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Euroopa Parlamendi resolutsioon Serbia 2013. aasta eduaruande kohta
(2013/0000(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 19.–20. juunil 2003. aastal Thessaloníkis toimunud Euroopa Ülemkogu 
kohtumise järel avaldatud eesistujariigi järeldusi Lääne-Balkani riikide Euroopa Liiduga 
ühinemise väljavaadete kohta,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta otsust 2008/213/EÜ, millega sätestatakse 
Serbiaga loodud Euroopa partnerluse põhimõtted, prioriteedid ja tingimused ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/56/EÜ1,

– võttes arvesse komisjoni 12. oktoobri 2011. aasta arvamust Serbia ELi liikmeks saamise 
avalduse kohta (SEC(2011)1208) ning komisjoni 12. oktoobri 2011. aasta teatist 
„Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded 2011. ja 2012. aastal” (COM(2011)0666), 

– võttes arvesse Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Serbia Vabariigi vahel 
sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut, mis jõustus 1. septembril 2013. aastal;
võttes arvesse ettevalmistusi, mida tehakse 2013. aasta novembris toimuvaks 
parlamentaarse stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee esimeseks kohtumiseks, mille 
eesmärk on alustada pidevat dialoogi Euroopa Parlamendi ja Serbia Rahvusassamblee 
vahel,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244 (1999), Rahvusvahelise Kohtu 
22. juuli 2010. aasta nõuandvat arvamust, mis käsitleb Kosovo iseseisvuse ühepoolse 
väljakuulutamise vastavust rahvusvahelisele õigusele, ning ÜRO Peaassamblee 9. 
septembri 2010. aasta resolutsiooni2, milles seda arvamust tunnustati ning tervitati ELi 
valmisolekut hõlbustada dialoogi Belgradi ja Priština vahel, 

– võttes arvesse 18.–19. märtsil 2013. aastal toimunud ELi ja Serbia seitsmenda 
parlamentidevahelise kohtumise ühisavaldust, 

– võttes arvesse ELi ja Serbia vahelist 8. novembri 2007. aasta tagasivõtulepingut3 ning 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1244/20094, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab 
välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest 
nõudest vabastatud,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 28. juuni 2013. aasta kohtumise järeldusi, 

                                               
1 ELT L 80, 19.3.2008, lk 46.
2 A/RES/64/298.
3 ELT L 334, 19.12.2007, lk 46.
4 ELT L 336, 18.12.2009, lk 1.
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– võttes arvesse Serbia ühinemisläbirääkimistega tegeleva meeskonna moodustamist,

– võttes arvesse komisjoni 16. oktoobri 2013. aasta dokumenti „Serbia 2013. aasta 
eduaruanne” (SWD(2013)0000),

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 28. juunil 2013. aastal kohtunud Euroopa Ülemkogu otsustas alustada 
Serbiaga ühinemisläbirääkimisi ning korraldada kõige hiljemalt 2014. aasta jaanuaris 
esimese valitsustevahelise konverentsi, kinnitades uuesti Serbia ELiga ühinemise 
väljavaadet kooskõlas ELi kohustustega kogu Lääne-Balkani piirkonna ees;

B. arvestades, et pärast normaliseerimise põhimõtete esimese lepingu sõlmimist 19. aprillil 
2013. aastal on Serbia võtnud olulisi meetmeid, et normaliseerida suhteid Kosovoga, ning 
teinud pingutusi, et täita stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi poliitilisi kriteeriume ja 
tingimusi; arvestades, et ühinemisläbirääkimiste näol on tegemist reformide rakendamise 
tugeva järelevalvevahendiga;

C. arvestades, et Serbiat ja iga muud riiki, kes soovib saada ELi liikmeks, tuleb hinnata tema 
saavutuste järgi ühiste kriteeriumide täitmisel, rakendamisel ja järgimisel; 

D. arvestades, et ELi laienemispoliitika keskmes on õigusriigi põhimõtete järgimine;

1. väljendab suurt heameelt Euroopa Ülemkogu 28. juuni otsuse üle alustada Serbiaga 
ühinemisläbirääkimisi; on arvamusel, et ELi-Serbia valitsustevaheline konverents peaks 
toimuma 2013. aasta detsembris, tingimusel et Serbia on täitnud Ülemkogu järeldustes 
kehtestatud kriteeriumid;

