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B7-0000/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Έκθεση Προόδου του 2013 για 
τη Σερβία
(2013/0000(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Θεσσαλονίκης, της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών 
των δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2008/213/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 
2008, σχετικά με τις αρχές, τις προτεραιότητες και τους όρους που περιέχει η Ευρωπαϊκή 
Εταιρική Σχέση με τη Σερβία και με την οποία καταργείται η απόφαση 2006/56/ΕΚ1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2011, για την αίτηση 
ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (SEC(2011)1208), και την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες 
προκλήσεις για την περίοδο 2011-2012» (COM(2011)0666),

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της 
Σερβίας, αφετέρου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013, καθώς επίσης και
τις τρέχουσες προετοιμασίες για την πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής 
για θέματα σταθεροποίησης και σύνδεσης, σκοπός της οποίας είναι η έναρξη ενός 
συνεχούς διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Εθνοσυνέλευσης της 
Σερβίας και η οποία θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο του 2013,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη 
συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου, της 22ας Ιουλίου 2010, σχετικά με το 
κατά πόσο είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας 
του Κοσσυφοπεδίου, και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 9ης 
Σεπτεμβρίου 2010, που λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της γνώμης και εκφράζει 
ικανοποίηση για τη διάθεση της ΕΕ να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας2, 

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 7ης Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Σερβίας,
της 18ης-19ης Μαρτίου 2013,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία ΕΕ-Σερβίας περί επανεισδοχής, της 8ης Νοεμβρίου 20073,
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1244/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, 
περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων 
χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση 
των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι 

                                               
1 ΕΕ L80 της 19.3.2008, σ. 46.
2 A/RES/64/298.
3 ΕΕ L334, 19.12.2007, σ. 46.
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υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2013,

– έχοντας υπόψη τη συγκρότηση της σερβικής ομάδας ενταξιακών διαπραγματεύσεων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου του 2013 για τη Σερβία, της 16ης Οκτωβρίου 2013,
που συνέταξε η Επιτροπή, (SWD(2013)0000),

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28ης Ιουνίου 2013 αποφάσισε την 
έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Σερβία και την πραγματοποίηση της πρώτης 
διακυβερνητικής διάσκεψης τον Ιανουάριο του 2014 το αργότερο, επαναβεβαιώνοντας 
έτσι την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει η ΕΕ σε σχέση με την περιοχή των δυτικών Βαλκανίων συνολικά·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο προς την 
ομαλοποίηση των σχέσεών της με το Κοσσυφοπέδιο, με αποτέλεσμα την πρώτη 
συμφωνία για τις αρχές της ομαλοποίησης, της 19ης Απριλίου 2013, καθώς και προς την 
κατεύθυνση της επαρκούς εκπλήρωσης των πολιτικών κριτηρίων και όρων που θέτει η 
διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις αποτελούν σημαντικό μέσο για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των μεταρρυθμίσεων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία, όπως κάθε χώρα που φιλοδοξεί να γίνει μέλος της ΕΕ, 
πρέπει να κρίνεται με βάση τις επιδόσεις της σε σχέση με την εκπλήρωση μιας κοινής 
δέσμης κριτηρίων, την υλοποίησή τους και τη συμμόρφωση προς τα κριτήρια αυτά·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει το κράτος δικαίου στο επίκεντρο της πολιτικής 
της για τη διεύρυνση·

1. εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 2013, σχετικά με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Σερβία· 
πιστεύει ότι η διακυβερνητική διάσκεψη ΕΕ-Σερβίας θα πρέπει να διεξαχθεί τον 
Δεκέμβριο του 2013, εφόσον η Σερβία πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου·

2. εκφράζει ικανοποίηση για την προσήλωση που επιδεικνύει η σερβική κυβέρνηση στη 
διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· προτρέπει τη χώρα να συνεχίσει τις 
συστημικές και κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα της επιτρέψουν να 
αναλάβει και να εκπληρώσει αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις του κράτους μέλους· ζητεί 
ιδίως να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά το δικαστικό σώμα, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, 
την προστασία όλων των μειονοτήτων, τη διαρθρωτική οικονομική μεταρρύθμιση, τη 

                                               
1 ΕΕ L336, 18.12.2009, σ. 1.
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βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 
πόρων·

3. εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη ισχύος, από την 1η Σεπτεμβρίου, της Συμφωνίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης·

4. εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την πρώτη συμφωνία για τις αρχές της ομαλοποίησης, 
που επιτεύχθηκε κατά τον διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ των πρωθυπουργών της 
Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου, στις 19 Απριλίου 2013, και άνοιξε τον δρόμο για 
περαιτέρω πρόοδο στη διαδικασία ενσωμάτωσης της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου 
στην ΕΕ· εκφράζει ικανοποίηση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες και των δύο πλευρών για 
την υλοποίηση της συμφωνίας και προτρέπει τις αρχές να συνεχίσουν την εφαρμογή της 
συμφωνίας με καλή πίστη και έγκαιρα· εκφράζει ικανοποίηση για τις συμφωνίες σχετικά 
με τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια, που επιτεύχθηκαν με τον διάλογο στις 8 
Σεπτεμβρίου·

5. τονίζει την καίρια σημασία των τοπικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στο Κοσσυφοπέδιο, 
που αποτελούν κρίσιμη δοκιμασία για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την 
ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πριστίνας· προτρέπει τις αρχές του 
Βελιγραδίου να συνεργαστούν με καλή πίστη με τη σερβική κοινότητα ολόκληρου του 
Κοσσυφοπεδίου και να αποφύγουν την υποστήριξη οποιουδήποτε συγκεκριμένου 
εκλογικού συνδυασμού, αλλά να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στην αύξηση της 
συμμετοχής των Σέρβων στις εκλογές·

6. επισημαίνει την ανάγκη για διαφάνεια όσον αφορά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 
του διαλόγου Βελιγραδίου-Πριστίνας, και για διασφάλιση της συμμετοχής των 
κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών των δύο πλευρών στη διαδικασία 
υλοποίησης των συμφωνιών· τονίζει εν προκειμένω ότι είναι απαραίτητο οι 
διαπραγματευτές της Σερβίας και  του Κοσσυφοπεδίου να οικοδομήσουν την 
εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης και να διαβουλεύονται με τους πολίτες·

7. κρίνει θετικά την εποικοδομητική προσέγγιση της σερβικής κυβέρνησης όσον αφορά τις 
σχέσεις με τις γειτονικές χώρες· επαναλαμβάνει πως έχει καίρια σημασία η περιφερειακή 
συνεργασία και συμφιλίωση, καθώς και η σταδιακή επίλυση των διμερών προβλημάτων, 
για να έχει επιτυχή έκβαση η ενταξιακή διαδικασία της Σερβίας στην ΕΕ· ενθαρρύνει τις 
αρχές της Σερβίας να συνεργαστούν με τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας για την 
επίλυση όλων των εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης διαδοχής·

8. καλεί τη Σερβία να εξασφαλίσει τη στενή κοινοβουλευτική επίβλεψη των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων, να εξασφαλίσει εξαρχής την ανάληψη από το κοινοβούλιο της χώρας 
του έργου της νομοθετικής υλοποίησης των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται, και να 
εντάξει στη διαδικασία την κοινωνία των πολιτών, μέσω ενός συμβουλευτικού 
μηχανισμού·

9. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για τη 
μεταρρύθμιση της δικαστικής εξουσίας κατά την περίοδο 2013-2018, με βάση τις αρχές 
την ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της επαγγελματικής επάρκειας και της ποιότητας 
του δικαστικού σώματος· προτρέπει τις αρχές να δώσουν ώθηση στη μεταρρύθμιση αυτή, 
υιοθετώντας τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας και στην προοπτική της 
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αναλυτικής εξέτασης του κεφαλαίου 23, που ξεκίνησε στις 25 Σεπτεμβρίου 2013· τονίζει 
τη σημασία που έχει η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ανώτατων δικαστικών και 
εισαγγελικών συμβουλίων· ανησυχεί για τα προβλήματα ασφάλειας δικαίου που 
δημιουργεί ο αριθμός των δικαστών οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους δυνάμει 
προσωρινών διορισμών·

10. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς και 
του αντίστοιχου σχεδίου δράσης για την περίοδο 2013-2018 και τονίζει ότι απαιτείται 
συνεχής εργασία για την ουσιαστική υλοποίησή τους· υπογραμμίζει ότι έχει καίρια 
σημασία η πολιτική βούληση για να υπάρξει σταθερότητα στη διερεύνηση και την 
εκδίκαση σημαντικών υποθέσεων διαφθοράς, περιλαμβανομένων των 24 υποθέσεων 
ιδιωτικοποιήσεων που έχει ξεχωρίσει το Συμβούλιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς· 
υπογραμμίζει ταυτόχρονα την ανάγκη να ενισχυθούν οι θεσμικές ικανότητες, ιδίως στα 
δικαστικά και εισαγγελικά όργανα, ώστε να γίνει δυνατή η αντιμετώπιση περίπλοκων 
υποθέσεων συστημικής διαφθοράς·

