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Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Сърбия 
през 2013 г.
(2013/0000(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид заключенията на председателството от заседанието на 
Европейския съвет, проведено в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно 
перспективата за присъединяване към Европейския съюз на страните от Западните 
Балкани,

– като взе предвид Решение 2008/213/EО на Съвета от 18 февруари 2008 година 
относно принципите, приоритетите и условията, които се съдържат в Европейското 
партньорство със Сърбия, и за отмяна на Решение 2006/56/EО1,

– като взе предвид становището на Комисията от 12 октомври 2011 г. относно 
кандидатурата на Сърбия за членство в Европейския съюз (SEC(2011)1208) и 
съобщението на Комисията от 12 октомври 2011 г., озаглавено „Стратегия за 
разширяване и основни предизвикателства през периода 2011—2012 г.“ 
(COM(2011)0666), 

– като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между 
Европейските общности и техните държави членки и Република Сърбия, което влезе 
в сила на 1 септември 2013 г.; като взе предвид текущата подготовка за първото 
заседание на Парламентарния комитет за стабилизиране и асоцииране, което ще се 
проведе през ноември 2013 г. и което ще постави началото на постоянния диалог 
между Европейския парламент и парламента на Сърбия,

– като взе предвид Резолюция № 1244 (1999 г.) на Съвета за сигурност на ООН, 
консултативното становище на Международния съд от 22 юли 2010 г. относно 
въпроса за съответствието с международното право на едностранното обявяване на 
независимост на Косово и резолюцията на Общото събрание на ООН от 9 септември 
2010 г., в която се отбеляза съдържанието на становището и се изрази задоволство 
от готовността на ЕС да улесни диалога между Белград и Прищина2, 

– като взе предвид съвместното изявление от Седмата междупарламентарна среща 
между ЕС и Сърбия, проведена на 18 и 19 март 2013 г., 

– като взе предвид споразумението между ЕС и Сърбия за обратно приемане на 
незаконно пребиваващи лица от 8 ноември 2007 г.3 и Регламент (ЕО) № 1244/2009 
на Съвета от 30 ноември 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за 
определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато 
преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани 

                                               
1 OВ L80, 19.3.2008 г., стр. 46.
2 A/RES/64/298.
3 ОВ L334, 19.12.2007 г., стр. 46.
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са освободени от това изискване1, 

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2013 г., 

– като взе предвид учредяването на екипа за водене на преговори за 
присъединяването на Сърбия,

– като взе предвид доклада на Комисията от 16 октомври 2013 г. относно напредъка 
на Сърбия през 2013 г. (SWD(2013)0000),

– като взе предвид своите предходни резолюции,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че на заседанието си на 28 юни 2013 г. Европейският съвет взе 
решение за започване на преговори със Сърбия за присъединяването ѝ към ЕС и за 
провеждане на първата междуправителствена конференция най-късно през януари 
2014 г., като потвърди перспективата за европейска интеграция на Сърбия в 
съответствие с поетите от ЕС ангажименти по отношение на Западните Балкани 
като цяло;

Б. като има предвид, че Сърбия е предприела важни стъпки за нормализиране на 
отношенията с Косово, довели до първото споразумение относно принципите за 
нормализиране от 19 април 2013 г., и че тя е положила усилия да изпълнява в 
достатъчна степен политическите критерии и условия в рамките на процеса на 
стабилизиране и асоцииране; като има предвид, че преговорите за присъединяване 
представляват важен инструмент за контрол върху провеждането на реформите;

В. като има предвид, че като всяка една държава, стремяща се към членство в ЕС, 
Сърбия трябва да бъде оценявана според собствените ѝ заслуги по отношението на 
изпълнението, прилагането и спазването на същия набор от критерии; 

Г. като има предвид, че ЕС е поставил принципите на правовата държава в центъра на 
политиката за разширяване;