2. tunneb heameelt Serbia valitsuse pingutuste üle, mida ta on teinud Euroopa 
integratsiooniprotsessi nimel; nõuab tungivalt, et Serbia jätkaks süsteemsete ja sotsiaal-
majanduslike reformide tegemist, mis võimaldavad tal võtta üle ja tõhusalt rakendada 
liikmesusega kaasnevaid kohustusi; nõuab eriti tungivalt edusammude tegemist 
kohtusüsteemis, korruptsioonivastases võitluses ja riigisektori reformis, meediavabaduses, 
kõikide vähemuste kaitsmisel, majanduse struktuurilisel reformimisel, 
ettevõtluskeskkonna parandamisel ning loodusvarade säästval majandamisel;

3. väljendab heameelt stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu jõustumise üle 1. septembril;

4. tunneb heameelt normaliseerimise põhimõtte esimese lepingu üle, mille sõlmimiseni jõuti 
19. aprillil 2013. aastal Serbia ja Kosovo peaministrite kõrgetasemelise dialoogi käigus 
ning mis sillutas Serbiale ja Kosovole teed uuteks etappideks Euroopa 
integratsiooniprotsessis; kiidab heaks mõlema poole seni võetud meetmed lepingu 
rakendamisel ning ergutab ametivõime jätkama lepingu rakendamist heas usus ja 
ajakavast kinni pidades; tunneb heameelt telekommunikatsiooni- ja energiavaldkonnas 
saavutatud kokkulepete üle, milleni jõuti dialoogi käigus 8. septembril; 

5. rõhutab, et Kosovos 3. novembril toimuvad kohalikud valimised on erakordselt olulised, 
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kuna need näitavad, kui edukas on olnud Belgradi ja Priština vaheliste suhete 
normaliseerimine; julgustab Belgradi ametivõime suhtlema heas usus Serbia kogukonnaga 
kogu Kosovos ning hoiduma kindla valimisnimekirja toetamisest, vaid keskenduma 
sellele, et kohalikel valimistel osaleks rohkem kohalikke serblasi;

6. toonitab, et Belgradi ja Priština dialoogi tulemused tuleb teha teatavaks läbipaistval moel 
ning selle rakendamisprotsessi tuleb kaasata asjaomaste riikide parlamendid ja 
kodanikuühiskonnad; rõhutab sellega seoses, et Kosovo ja Serbia läbirääkijad peavad 
võitma üldsuse usalduse ja konsulteerima kodanikega;

7. hindab kõrgelt Serbia valitsuse konstruktiivset lähenemisviisi naaberriikidega suhtlemisel; 
rõhutab veel kord, kui oluline on teha piirkonnas koostööd ja saavutada leppimine ning 
järk-järgult lahendada naaberriikidega kahepoolseid küsimusi, et tagada Serbia edukas 
ühinemine ELiga; ergutab ametiasutusi tegema tihedat koostööd endise Jugoslaavia 
riikidega, et lahendada kõik seni lahenduseta õigusjärgluse küsimused;

8. kutsub Serbiat üles tagama, et parlament jälgiks tähelepanelikult ühinemisläbirääkimisi ja 
osaleks varases etapis võetud kohustuste seadustamises ning et kodanikuühiskond 
kaasataks konsultatsioonimehhanismi kaudu;

9. kiidab heaks 2013.–2018. aastaks kavandatud kohtusüsteemi reformimise strateegia ja 
tegevuskava vastuvõtmise, mis tugineb sellistele põhimõtetele nagu sõltumatus, 
erapooletus, pädevus ja kvaliteet; ergutab ametivõime tõhustama kõnealust reformi 
kooskõlas Veneetsia komisjoni soovitustega ning eesmärgiga vaadata läbi 23. peatükk, 
millega tehti algust 25. septembril 2013. aastal; rõhutab, kui oluline on tugevdada 
kõrgema kohtunõukogu ja riikliku prokuratuurinõukogu sõltumatust; tunneb muret 
õiguskindluse puudumise pärast, mis on tingitud sellest, et osa kohtunikke on oma ametis 
kohusetäitjana;

