, ale przez państwa UE, które 

do tej pory tego nie zrobiły9. Kosowski premier dodał, że propozycja przewiduje też 

zwiększenie uprawnień specjalnego przedstawiciela UE ds. dialogu między Belgradem 

a Prisztiną10. Rzeczniczka UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Nabila 

Massarali 4 listopada ogłosiła, że przywódcy Serbii i Kosowa odpowiedzieli na propozycję 

Francji i Niemiec, a rozmowy dotyczące jej wdrożenia powinny się rozpocząć w przeciągu 

kilku dni11. 

Treść francusko-niemieckiej propozycji wyciekła do mediów, 9 listopada br. opublikował 

ją portal Euractiv. Propozycja zakłada promowanie pokoju w regionie, odżegnanie się od 

gróźb użycia siły w przypadku konfliktów, oraz rozwijanie dobrych relacji Serbii i Kosowa 

w oparciu o poszanowanie wzajemnej integralności terytorialnej. Zawiera także 

sformułowania dotyczące samodzielnej reprezentacji na arenie międzynarodowej oraz 

wymianę stałych misji przedstawicielskich. Prawdziwość dokumentu nie została 

potwierdzona12. 
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Rozwiązanie kwestii tablic 
Przedstawiciele UE i NATO pod koniec października zaproponowali wydłużenie czasu na 

przerejestrowanie tablic o 10 miesięcy w celu uniknięcia ewentualnej eskalacji. Rząd 

Kosowa utrzymał jednak termin początku listopada br. Zdecydował się natomiast na 

etapową implementację – kolejno od 1 do 20 listopada 2022 roku korzystający 

z rejestracji wydanych przez Belgrad otrzymywaliby upomnienia, od 21 listopada 

2022 roku do 21 stycznia 2023 roku kary finansowe, zaś po 21 kwietnia 2023 roku 

rejestracje byłyby konfiskowane13. 

Wraz z początkiem listopada policja w Kosowie rozpoczęła wręczanie upomnień. Tego 

samego dnia serbska armia została postawiona w stan gotowości bojowej, co Vučić 

uzasadnił zaobserwowaniem dronów filmujących serbskie koszary w okolicach 

miejscowości Raška. Według niego drony nadleciały od strony Kosowa, jednak kosowski 

minister obrony Armend Mehaj odżegnał się od jakichkolwiek związków Prisztiny 

z dronami. O nadesłanie ich oskarżył sam Belgrad, który zyskał dzięki temu pretekst do 

podniesienia gotowości bojowej armii14.  

Do eskalacji napięcia wśród kosowskich Serbów doszło 5 listopada br., dzień po 

odpowiedzi Belgradu i Prisztiny na francusko-niemiecką propozycję normalizacji 

stosunków. Bezpośrednią przyczyną było zawieszenie dwa dni wcześniej Nenada Đuricia 

w pełnieniu funkcji komendanta serbskiej policji na północy Kosowa. Powodem była jego 

odmowa egzekwowania decyzji rządu o karaniu Serbów, którzy nie przerejestrowali 

swoich pojazdów. Przewodniczący Listy Serbskiej Goran Rakić wezwał Serbów 

zatrudnionych w kosowskich instytucjach państwowych do opuszczenia ich, 

co w przeciągu kilku dni uczynili. Sam Rakić podał się do dymisji z funkcji ministra 

społeczności i powrotów15 jaką pełnił w rządzie Kosowa i ogłosił, że wróci dopiero po 

cofnięciu decyzji Prisztiny o przerejestrowaniu pojazdów oraz realizacji utworzenia ZSO. 

Decyzja ta spotkała się z pochwałą premier Serbii, Any Brnabić, która określiła 

przedstawicieli Listy Serbskiej mianem obrońców porozumienia z 2013 roku. Đurić został 

zaś odznaczony przez rząd Serbii orderem zasług w dziedzinie obronności 

i bezpieczeństwa. 

Na północy Kosowa doszło do licznych protestów obywateli narodowości serbskiej. 

Odnotowano pięć przypadków podpaleń samochodów z kosowskimi tablicami 

rejestracyjnymi. Kosowska policja poinformowała również o strzałach z broni 

pneumatycznej w kierunku komisariatu policji w zamieszkałej w większości przez 

Serbów gminie Zubin Potok16. Zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoană 

zadeklarował gotowość do interwencji KFOR17. Do zaprzestania jakichkolwiek działań 

mogących spowodować eskalację wezwał przywódców Serbii i Kosowa Stoltenberg. 

