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Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport for Serbien 2013
(2013/0000(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 
19.-20. juni 2003 om muligheden for, at landene i Vestbalkan kan indtræde i Den 
Europæiske Union,

– der henviser til Rådets afgørelse 2008/213/EF af 18. februar 2008 om principperne, 
prioriteterne og betingelserne for det europæiske partnerskab med Serbien og om 
ophævelse af afgørelse 2006/56/EF1,

– der henviser til Kommissionens udtalelse af 12. oktober 2011 om Serbiens ansøgning om 
medlemskab af Den Europæiske Union (SEK(2011)1208) og Kommissionens meddelelse 
af 12. oktober 2011 "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2011-2012" 
(COM(2011)0666), 

– der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber 
og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side, som 
trådte i kraft den 1. september 2013; der henviser til de igangværende forberedelser til det 
første møde i november 2013 i det parlamentariske udvalg under stabiliserings- og 
associeringsaftalen, som skal bringe Europa-Parlamentet og den serbiske 
Nationalforsamling sammen i en løbende dialog,

– der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999), Den Internationale Domstols 
rådgivende udtalelse af 22. juli 2010 om spørgsmålet om overensstemmelse mellem 
folkeretten og Kosovos ensidige uafhængighedserklæring og til FN’s Generalforsamlings 
resolution af 9. september 2010, hvori udtalelsens indhold anerkendtes, og EU’s vilje til at 
fremme dialogen mellem Beograd og Pristina blev hilst velkommen2, 

– der henviser til den fælles erklæring fra den syvende interparlamentariske forsamling EU-
Serbien den 18.-19. marts 2013, 

– der henviser til tilbagetagelsesaftalen af 8. november 20073 mellem EU og Republikken 
Serbien og til Rådets forordning (EF) nr. 1244/2009 af 30. november 2009 om ændring af 
forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis 
statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over 
de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav4,

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 28. juni 2013, 

                                               
1 EUT L 109 af 19.3.2008, s. 46.
2 A/RES/64/298.
3 EUT L334 af 19.12.2007, s.46.
4 EUT L336 af 18.12.2009, s.1.
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– der henviser til konstitueringen af Serbiens tiltrædelsesforhandlingsdelegation,

– der henviser til Kommissionens statusrapport for Serbien 2013 af 16. oktober 2013 
(SWD(2013)0000),

– der henviser til sine tidligere beslutninger,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Det Europæiske Råd den 28. juni 2013 besluttede at indlede 
tiltrædelsesforhandlinger med Serbien og afholde den første regeringskonference 
allersenest i januar 2014, og dermed på ny bekræftede Serbiens europæiske perspektiv i 
tråd med EU's tilsagn til hele den Vestlige Balkanregion;

B. der henviser til, at Serbien har taget vigtige skridt i retning af en normalisering af 
forbindelserne med Kosovo, hvilket har resulteret i den første aftale om principperne for 
normalisering af 19. april 2013, og har gjort en indsats for i tilstrækkelig grad at opfylde 
de politiske kriterier og betingelser i stabiliserings- og associeringsprocessen; der henviser 
til, at tiltrædelsesforhandlingerne udgør et stærkt redskab til gennemførelse af reformer;

C. der henviser til, at Serbien som ethvert land, der ønsker EU-medlemskab, skal vurderes ud 
fra dets egne resultater med opfyldelse, gennemførelse og overholdelse af det samme sæt 
kriterier; 

D. der henviser til, at Unionen har sat retsstatsprincippet i centrum for sin udvidelsespolitik;

1. ser med stor tilfredshed på Det Europæiske Råds beslutning af 28. juni om at indlede 
tiltrædelsesforhandlinger med Serbien; mener, at regeringskonferencen mellem EU og 
Serbien bør finde sted i december 2013, forudsat at Serbien opfylder de kriterier, der er 
fastsat i Rådets konklusioner;

