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Usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku Srbska za rok 2013
2013/0000 (RSP).

Evropský parlament,

– s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se konalo v Soluni ve 
dnech 19. a 20. června 2003, týkající se vyhlídek zemí západního Balkánu na přistoupení
k Evropské unii,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/213/ES ze dne 18. února 2008 o zásadách, prioritách
a podmínkách evropského partnerství se Srbskem a o zrušení rozhodnutí 2006/56/ES1,

– s ohledem na stanovisko Komise k žádosti Srbska o členství v Evropské unii 
(SEC(2011)1208) a na sdělení Komise ze dne 12. října 2011 s názvem „Strategie rozšíření
a hlavní výzvy v letech 2011–2012“ (COM(2011)666), 

– s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich 
členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, jež vstoupila
v platnost dne 1. září 2013; s ohledem na probíhající přípravy na první schůzi 
Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení mezi EU a Srbskem, která se bude 
konat v listopadu 2013 a jejímž cílem je zapojit Evropský parlament a Národní 
shromáždění Srbska do nepřetržitého dialogu, 

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999), na poradní stanovisko 
Mezinárodního soudního dvora ze dne 22. července 2010 k otázce souladu jednostranného 
vyhlášení nezávislosti Kosova s mezinárodním právem a na rezoluci Valného 
shromáždění OSN ze dne 9. září 2010, jež vzala na vědomí obsah uvedeného stanoviska
a uvítala připravenost EU napomoci dialogu mezi Bělehradem a Prištinou2, 

– s ohledem na společné prohlášení 7. meziparlamentního shromáždění EU-Srbsko, které se 
konalo ve dnech 18.–19. března 2013, 

– s ohledem na dohodu mezi EU a Srbskem ze dne 8. listopadu 2007 o zpětném přebírání 
osob ze dne 8. listopadu 20073 a na nařízení Rady (ES) č. 1244/2009 ze dne 30. listopadu 
2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, 
jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam 
třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni4,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 28. června 2013, 

– s ohledem na ustavení vyjednávacího týmu Srbska pro vedení přístupových jednání,

                                               
1 Úř. věst. J L 80, 19.3.2008, s. 46.
2 A/RES/64/298.
3 Úř. věst L 334, 19.12.2007, s. 46.
4 Úř. věst L 336, 18.12.2009, s. 1.
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– s ohledem na zprávu Komise o pokroku Srbska za rok 2013 ze dne 16. října 2013 
(SWD(2013))0000),

– s ohledem na svá předchozí usnesení,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropská rada dne 28.června 2013 rozhodla zahájit přístupová 
jednání se Srbskem a uspořádat první mezivládní konferenci nejpozději v lednu 2014,
a tím potvrdila evropskou perspektivu Srbska v souladu se závazky EU k celému regionu 
západního Balkánu;

B. vzhledem k tomu, že Srbsko učinilo řadu důležitých kroků k normalizaci vztahů
s Kosovem, jejichž výsledkem je první dohoda o zásadách normalizace ze dne 19. dubna 
2013, a snažilo se uspokojivě plnit politická kritéria a podmínky procesu stabilizace
a přidružení; vzhledem k tomu, že přístupová jednání představují silný nástroj pro 
sledování prováděných reforem;

C. vzhledem k tomu, že stejně jako všechny země aspirující na členství v EU musí být 
Srbsko hodnoceno podle toho, do jaké míry splnilo a provedlo stejný soubor kritérií; 

D. vzhledem k tomu, že v rámci své politiky rozšíření klade EU důraz na právní stát;

1. vřele vítá rozhodnutí Evropské rady ze dne 28. června zahájit přístupová jednání se 
Srbskem; domnívá se, že mezivládní konference mezi EU a Srbskem by se měla 
uskutečnit v prosinci 2013 za předpokladu, že Srbsko splní kritéria stanovená v závěrech 
Rady;

2. vítá odhodlání srbské vlády angažovat se v procesu evropské integrace; naléhavě vyzývá 
Srbsko, aby pokračovalo v systémových a sociálně ekonomických reformách, které mu 
umožní převzít a účinně plnit závazky vyplývající z členství; vybízí zejména k pokroku
v oblasti soudnictví, boje proti korupci, reformy veřejné správy, svobody sdělovacích 
prostředků, ochrany všech menšin, strukturální hospodářské reformy, zlepšení 
podnikatelského prostředí a udržitelného hospodaření s přírodními zdroji;

3. vítá vstup Dohody o stabilizaci a přidružení v platnost dne 1. září;

4. vítá první dohodu o zásadách normalizace dosaženou v dialogu na vysoké úrovni mezi 
premiéry Srbska a Kosova dne 19. dubna 2013, která otevřela cestu pro další kroky
v evropském integračním procesu Srbska a Kosova; vítá kroky, které obě strany dosud
v provádění této dohody učinily, a vyzývá orgány, aby pokračovaly ve včasném provádění 
dohody v dobré víře; vítá dohody v oblasti telekomunikací a energetiky dosažené v rámci 
dialogu dne 8. září; 

5. zdůrazňuje zásadní význam místních voleb v Kosovu, které se konají 3. listopadu a jsou 
lakmusovým papírkem pokroku dosaženého v normalizaci vztahů mezi Bělehradem
a Prištinou; vyzývá orgány v Bělehradě, aby v dobré víře spolupracovaly se srbskou 
komunitou v celém Kosovu a aby upustily od podpory některého z volebních seznamů
a zaměřily se na zvýšení účasti místních Srbů ve volbách; 
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6. zdůrazňuje, že je zapotřebí vysoké transparentnosti při sdělování výsledků dialogu mezi 
Bělehradem a Prištinou a při zapojování příslušných parlamentů a občanské společnosti 
do prováděcího procesu; zdůrazňuje v této souvislosti, že srbští a kosovští vyjednavači si 
musí získat důvěru veřejnosti a konzultovat s občany;