11. τονίζει τη σημασία της προώθησης και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
των θεμελιωδών ελευθεριών και της αρχής της μη εφαρμογής διακρίσεων, για 
οποιονδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε επίπεδο· εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
της στρατηγικής για την καταπολέμηση των διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που 
έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η εφαρμογή της· εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο 
που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για την ένταση των 
διακρίσεων στη χώρα και ζητεί να υπάρξει σεβασμός για όλες οι μειονότητες, είτε 
εθνικές, είτε εθνοτικές, είτε γενετήσιου προσανατολισμού, και να προστατευτούν τα 
δικαιώματά τους· καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση των αρχών να απαγορέψουν 
την προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 2013 «πορεία υπερηφάνειας» στο
Βελιγράδι·

12. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και εκφράζει 
ικανοποίηση, από την άποψη αυτή, για την αποποινικοποίηση της δυσφήμισης· τονίζει 
την ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και 
διασφάλισης πλήρους διαφάνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης· 
ενθαρρύνει τη γρήγορη εφαρμογή της στρατηγικής για τα μέσα ενημέρωσης και έγκριση 
των σχετικών νομοσχεδίων· αποδοκιμάζει έντονα τις συνεχιζόμενες απειλές κατά 
δημοσιογράφων·

13. καλεί τη Σερβία να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την υλοποίηση του νομοθετικού 
πλαισίου για τις μειονότητες σε όλη τη χώρα και να αντιμετωπίσει δυναμικότερα το 
ζήτημα της κατάστασης των Ρομά·

14. σημειώνει το έργο που επιτελείται όσον αφορά την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, 
αλλά και τη συνεχιζόμενη απουσία ασφάλειας δικαίου στον ιδιωτικό τομέα μετά την 
έγκριση των τροποποιήσεων· επαναλαμβάνει ότι ανησυχεί για τις διατάξεις του νέου 
άρθρου 234, που είναι παρόμοιες με εκείνες του πρώην άρθρου 359, το οποίο είχε δεχτεί 
επανειλημμένες επικρίσεις·

15. επιδοκιμάζει το έργο των ανεξάρτητων ρυθμιστικών σωμάτων όπως ο Διαμεσολαβητής, ο 
Επίτροπος Πληροφοριών Δημόσιας Σπουδαιότητας και άλλοι, καθώς και τη συμβολή 
τους στη βελτίωση του νομικού πλαισίου και της λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων του 
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κράτους·

16. τονίζει τα οφέλη της διαδικασίας αποκέντρωσης και ενθαρρύνει την ενίσχυση των 
αρμοδιοτήτων των τοπικών αρχών· συνεχίζει να ανησυχεί ιδιαίτερα για τη νομική 
ασάφεια του καθεστώτος της Βοϊβοντίνα και για την καθυστέρηση στην έγκριση του 
νόμου σχετικά με τους ίδιους πόρους της·

17. επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει σθεναρά στην ελευθέρωση του συστήματος ταξιδιωτικών 
θεωρήσεων για τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, ως έναν σημαντικό παράγοντα στη 
διαδικασία ενσωμάτωσης ολόκληρης της περιοχής στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να μην 
κάνουν κατάχρηση του μηχανισμού αναστολής των ταξιδιωτικών θεωρήσεων, που 
εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο, αλλά να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των ψευδών αιτήσεων 
ασύλου, προσαρμόζοντας ανάλογα τα νομοθετικά πλαίσιά τους· ζητεί, ταυτόχρονα, να 
ληφθούν μέτρα σε εθνικό επίπεδο, και ιδίως κοινωνικοοικονομικά μέτρα υπέρ των πιο 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων·

18. ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να ξεκινήσουν τις από καιρό αναγκαίες οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις, με στόχο τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, την καταπολέμηση της 
υψηλής ανεργίας και της φτώχειας, καθώς και να προωθήσουν τη δημοσιονομική 
εξυγίανση και τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος· επιμένει ότι είναι 
επειγόντως αναγκαίο να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα και 
τονίζει τη σημασία της ταχείας αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων που ανήκουν στο 
δημόσιο·

19 αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Σερβίας.


