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Serbia: Sprawozdanie krajowe za 2016 r.
W czerwcu 2017 r. Parlament Europejski ma głosować nad projektem rezolucji w sprawie
sprawozdania krajowego za 2016 r. poświęconego Serbii. W sprawozdaniu uznaje się postępy
poczynione przez Serbię w rozmowach w sprawie przystąpienia do UE i jej rygorystyczny program
reform, a także podkreśla, że dialog z Prisztiną i reformy w zakresie „praworządności” pozostają
priorytetowymi obszarami działania.

Kontekst
W 2014 r. Serbia oficjalnie rozpoczęła rozmowy akcesyjne z UE. W ramach negocjacyjnych postęp w
rozdziałach 23 i 24 dotyczących praworządności oraz w rozdziale 35 dotyczącym normalizacji stosunków z
Kosowem określono jako mający kluczowe znaczenie dla tempa negocjacji akcesyjnych. Te rozdziały, a także
pięć innych, są aktualnie otwarte, a dwa zostały tymczasowo zamknięte. Prace nad prowadzonym przy
wsparciu UE dialogu pomiędzy Belgradem i Prisztiną są w toku; odnotowano pewne sukcesy, ale realizacja
porozumień zawartych w przeszłości była ogólnie powolna i utrudniona. Niedawny incydent związany z
pociągiem między Belgradem a Prisztiną oraz niewiążąca rezolucja Zgromadzenia Kosowa w proteście
przeciwko aresztowaniu byłego premiera we Francji z powodu serbskich oskarżeń o zbrodnie wojenne i
wzywająca do zawieszenia dialogu, przyczyniły się do nowych napięć. Proces akcesyjny Serbii jest jednak
uzależniony od dobrych stosunków dwustronnych w regionie, w związku z czym UE wzywa ją do
kontynuowania dialogu z Prisztiną oraz przezwyciężenia napięć z innymi sąsiadami.

Sprawozdanie Komisji Europejskiej za 2016 r.
W sprawozdaniu za 2016 r., które Serbia odbiera jako dość „realistyczne i dobre”, pochwalono dobrze

zorganizowane wybory w kwietniu 2016 r., potwierdzenie przez nowy
rząd zobowiązania do przystąpienia do UE i dialogu z Prisztiną, trwające
reformy polityczne i gospodarcze, a także konstruktywną rolę Serbii w
regionie i podejście do kryzysu migracyjnego. W sprawozdaniu
zwrócono uwagę na postęp gospodarczy kraju oraz lepsze wskaźniki
gospodarcze i wzrost. Pomimo ogólnie dobrego wydźwięku, w
sprawozdaniu zwrócono uwagę na problemy w kilku dziedzinach.
Priorytetem pozostaje reforma sądownictwa, której celem jest
przeciwdziałanie naciskom politycznym oraz poprawa jakości i
skuteczności sądownictwa. Przyjęcie ustawy o bezpłatnej pomocy
prawnej, a także zmiana powiązanych przepisów konstytucyjnych, to
inne zadania do wykonania. Walka z korupcją i przestępczością
zorganizowaną nie przynosi „znaczących wyników”, dlatego należy ją

zintensyfikować. Niezbędne są również konkretne wyniki w zakresie skutecznego prowadzenia dochodzeń,
ścigania i wyroków skazujących w sprawach o korupcję (na wysokim szczeblu). Środowisko medialne
postrzegane jest jako niesprzyjające pełnemu korzystaniu z wolności słowa, co wymaga znacznej poprawy.
Inne obszary wymagające usprawnień obejmują ochronę mniejszości, wzmocnienie roli społeczeństwa
obywatelskiego w procesie akcesyjnym oraz stopniowe dostosowanie się do stanowisk UE w zakresie polityki
zagranicznej, w tym w odniesieniu do Rosji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W projekcie rezolucji w sprawie sprawozdania za 2016 r. Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) PE wyraża
ubolewanie z powodu przerwanej prezentacji sprawozdania w serbskim parlamencie, ale wyraża uznanie dla

Aktualny stan w odniesieniu do kwestii
zasadniczych, EPRS, 2017.
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Na podstawie Komisji Europejskiej, 2016.
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ogólnie dobrze przygotowanego podejścia do negocjacji. Komisja AFET podkreśla, że dalsze działania w
dziedzinie praworządności, demokracji, praw człowieka i normalizacji stosunków z Kosowem mają kluczowe
znaczenie dla dążenia Serbii do członkostwa w UE. Komisja AFET jest zaniepokojona częstym stosowaniem
trybu nadzwyczajnego przy uchwalaniu prawa, sytuacją w zakresie wolności mediów oraz naciskami
politycznymi na sądownictwo. Wzywa ona Serbię do zintensyfikowania działań antykorupcyjnych, większego
zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w proces akcesyjny, pełnej współpracy z Międzynarodowym
Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii i dalszego dostosowania się do stanowisk UE w zakresie polityki
zagranicznej. Komisja AFET chwali Serbię za konstruktywne podejście do kryzysu migracyjnego i podkreśla, że
dobre stosunki sąsiedzkie pozostają kluczowe dla procesu przystąpienia.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy 2016/2311(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: AFET; Sprawozdawca: David
McAllister (PPE, Niemcy).
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