1. горещо приветства решението на Европейския съвет от 28 юни за започване на 
преговори за присъединяване със Сърбия; счита, че междуправителствената 
конференция между ЕС и Сърбия следва да се проведе през декември 2013 г., при 
условие че Сърбия отговаря на критериите, определени в заключенията на Съвета;

2. посреща със задоволство ангажираността, която сръбското правителство проявява 
по отношение на процеса на европейска интеграция; призовава настоятелно Сърбия 
да продължава по пътя на системните и социално-икономическите реформи, които 
ще ѝ позволят ефективно да поеме и изпълнява задълженията, произтичащи от 
членството; призовава по-специално за напредък по отношение на съдебната 
система, борбата с корупцията, реформирането на публичния сектор, свободата на 
медиите, защитата на всички малцинства, структурните икономически реформи, 

                                               
1 ОВ L336, 18.12.2009 г., стр. 1.
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подобряването на стопанската среда и устойчивото управление на природните 
ресурси;

3. посреща със задоволство влизането в сила на Споразумението за стабилизиране и 
асоцииране на 1 септември;

4. приветства първото споразумение относно принципите за нормализиране,
постигнато в рамките на диалога на високо равнище между министър-
председателите на Сърбия и Косово на 19 април 2013 г., което проправи пътя за по-
нататъшни стъпки в процеса на европейска интеграция на Сърбия и Косово; 
приветства стъпките, предприети досега от двете страни във връзка с изпълнението 
на споразумението, и насърчава органите да продължават да прилагат 
споразумението добросъвестно и своевременно; приветства споразуменията 
относно далекосъобщенията и енергетиката, постигнати чрез диалог на 8 септември; 

5. подчертава решаващото значение на местните избори в Косово, които ще се 
проведат на 3 ноември и които ще бъдат показател за постигнатия напредък по 
отношение на нормализирането на отношенията между Белград и Прищина; 
насърчава органите в Белград да проявяват добра воля в своите контакти със 
сръбската общност в рамките на Косово като цяло и да се въздържат от 
провеждането на кампании от името на който и да е конкретен избирателен списък, 
като насочат усилията си към активизирането на участието на местните сърби в 
изборите;  

6. подчертава необходимостта от прозрачност при съобщаването на резултатите от 
диалога между Белград и Прищина, както и от участие на съответните парламенти и 
граждански общества в процеса на прилагане; подчертава във връзка с това 
необходимостта преговарящите лица от Сърбия и Косово да спечелят доверието на 
обществеността и да провеждат консултации с гражданите;

7. приветства конструктивния подход на сръбското правителство към отношенията със 
съседните държави; отново подчертава решаващото значение на регионалното 
сътрудничество и помирение, както и на постепенното разрешаване на 
двустранните въпроси със съседните държави с оглед на успешната интеграция на 
Сърбия в ЕС; насърчава органите да работят в тясно сътрудничество със страните от 
бивша Югославия за уреждане на всички нерешени проблеми, свързани с 
правоприемството;

8. призовава Сърбия да осигури строг парламентарен контрол върху процеса на 
преговорите за присъединяване, да включи своя парламент на ранен етап в 
придаването на законодателен вид на поетите задължения, както и да обезпечи 
участието на гражданското общество чрез механизъм за провеждане на 
консултации; 

9. приветства приемането на стратегията и плана за действие относно реформата на 
съдебната система за периода 2013—2018 г., в чиято основа са заложени ключови  
принципи като независимост, безпристрастност, компетентност и качество на 
съдебната власт; настоятелно призовава органите да ускорят провеждането на тази 
реформа в съответствие с препоръките на Венецианската комисия и с оглед на 
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процеса на подробна проверка във връзка с глава 23, който започна на 25 септември 
2013 г.; подчертава, че е важно да се увеличи независимостта на Висшия съдебен 
съвет и Държавния съвет на прокуратурата; изразява загриженост относно правната 
несигурност, свързана с броя на съдиите, изпълняващи служебните си задължения в 
качеството на временно изпълняващи длъжността съдия;