7. oceňuje konstruktivní přístup srbské vlády k vztahům se sousedními zeměmi; zdůrazňuje, 
že zásadní význam pro úspěch integrace Srbska do EU má regionální spolupráce, usmíření
a postupné řešení dvoustranných problémů se sousedními zeměmi; vybízí příslušné 
orgány, aby úzce spolupracovaly se zeměmi bývalé Jugoslávie při řešení všech 
přetrvávajících problémů právního nástupnictví;

8. vyzývá Srbsko, aby zajistilo silnou parlamentní kontrolu nad procesem přístupových 
jednání, co nejdříve zapojilo svůj parlament do převedení přijatých závazků do právních 
předpisů a spolupracovalo s občanskou společnost prostřednictvím poradního 
mechanismu; 

9. vítá přijetí strategie a akčního plánu reformy soudnictví na období 2013–2018 vycházející
z klíčových zásad nezávislosti, nestrannosti, kompetence a kvality soudnictví; vyzývá 
příslušné orgány k zintenzivnění této reformy v souladu s doporučeními Benátské komise
a s ohledem na přezkum kapitoly 23, který byl zahájen 25. září 2013; zdůrazňuje význam 
posílení nezávislosti vysokých rad pro soudnictví a státní zastupitelství; je znepokojen 
právní nejistotou způsobenou tím, že řada soudců vykonává svou funkci dočasně;

10. vítá přijetí národní protikorupční strategie a akčního plánu na období 2013–2018
a zdůrazňuje, že je třeba pokračovat v práci na jeho smysluplném provádění; zdůrazňuje, 
že rozhodujícím faktorem úspěšnosti vyšetřování a odsouzení obviněných
v exponovaných případech korupce, včetně 24 privatizačních kauz zjištěných 
protikorupční radou, je politická vůle; zdůrazňuje zároveň potřebu vybudovat 
institucionální kapacitu, zejména v oblasti soudnictví a orgánů státního zastupitelství,
k řešení složitých případů systémové korupce;

11. zdůrazňuje význam prosazování a ochrany lidských práv, základních svobod a zásady 
zákazu diskriminace z jakýchkoli důvodů, a to na všech úrovních; vítá přijetí 
antidiskriminační strategie a zdůrazňuje, že klíčový význam má její provádění; vítá 
pokrok, jehož bylo dosud dosaženo, ale je i nadále znepokojen rozsahem diskriminace
v zemi a vyzývá k respektování všech národnostních, etnických a sexuálních menšin a 
k zajištění jejich práv; důrazně odsuzuje rozhodnutí úřadů zakázat bělehradský Pride 
Parade, který se měl konat v září 2013; 

12. zdůrazňuje, že je třeba zajistit svobodu sdělovacích prostředků, a vítá v tomto ohledu 
dekriminalizaci pomluvy; poukazuje na nutnost zachování silného veřejnoprávního 
vysílání a zajištění úplné transparentnosti vlastnictví sdělovacích prostředků; podporuje 
rychlé provádění mediální strategie a souvisejících návrhů právních předpisů; vyjadřuje 
hluboké politování nad pokračujícími hrozbami novinářům;

13. vyzývá Srbsko, aby pokračovalo v provádění legislativního rámce týkajícího se menšin
v celé zemi a důrazněji řešilo situaci Romů;

14. bere na vědomí práci na změně trestního zákoníku, nicméně konstatuje, že po přijatých 
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změnách právní nejistota v soukromém sektoru přetrvává; znovu vyjadřuje své 
znepokojení nad ustanoveními nového článku 234, který se týká podobných otázek jako 
bývalý článek 359, který byl opakovaně kritizován; 

15. oceňuje práci nezávislých regulačních orgánů, jako je veřejný ochránce práv, komisař pro 
informace veřejného významu a další, a jejich přínos ke zlepšení právního rámce
a odpovědnosti státních orgánů; 

16. zdůrazňuje výhody procesu decentralizace a vyzývá k posílení pravomocí místních 
samospráv; je i nadále znepokojen zejména právní nejistotou postavení Vojvodiny
a zpožděním v přijetí zákona o vlastních zdrojích Vojvodiny;

17. znovu potvrzuje svou pevnou podporu uvolnění vízového režimu pro země západního 
Balkánu jako důležitého pilíře procesu evropské integrace celého regionu; vyzývá členské 
státy, aby nezneužívaly mechanismu pozastavení zrušení vízové povinnosti přijatého
v září, ale spíše se zaměřily na problém falešných žadatelů o azyl úpravou příslušných 
právních rámců; zároveň požaduje, aby byla přijata opatření na vnitrostátní úrovni, 
zejména sociálně-ekonomická opatření zaměřená na nejvíce zranitelné skupiny;

18. vyzývá srbské orgány k zavedení opožděných strukturálních hospodářských reforem, aby 
se zlepšilo investiční prostředí, boj proti vysoké nezaměstnanosti a chudobě, provádění 
fiskální konsolidace a reforem důchodového systému; trvá na tom, že je naléhavě 
zapotřebí zrušit administrativní překážky podnikání a poukazuje na význam rychlé 
restrukturalizace veřejných obchodních společností; 

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a vládě a parlamentu 
Srbska.