2. glæder sig over det engagement, den serbiske regering udviser med hensyn til den 
europæiske integrationsproces; opfordrer indtrængende Serbien til at fortsætte med de 
systemiske og socioøkonomiske reformer, der vil sætte landet i stand til at påtage sig og 
effektivt gennemføre forpligtelserne ved et medlemskab; opfordrer navnlig indtrængende 
til fremskridt inden for domstolene, korruptionsbekæmpelse, reform af den offentlige 
sektor, mediefrihed, beskyttelse af alle mindretal, strukturelle økonomiske reformer, 
forbedring af erhvervsklimaet og bæredygtig naturressourceforvaltning;

3. glæder sig over stabiliserings- og associeringsaftalens ikrafttræden den 1. september;

4. ser med tilfredshed på den første aftale om principperne for normalisering, som blev 
indgået i forbindelse med dialogen på højt plan mellem Serbiens og Kosovos 
premierministre den 19. april 2013, og som åbnede vejen for, at Serbien og Kosovo kan 
tage yderligere skridt i deres europæiske integrationsproces; glæder sig over de skridt, 
begge sider hidtil har taget med hensyn til gennemførelse af aftalen, og opfordrer 
myndighederne til at fortsætte gennemførelsen i god tro og til rette tid; ser med tilfredshed 
på den aftale om telekommunikation og energi, der blev indgået i forbindelse med 
dialogen den 8. september; 
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5. fremhæver den afgørende betydning af lokalvalget i Kosovo den 3. november, som er en 
lakmustest af de fremskridt, der er gjort med hensyn til normaliseringen af forbindelserne 
mellem Beograd og Pristina; tilskynder myndighederne i Beograd til i god tro at gå i 
dialog med de serbiske befolkningsgrupper i hele Kosovo og til at afholde sig fra at føre 
kampagner til fordel for nogen bestemt valgliste, men i stedet fokusere på at øge de lokale 
serberes deltagelse ved valget;  

6. understreger, at der er behov for gennemsigtighed i formidlingen af resultaterne af 
Beograd-Pristina-dialogen samt for at inddrage de berørte parlamenter og civilsamfund i 
gennemførelsesprocessen; understreger i denne henseende nødvendigheden af, at de 
serbiske og kosovoske forhandlere opbygger tillid i offentligheden og hører borgerne;

7. værdsætter den serbiske regerings konstruktive tilgang til forbindelserne med 
nabolandene; gentager den afgørende betydning af regionalt samarbejde og forsoning 
samt af en gradvis løsning af de bilaterale spørgsmål med nabolandene for, at Serbiens 
integration i EU kan lykkes; opfordrer myndighederne til at arbejde tæt sammen med 
landene i det tidligere Jugoslavien om at løse alle udestående problemer vedrørende 
arveretlige spørgsmål;

8. opfordrer Serbien til at sikre en stærk parlamentarisk kontrol med 
tiltrædelsesforhandlingsprocessen, inddrage sit parlament på et tidligt stadie i 
gennemførelsen af de indgåede forpligtelser i den nationale lovgivning og inddrage 
civilsamfundet via en høringsmekanisme; 

9. glæder sig over vedtagelsen af strategien og handlingsplanen for domstolsreformen 2013-
2018, som bygger på de centrale principper om uafhængighed, upartiskhed, kompetence 
og kvalitet hos domstolene; opfordrer indtrængende myndighederne til at forstærke denne 
reform i overensstemmelse med Venedigkommissionens anbefalinger og med henblik på 
screeningsprocessen i kapitel 23, som blev påbegyndt den 25. september 2013; 
understreger vigtigheden af at styrke uafhængigheden af Det Høje Domstolsråd og 
Statsanklagerrådet; er bekymret over den retsusikkerhed, der opstår som følge af det antal 
dommere, der er konstitueret i deres embede;