W oświadczeniu Borrella znalazło się wezwanie Prisztiny do wydłużenia terminu 

wymiany tablic i zawieszenia działań wobec tych, którzy tego nie zrobili, oraz do 

wywiązania się ze zobowiązań wynikających z dokumentu podpisanego w 2013 roku, 

jakim jest utworzenie ZSO. Zapewnił też o gotowości EULEXu do współpracy z KFOR 

w celu utrzymania stabilności18.  
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Również 5 listopada br. Vučić odbył rozmowę telefoniczną z ambasadorem USA 

w Belgradzie Christopherem Hillem, w której zadeklarował poszanowanie prawa 

międzynarodowego i gotowość do zachowania pokoju. Stwierdził jednak, że decyzje 

Prisztiny stanowią zagrożenie dla Serbów oraz dla stabilności regionu. Następnie spotkał 

się kolejno z ambasadorami Rosji i Chin, którym podziękował za poparcie 

dla suwerenności i integralności terytorialnej Serbii. 

Stanowisko zajęło także rosyjskie MSZ, którego rzeczniczka Marija Zacharowa wyraziła 

zaniepokojenie łamaniem praw Serbów przez „tak zwany rząd w Prisztinie” wspierany 

przez Waszyngton. Zdaniem Zacharowej znalezienie rozwiązania wzajemnie 

akceptowalnego przez Belgrad i Prisztinę nie jest możliwe. Rzeczniczka odniosła się 

w tym komentarzu prawdopodobnie do francusko-niemieckiej propozycji całościowego 

uregulowania konfliktu między Serbią a Kosowem19. 

Porozumienie w sprawie tablic osiągnięto 23 listopada, po serii rozmów pomiędzy 

przedstawicielami Serbii i Kosowa oraz UE i NATO, a także dwukrotnym odraczaniu przez 

Prisztinę decyzji o karach finansowych, kolejno o 24 i 48 godzin. Belgrad zobowiązał się 

do zaprzestania wydawania tablic rejestracyjnych dla miejscowości znajdujących się 

w Kosowie, Prisztina natomiast zrezygnowała z jakichkolwiek kar wobec kierowców, 

którzy nie przerejestrowali swoich pojazdów20. Te same warunki przedłożone zostały już 

21 listopada, nie przystał na nie wówczas Kurti, co poskutkowało krytyką ze strony 

Borrella. 

Efektem zawarcia porozumienia w sprawie tablic jest opracowanie kolejnej wersji 

francusko-niemieckiej propozycji całościowego uregulowania stosunków Serbii 

i Kosowa, którą przywódcy tych państw otrzymali 7 grudnia br. Dokument, do którego 

dostęp mieli dziennikarze Radia Slobodna Evropa, zakłada równe prawa Serbii i Kosowa, 

wzajemne poszanowanie integralności terytorialnej, uznanie symboli państwowych oraz 

wypracowanie specjalnego statusu dla kosowskich Serbów; brak w nim wzmianki 

o uznaniu Kosowa oraz jego członkostwie w ONZ21. 

Najpoważniejsza odsłona napięć 
Prezydent Kosowa Vjosa Osmani na 18 grudnia br. wyznaczyła nadzwyczajne wybory 

burmistrzów czterech gmin na północy Kosowa, których dotychczasowi przedstawiciele 

podali się do dymisji w ramach protestu przeciwko wymianie serbskich tablic 

rejestracyjnych na kosowskie. Prisztina wszczęła też procedury w celu zastąpienia 

10 przedstawicieli mniejszości serbskiej w krajowym parlamencie. 

Na początku grudnia doszło do incydentu w miejscowości Zubin Potok. Tuż po tym, jak 

przedstawiciele Centralnej Komisji Wyborczej Kosowa przybyli do lokalnego punktu 

wyborczego, zamaskowani sprawcy zaatakowali lokal granatami ręcznymi. Do aktów 

wandalizmu doszło także w lokalach w Kosowskiej Mitrowicy. Prisztina zdecydowała 

o wysłaniu na północ kraju dodatkowych jednostek policji. Jeden z kosowskich 

policjantów został niegroźnie ranny podczas napadu na jego patrol w gminie Zvečan. 

W odpowiedzi dyrektor kancelarii kosowskiej przy rządzie serbskim Petar Petković 

oskarżył kosowski rząd o okupację czterech gmin na północy Kosowa. Mimo, że kosowska 
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policja określa ogólną sytuację na północy kraju jako spokojną, Petković oznajmił, że 

Belgrad upomni się o możliwość przysłania do Kosowa 1000 serbskich żołnierzy 

w ramach rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 124422.  

