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Rapport för 2016 om Serbien 

2016/2311(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl C 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Serbien har tagit viktiga steg mot 

en normalisering av förbindelserna med 

Kosovo, vilket resulterade i en första 

överenskommelse om principerna för en 

normalisering av förbindelserna den 19 

april 2013 och avtalen i augusti 2015. 

Dock återstår ett stort arbete på detta 

område. Det finns ett skriande behov av 

ytterligare framsteg så att man kan 

hantera, komma vidare med och lösa alla 

ouppklarade frågor mellan länderna. 

C. Kosovo har fått 114 diplomatiska 

erkännanden som en självständig stat, 

bland annat från 110 stycken av Förenta 

nationernas (FN)193 medlemsländer 

(57 procent). Fem EU-medlemsstater har 

ännu inte erkänt Kosovos ensidiga 

självständighet. Den första 

överenskommelsen om principerna för en 

normalisering av förbindelserna av den 19 

april 2013 och avtalen från augusti 2015 

bör därför inte anses vara giltiga. EU bör 

därför se Kosovo-frågan som en fråga 

som hör till de enskilda medlemsstaternas 

befogenheter, och respektera Serbiens 

territoriella integritet och suveränitet. 

Or. en 
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Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet understryker 

vikten av oberoende tillsynsorgan, såsom 

ombudsmannen, kommissarien för 

information av allmän betydelse och 

skydd av personuppgifter, den statliga 

revisionsenheten, 

antikorruptionsmyndigheten och 

antikorruptionsrådet, när det gäller att 

garantera granskning och utkräva ansvar 
av den verkställande makten. Parlamentet 

betonar att öppenhet och 

ansvarsskyldighet behövs i de statliga 

institutionerna. Parlamentet uppmanar 

myndigheterna att till fullo skydda dessa 

tillsynsmyndigheters oberoende, 

tillhandahålla fullständigt politiskt och 

administrativt stöd för deras arbete och 

säkerställa att deras rekommendationer 

följs upp ordentligt. Parlamentet 

uppmanar myndigheterna att avhålla sig 

från anklagelser och ogrundade politiska 

angrepp riktade mot ombudsmannen. 

17. Europaparlamentet understryker att 

Serbiens suveränitet måste respekteras, 

och begär att den funktion som 

ombudsmannen har, som i egenskap av 

icke-vald politisk aktör inte kan blanda 

sig i lokalt beslutsfattande, ska upphöra. 

Or. en 
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Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet understryker att 

det lagstiftningsmässiga och institutionella 

ramverket för iakttagande av internationell 

människorättslagstiftning finns på plats. 

Parlamentet betonar att genomförandet 

behöver ske konsekvent i hela landet. 

Parlamentet noterar att ytterligare 

oförminskade ansträngningar behövs för att 

förbättra situationen för människor som 

tillhör sårbara grupper, inklusive romer, 

personer med funktionsnedsättning, 

personer med hiv/aids, hbti-personer, 

migranter, asylsökande och etniska 

minoriteter. Parlamentet understryker att de 

serbiska myndigheterna, alla politiska 

partier och offentliga företrädare måste 

främja ett tolerant och inkluderande klimat 

i Serbien. Parlamentet uppmanar 

myndigheterna att säkerställa att den 

antagna antidiskrimineringslagstiftningen 

genomförs korrekt, i synnerhet avseende 

hatbrott. Parlamentet uttrycker sin oro 

över lagen om rättigheter för civila 

krigsoffer, som utesluter ett antal grupper 

som utsattes för våld under konflikten, 

och uppmanar myndigheterna att se över 

denna lag. 

19. Europaparlamentet understryker att 

det lagstiftningsmässiga och institutionella 

ramverket för iakttagande av internationell 

människorättslagstiftning finns på plats. 

Parlamentet betonar att genomförandet 

behöver ske konsekvent i hela landet. 

Parlamentet noterar att ytterligare 

oförminskade ansträngningar behövs för att 

förbättra situationen för människor som 

tillhör sårbara grupper, inklusive etniska 

minoriteter. Parlamentet understryker att de 

serbiska myndigheterna, alla politiska 

partier och offentliga företrädare måste 

främja ett tolerant och inkluderande klimat 

i Serbien. Parlamentet uppmanar 

myndigheterna att säkerställa att den 

antagna antidiskrimineringslagstiftningen 

genomförs korrekt, i synnerhet avseende 

hatbrott. Parlamentet konstaterar att 

antalet flyktingar som fortfarande befann 

sig i Serbien i juni 2016 enligt den 

serbiska regeringen uppgick till 20 334 

stycken från Kroatien, 9 080 stycken från 

Bosnien och Hercegovina samt 203 140 

stycken från Kosovo. Parlamentet betonar 

att Serbien enligt UNHCR fortfarande är 

det land i Europa som har högst ofrivillig 

migration till följd av konflikterna under 

90-talet och dessutom är ett av de fem 

länder i världen som är hårdast drabbade 

av en utdragen flyktingsituation. 
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Parlamentet påminner om att EU, med 

respekt för Serbiens suveränitet, inte får 

blanda sig i landets lagstiftning, inklusive 

lagen om rättigheter för civila krigsoffer. 

Or. en 

 

 