10. glæder sig over vedtagelsen af strategien og handlingsplanen for korruptionsbekæmpelse 
for 2013-2018 og understreger, at der er behov for løbende at arbejde på en meningsfuld 
gennemførelse; understreger, at politisk vilje er afgørende for at få for succes med at opnå 
solide resultater inden for efterforskning af og domsafsigelse i højt profilerede 
korruptionssager, herunder de 24 privatiseringssager som Korruptionsbekæmpelsesrådet 
har sat fokus på; understreger samtidig, at det er nødvendigt at opbygge institutionel 
kapacitet, navnlig i domstolene og anklagemyndighedens organer, til at kunne håndtere 
komplekse sager om systemisk korruption;

11. understreger, at det er vigtigt at fremme og beskytte menneskerettighederne, de 
grundlæggende frihedsrettigheder og princippet om ikkeforskelsbehandling på alle 
niveauer; glæder sig over vedtagelsen af strategien mod forskelsbehandling og 
understreger, at gennemførelsen heraf er afgørende; glæder sig over de fremskridt, der er 
gjort indtil videre, men er stadig bekymret over graden af forskelsbehandling i landet og 
kræver respekt for alle mindretal – nationale, etniske og seksuelle – samt at deres 
rettigheder sikres; fordømmer på det kraftigste myndighedernes beslutning om at forbyde 
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den planlagte Pride-parade i Beograd i september 2013; 

12. understreger, at det er nødvendigt at sikre mediefrihed, og glæder sig i den forbindelse 
over afkriminaliseringen af ærekrænkelse; påpeger, at det er nødvendigt at opretholde en 
stærk offentlig radio- og tv-spredningsvirksomhed og sikre fuldstændig gennemsigtighed 
med hensyn til ejerskab af medierne; tilskynder til en hurtig gennemførelse af 
mediestrategien og de dertil hørende udkast til lovforslag; beklager dybt de fortsatte 
trusler mod journalister;

13. opfordrer Serbien til at fortsætte sin indsats for at gennemføre lovrammerne vedrørende 
mindretal i hele landet og til at tage sig af romaernes situation med større ildhu;

14. tager arbejdet med ændring af strafferetten til underretning, men konstaterer, at der stadig 
er retsusikkerhed i den private sektor, efter at ændringsforslagene er vedtaget; gentager sin 
bekymring over bestemmelserne i den nye artikel 234, som afspejler tilsvarende 
problemer som den tidligere artikel 359, der gentagne gange er blevet kritiseret; 

15. roser arbejdet i uafhængige tilsynsorganer, som f.eks. Ombudsmanden, kommissæren med 
ansvar for information af offentlig betydning og andre, og deres bidrag til at forbedre de 
statslige institutioners lovrammer og ansvarlighed; 

16. fremhæver fordelene ved decentraliseringsprocessen og opfordrer til, at de lokale 
myndigheders kompetence styrkes; er stadig særdeles bekymret over retsusikkerheden 
med hensyn til Vojvodinas status og forsinkelsen i forbindelse med vedtagelsen af loven 
om Vojvodinas egne indtægter;

17. bekræfter på ny sin urokkelige støtte til visumlempelse for landene på Vestbalkan som en 
vigtig søjle i den europæiske integrationsproces for hele regionen; opfordrer 
medlemsstaterne til ikke at misbruge den visumsuspensionsmekanisme, der blev vedtaget 
i september, men snarere at imødegå problemet med falske asylansøgere gennem en 
justering af de respektive lovrammer; opfordrer samtidig til foranstaltninger på nationalt 
plan, navnlig socioøkonomiske foranstaltninger, rettet mod de mere udsatte grupper;

18. opfordrer de serbiske myndigheder til at iværksætte strukturelle økonomiske reformer, 
som for længst burde være foretaget, med henblik på at forbedre investeringsklimaet, 
bekæmpe den høje arbejdsløsheds- og fattigdomsrate og gennemføre en finanspolitisk 
konsolidering og pensionsreformer; fastholder, at der er presserende behov for at afskaffe 
administrative barrierer for erhvervsaktivitet, og påpeger vigtigheden af en hurtig 
omstrukturering af de offentlige virksomheder; 

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen samt regeringen 
og parlamentet i Republikken Serbien.