O przeprowadzenie ataków Kurti obwinił byłych funkcjonariuszy serbskiej policji na 

terenie Kosowa. Jeden z nich, Dejan Pantić, został aresztowany przez kosowską policję na 

przejściu granicznym w Jarinju. Wywołało to kolejną, najpoważniejszą do tej pory 

eskalację wśród kosowskich Serbów. Na drogach w gminach Leposavić, Zubin Potok 

i Zvečan 10 grudnia br. stanęły barykady. Doszło również do ataku granatami hukowymi 

na jeden z patroli EULEX, którego funkcjonariusze wraz z KFOR monitorują sytuację na 

północy Kosowa23, oraz strzałów w kierunku kosowskich policjantów w trzech różnych 

miejscowościach. W efekcie Prisztina odroczyła przeprowadzenie wyborów na kwiecień 

2023 roku24. Do napięć dochodzi również po drugiej stronie granicy – 18 grudnia około 

100 uczestników protestu przeciw „sztucznym liniom administracyjnym” 

zorganizowanego przez serbskie organizacje patriotyczne, starło się z serbską policją 

podczas próby przedarcia się przez zamknięte przejście graniczne w Jarinju25. 

Prezydent Serbii wezwał kosowskich Serbów do zachowania spokoju, nie reagowania na 

prowokacje Prisztiny praz poszanowanie dla międzynarodowych sił pokojowych. 

Jednocześnie odżegnał się od oskarżeń o zainicjowanie zaistniałej sytuacji przez 

Belgrad26. Od początku eskalacji w Kosowie przebywa Escobar. Spotkał się on z Osmanim 

i Kurtim, a także z przedstawicielami Listy Serbskiej27. Podtrzymał też stanowisko 

odnośnie konieczności utworzenia ZSO28. Z przywódcami Serbii i Kosowa rozmawiał 

także Lajčak. Wyniki rozmów przedstawił na sesji Parlamentu Europejskiego w Brukseli, 

podczas której zwrócono uwagę na możliwość zahamowania, a nawet wykluczenia 

obydwu państw z procesu akcesyjnego do UE w przypadku dalszej eskalacji w północnym 

Kosowie. Zaznaczono jednak, że rozmowy o normalizacji stosunków na bazie francusko-

niemieckiej propozycji nadal są możliwe29. 

Wnioski 
 Dążenia Zachodu do odłożenia w czasie implementacji przez Prisztinę 

porozumienia z 2011 roku miały na celu niedopuszczenie do napięć w regionie 

w okresie wojny na Ukrainie. Nie ma jednak gwarancji, że po upływie 10 miesięcy 

– sugerowanego okresu odroczenia wymiany tablic – wojna będzie zakończona. 

W przypadku dalszego trwania działań wojennych politycy Zachodu staraliby się 

kolejny raz odroczyć implementację przepisu. Tym samym Kosowo stałoby się 

zakładnikiem wojny na Ukrainie. Świadom tego jest Kurti, który z jednej strony 

prowadzi agresywną politykę mającą na celu umocnienie państwowości Kosowa, 

z drugiej doświadcza konfliktogenności sytuacji, jest więc skłonny do szukania 

kompromisów akceptowalnych dla obu stron, co pokazuje kilkukrotne odroczenie 

wprowadzanych zasad wjazdu. 

 Spór wokół tablic rejestracyjnych wydaje się w chwili obecnej zakończony. 

Prisztina zaprzestała dążeń do ich wymiany, zaś Belgrad przestanie je wydawać – 

ich liczba stała się więc ograniczona, co w założeniu doprowadzi kiedyś do 

całkowitego ich zniknięcia. Instrumentem nacisku, który może jednak 
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doprowadzić do napięć w przyszłości, jest termin ważności tablic rejestracyjnych, 

ustalany przez organ wydający. W przyszłości serbski rząd w celu wywarcia 

nacisku na kosowski, może przedłużyć ważność wydanych w Serbii rejestracji. 

 Istnieją podstawy by podejrzewać, że listopadowe napięcia były sterowane przez 

Vučicia, który chciał wycofać się z francusko-niemieckiej propozycji, potencjalnie 

z powodu braku w niej mowy o utworzeniu ZSO. Vučić wiedział, że w przypadku 

odrzucenia propozycji wprost byłby postrzegany przez dygnitarzy UE jako 

przywódca konfliktowy, nieskory do dialogu. Wyręczył się więc kosowskimi 

Serbami. Dyskusja wokół ZSO dała mu również pretekst, by jako polityka 

nieustępliwego i nie skłonnego do kompromisów przedstawić Kurtiego. 