10. väljendab heameelt ajavahemikuks 2013–2018 kavandatud riikliku korruptsioonivastase 
strateegia ja tegevuskava vastuvõtmise üle ning rõhutab, et selle asjakohaseks 
rakendamiseks tuleb teha pidevat tööd; rõhutab, kui hädavajalik on poliitiline tahe 
usaldusväärsete tulemuste saavutamiseks kõrgetasemelisi korruptsioonijuhtumeid 
käsitlevate juurdluste ja kohtuotsuste puhul, sealhulgas korruptsioonivastase nõukogu 
poolt esitatud 24 erastamisjuhtumi lahendamisel; juhib samal ajal tähelepanu vajadusele 
tõhustada institutsioonilist suutlikkust, eelkõige kohtuasutustes ja prokuratuuris, et 
tegeleda süsteemse korruptsiooni keerukate juhtumitega;

11. rõhutab, kui oluline on inimõiguste, põhivabaduste ning igasuguse diskrimineerimise 
vastasuse põhimõtte edendamine ja kaitsmine kõigil tasanditel; kiidab heaks 
diskrimineerimisvastase strateegia vastuvõtmise ning rõhutab, et kõige olulisem on 
strateegia rakendamine; tunneb heameelt seni tehtud edusammude üle, kuid on jätkuvalt 
murelik riigis esineva diskrimineerimise taseme pärast, ning nõuab kõikide vähemuste, nii 
rahvus-, etniliste kui ka seksuaalvähemuste austamist ning nende õiguste tagamist; 
mõistab teravalt hukka ametivõimude otsuse keelata ära Belgradi geiparaadi korraldamine 
2013. aasta septembris;

12. rõhutab vajadust tagada meediavabadus ning kiidab sellega seoses heaks laimu 
dekriminaliseerimise; juhib tähelepanu vajadusele säilitada tugev avalik-õiguslik 
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ringhääling ning tagada massiteabevahendite omandisuhete täielik läbipaistvus; kutsub 
üles meediastrateegiat ning sellega seotud seaduseelnõusid kiiresti rakendama; peab 
äärmiselt kahetsusväärseks, et ikka veel ähvardatakse ajakirjanikke;

13. kutsub Serbiat üles jätkuvalt pingutama vähemustega seotud õigusraamistiku 
rakendamisel kogu riigis ning tegelema veelgi aktiivsemalt romade olukorraga;

14. võtab teadmiseks töö, mida tehakse kriminaalkoodeksi parandamiseks, kuid märgib, et 
erasektoris puudub õiguskindlus ka pärast muudatuste vastuvõtmist; väljendab uuesti oma 
muret uue artikli 234 sätete pärast, milles kajastuvad endise artikli 359 sarnased 
probleemid, mida on korduvalt kritiseeritud; 

15. kiidab heaks sõltumatute reguleerivate asutuste, nagu ombudsmani, riikliku tähtsusega 
teabe eest vastutava voliniku ja muude organite töö ning nende panuse õigusraamistiku 
ning riigiasutuste usaldusväärsuse parandamisse; 

16. juhib tähelepanu detsentraliseerimisprotsessi eelistele ning kutsub üles suurendama 
kohalike ametiasutuste pädevust; on ikka veel väga murelik Vojvodina staatuse 
õiguskindluse puudumise pärast ning Vojvodina omavahendeid käsitleva seaduse 
vastuvõtmisega viivitamise pärast; 

17. väljendab uuesti kindlat toetust viisanõude kaotamisele Lääne-Balkani riikides kui 
olulisele tegurile kogu piirkonna ELiga ühinemise protsessis; kutsub liikmesriike üles 
mitte kuritarvitama septembris vastu võetud viisavabaduse peatamise mehhanismi, vaid 
tegelema alusetult varjupaika taotlevate inimeste küsimusega, kohaldades selleks 
asjakohast õigusraamistikku; nõuab samal ajal meetmete võtmist riiklikul tasandil, eriti 
sotsiaal-majanduslikke meetmeid kaitsetumate ühiskonnarühmade toetuseks;

18. ergutab Serbia ametivõime viima majanduses läbi ammu vajalikke struktuurireforme, et 
parandada investeerimiskeskkonda, võidelda suure töötuse ja vaesuse vastu ning 
tugevdada eelarvet ja reformida pensionisüsteemi; nõuab tungivalt, et ettevõtluses 
kaotataks viivitamata haldustõkked, ning juhib tähelepanu riiklike äriühingute kiire 
restruktureerimise olulisusele;

19 teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
Serbia valitsusele ja parlamendile.