10. приветства приемането на националната стратегия за борба срещу корупцията и на 
плана за действие за периода 2013—2018 г. и подчертава, че е необходимо да се 
полагат постоянни усилия за съдържателното им прилагане; подчертава, че 
наличието на политическа воля е от решаващо значение за постигането на надеждни 
резултати по отношение на разследванията и осъдителните присъди във връзка с 
делата за корупция по високите етажи на властта, в т.ч. 24-те случая, свързани с 
приватизацията, които бяха изтъкнати от Съвета за борба с корупцията; 
същевременно подчертава необходимостта от изграждане на институционален 
капацитет, особено в рамките на съдебната система и прокурорските органи, с оглед 
на разглеждането на сложни дела, свързани със системна корупция;

11. подчертава значението на насърчаването и защитата на правата на човека и 
основните свободи, както и на принципа на борба на всички равнища срещу 
дискриминацията, основана на каквито и да е признаци; приветства приемането на 
стратегия за борба с дискриминацията и подчертава, че прилагането е от ключово 
значение; приветства постигнатия до момента напредък, но продължава да бъде 
загрижен относно нивото на дискриминация в страната и призовава за зачитане на 
всички малцинства, били те национални, етнически или обусловени от сексуалната 
си ориентация, и за гарантиране на техните права; остро осъжда решението на 
органите за забрана на планирания за септември 2013 г. гей парад в Белград; 

12. подчертава необходимостта да се гарантира свободата на медиите и приветства във 
връзка с това декриминализирането на клеветата; посочва необходимостта от 
поддържане на предлагането на надеждна обществена услуга в рамките на 
държавното радио и телевизия и от осигуряване на пълна прозрачност по 
отношение на собствеността върху медиите; насърчава своевременното прилагане 
на стратегията по отношение на медиите и свързаните с нея проектозакони; 
изразява дълбоко съжаление във връзка с това, че все още се отправят заплахи 
срещу журналисти;

13. призовава Сърбия да продължи да полага усилия за прилагането на правната рамка, 
свързана с малцинствата в страната, и да предприеме по-енергични действия във 
връзка с положението на ромите;

14. взема под внимание работата по изменението на Наказателния кодекс, но отбелязва, 
че въпреки приетите изменения в частния сектор все още съществува правна 
несигурност; отново изразява своята загриженост относно разпоредбите на новия 
член 234, отразяващи аспекти на предишния член 359, които са били многократно 
критикувани; 

15. приветства работата на независимите регулаторни органи като омбудсмана, 
комисаря по въпросите на информацията от обществено значение и други, както и 
техния принос за подобряване на правната рамка и отчетността на държавните 
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институции; 

16. подчертава ползите от процеса на децентрализация и насърчава укрепването на 
компетенциите на местните органи на властта; продължава да изпитва особена 
загриженост относно правната несигурност във връзка с правното положение на 
Войводина и забавянето при приемането на закона за собствените ресурси на 
Войводина;

17. потвърждава своята твърда подкрепа за либерализирането на визовия режим за 
държавите от Западните Балкани като важен стълб в процеса на европейската 
интеграция на целия регион; призовава държавите членки да не злоупотребяват с 
механизма за премахване на визите, приет през септември, а по-скоро да 
предприемат действия по отношение на лицата, подаващи фалшиви молби за 
убежище, като адаптират съответните законодателни рамки; същевременно 
призовава за прилагане на мерки на национално равнище, по-специално социално-
икономически мерки, насочени към по-уязвимите групи;

18. насърчава сръбските органи да проведат закъснелите структурни икономически 
реформи с оглед на подобряването на инвестиционния климат, да водят борба 
срещу високата безработица и бедността, да извършат фискална консолидация и 
реформират пенсионната система; настоява, че е необходимо спешно да се 
премахнат административните пречки пред стопанската дейност, и изтъква 
значението на своевременното преструктуриране на публичните дружества; 

19 възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителството и парламента на Сърбия.