 Propozycja Francji i Niemiec upubliczniona w październiku w wypowiedziach 

Vučicia i Kurtiego, jest najlepszą ofertą, jaką Serbia i Kosowo mogły w chwili 

obecnej otrzymać. Zaakceptowanie jej otworzyłoby możliwość pełnej normalizacji 

stosunków. Kosowo otrzymałoby dostęp do członkostwa w organizacjach 

międzynarodowych, co umocniłoby jego państwowość i suwerenność. Z kolei 

Belgrad nie byłby zmuszony do uznania jego niepodległości, które to byłoby 

końcem kariery jakiegokolwiek rządu. Ze względu na niejawność dokumentu nie 

jest możliwe stwierdzenie, czy w związku z ponownymi napięciami treść 

propozycji uległa zmianie, czy stanowiska wyrażone przez przywódców Serbii 

i Kosowa, reprezentowały jedynie głos w dyskusji. 

 Powodem, dla którego prezydent Serbii we wszystkie kwestie dotyczące 

stosunków z Kosowem włącza Rosję i Chiny jest ich pozycja jako stałych członków 

Rady Bezpieczeństwa ONZ i prawo weta – zarówno Moskwa, jak i Pekin, nie uznają 

niepodległości Kosowa. Belgrad postrzega ich więc jako wyrazicieli serbskich 

interesów. 

 Mimo uregulowania sporu o tablice rejestracyjne, droga do członkostwa w UE, do 

czego aspirują obydwa państwa, nie jest przesądzona. W przypadku Serbii 

warunkiem jest również harmonizacja polityki zagranicznej z UE m.in. w zakresie 

sankcji na Rosję, których Belgrad nie nałożył ze względu na prorosyjskie sympatie 

społeczeństwa, oraz chęć prowadzenia polityki balansowania. W przypadku 

Kosowa należy przypuszczać, że do listy warunków, które Prisztina musi spełnić 

by Bruksela zaakceptowała wystosowaną w grudniu br. oficjalną prośbę o nadanie 

statusu kandydata, pojawi się również utworzenie ZSO. 

 Na chwilę obecną nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy za eskalacją 

trwającą od 9 grudnia br. stoi Belgrad. Z jednej strony rozgrywanie sytuacji 

i dyktowanie warunków poprzez destabilizację społeczną Kosowa pokazało już 

swoją skuteczność. Kosowscy Serbowie są więc sprawnym narzędziem serbskich 

władz, które w ten sposób w dalszym ciągu mogą przybierać pozę zwolenników 

dialogu. Z drugiej strony, możemy mieć już do czynienia z sytuacją, w której 

nastroje kosowskich Serbów, żyjących w poczuciu niesprawiedliwości z powodu 

oderwania od państwa i tym samym radykalnych i podatnych na propagandę, 
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wymknęły się spod kontroli Belgradu. Niewielka jest możliwość, by Vučić, 

świadom znikomych szans Serbii w ewentualnym konflikcie ze stacjonującymi 

w Kosowie siłami międzynarodowymi, zlecił atak na patrol EULEX czy nawet na 

kosowskich policjantów. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że wcześniejsze 

opuszczenie przez Serbów kosowskich instytucji państwowych oraz akty 

wandalizmu w lokalach wyborczych miały na celu sprowokowanie Prisztiny do 

zwiększenia liczebności policji, by móc oskarżyć ją później o próbę siłowego 

przejęcia kontroli nad gminami zamieszkałymi przez Serbów. 

 W wyniku ostatnich wydarzeń pewnym jest, że do pełnej normalizacji stosunków 

między Serbią a Kosowem niezbędne jest utworzenie ZSO. Potrzebna jest 

kompleksowa dyskusja pod auspicjami polityków Zachodu, którzy w przeciągu 

ostatniego roku odnotowali na polu łagodzenia napięć pomiędzy Belgradem 

a Prisztiną, sukcesy odnośnie kształtu i uprawnień przyszłego ZSO. Dalsze 

odwlekanie powołania tego organu stawia Prisztinę w niekorzystnym świetle, jako 

partnera niewywiązującego się z podpisanych umów. 

 Zaangażowaniem w proces normalizacji stosunków, Francja stara się 

zrekompensować fakt, że w ostatnich latach była jednym z czołowych państw 

blokujących politykę rozszerzenia. W dobie agresji rosyjskiej na Ukrainę 

rozszerzenie UE zaczęło być postrzegane jako kwestia nie tyle ekonomiczna, co 

geopolityczna, a nawet cywilizacyjna. Zaangażowanie Niemiec wynika ze 

sprawowania przez nie w 2022 roku prezydencji w procesie berlińskim – 

inicjatywie wspierającej współpracę regionalną państw Bałkanów Zachodnich 

w celu spełnienia przez nie warunków akcesji do UE. 
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