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Euroopan parlamentin päätöslauselma Serbiaa koskevasta vuoden 2013 
edistymiskertomuksesta
(2013/0000(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 19.–20. kesäkuuta 2003 pidetyn Thessalonikin Eurooppa-neuvoston 
kokouksen puheenjohtajan päätelmät, jotka koskevat Länsi-Balkanin maiden mahdollista 
liittymistä Euroopan unioniin,

– ottaa huomioon Serbian Eurooppa-kumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista 
ja ehdoista sekä päätöksen 2006/56/EY kumoamisesta 18. helmikuuta 2008 annetun 
neuvoston päätöksen 2008/213/EY1,

– ottaa huomioon komission 12. lokakuuta 2011 antaman lausunnon Serbian hakemuksesta 
liittyä Euroopan unionin jäseneksi (SEC(2011)1208) ja 12. lokakuuta 2011 annetun 
komission tiedonannon ”Laajentumisstrategia sekä vuosien 2011 ja 2012 tärkeimmät 
haasteet” (COM(2011)0666),

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Serbian tasavallan 
välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (SAA-sopimus), joka tuli voimaan 
1. syyskuuta 2013; ottaa huomioon ensimmäisen, marraskuussa 2013 järjestettävän 
parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan kokouksen, jonka tarkoituksena on 
aloittaa Euroopan parlamentin ja Serbian kansalliskokouksen pysyvä vuoropuhelu, 
käynnissä olevat valmistelut,

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999), kansainvälisen 
tuomioistuimen 22. heinäkuuta 2010 antaman neuvoa-antavan lausunnon siitä, onko 
Kosovoa koskeva yksipuolinen itsenäisyysjulistus kansainvälisen oikeuden mukainen, ja 
YK:n yleiskokouksen 9. syyskuuta 2010 antaman päätöslauselman2, jossa hyväksyttiin 
lausunnon sisältö ja pidettiin myönteisenä EU:n valmiutta helpottaa Serbian ja Kosovon 
välistä vuoropuhelua,

– ottaa huomioon 18.–19. maaliskuuta 2013 pidetyn EU:n ja Serbian parlamenttien välisen 
7. edustajakokouksen antaman yhteisen lausuman,

– ottaa huomioon 8. marraskuuta 2007 tehdyn Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan 
välisen sopimuksen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta3 ja 
luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi 
ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei 
koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta 30. marraskuuta 2009 

                                               
1 EUVL L 80, 19.3.2008, s. 46.
2 A/RES/64/298.
3 EUVL L 334, 19.12.2007, s. 46.
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annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1244/20091,

– ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon Serbian jäsenyysneuvotteluvaltuuskunnan perustamisen,

– ottaa huomioon komission 16. lokakuuta 2013 antaman Serbiaa koskevan vuoden 2013 
edistymiskertomuksen (SWD(2013)0000),

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että 28. kesäkuuta 2013 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti aloittaa 
liittymisneuvottelut Serbian kanssa ja järjestää ensimmäisen hallitustenvälisen 
konferenssin viimeistään tammikuussa 2014, mikä vahvistaa Serbian lähentymisen 
Euroopan unioniin EU:n koko Länsi-Balkanin aluetta koskevien sitoumusten mukaisesti;

B. ottaa huomioon, että Serbia on toteuttanut merkittäviä toimia suhteiden normalisoimiseksi 
Kosovon kanssa 19. huhtikuuta 2013 tehdyn ensimmäisen normalisointiperiaatteita 
koskevan sopimuksen ansiosta ja ponnistellut täyttääkseen riittävästi vakautus- ja 
assosiaatioprosessin kriteerit ja edellytykset; toteaa, että liittymisneuvottelut ovat tehokas 
väline uudistusten toteuttamisen seuraamiseksi;

C. katsoo, että Serbiaa, kuten jokaista EU:n jäsenyyttä haluavaa maata, on tarkasteltava sen 
mukaan, miten ansiokkaasti se pystyy täyttämään samat kriteerit ja noudattamaan niitä;

D. toteaa, että EU on asettanut oikeusvaltion periaatteet laajentumisprosessin ytimeen;

1. pitää ilahduttavana Eurooppa-neuvoston 28. kesäkuuta tekemää päätöstä aloittaa 
liittymisneuvottelut Serbian kanssa; katsoo, että EU:n ja Serbian hallitustenvälinen kokous 
olisi järjestettävä joulukuussa 2013 edellyttäen, että Serbia täyttää neuvoston päätelmissä 
asetetut kriteerit;

2. panee tyytyväisenä merkille, että Serbian hallitus on sitoutunut Euroopan 
yhdentymisprosessiin; kehottaa Serbiaa jatkamaan järjestelmää koskevia ja 
yhteiskunnallis-taloudellisia uudistuksia, jotka mahdollistavat jäsenvelvoitteisiin 
paneutumisen ja niiden tehokkaan täyttämisen; vaatii erityisesti edistymistä 
oikeuslaitoksen, korruptiontorjunnan, julkisen sektorin uudistuksen, tiedotusvälineiden 
vapauden, kaikkien vähemmistöjen suojelun, talouden rakenneuudistuksen, 
liiketoimintaympäristön parantamisen ja luonnonvarojen kestävän hoidon aloilla;

3. pitää ilahduttavana, että vakautus- ja assosiaatiosopimus tuli voimaan 1. syyskuuta;

4. panee tyytyväisenä merkille Serbian ja Kosovon pääministerien korkean tason 
neuvotteluissa 19. huhtikuuta 2013 saavutetun normalisointiperiaatteita koskevan 
ensimmäisen sopimuksen, joka käynnisti Serbian ja Kosovon yhdentymisprosessin uuden 
vaiheen; pitää tervetulleina molempien osapuolten tähän mennessä toteuttamia toimia 

                                               
1 EUVL L 336, 18.12.2009, s. 1.
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sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja kannustaa viranomaisia jatkamaan sopimuksen 
täytäntöönpanoa vilpittömästi ja ajoissa; on tyytyväinen 8. syyskuuta saavutettuun sopuun 
televiestinnästä ja energiasta;

5. korostaa Kosovossa 3. marraskuuta pidettävien paikallisvaalien tärkeyttä, sillä ne ovat 
koetinkivi Serbian ja Kosovon suhteiden normalisoinnissa saavutetulle edistykselle; 
kannustaa Serbian viranomaisia tekemään vilpitöntä yhteistyötä Kosovon serbiyhteisön 
kanssa, pidättäytymään kampanjoimasta minkään tietyn ehdokaslistan puolesta ja sen 
sijaan keskittymään siihen, että paikalliset serbit osallistuvat aktiivisemmin vaaleihin;

6. korostaa, että Serbian ja Kosovon välisen vuoropuhelun tuloksista on tiedotettava 
avoimesti ja että on varmistettava parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen 
täytäntöönpanoprosessiin; korostaa tässä yhteydessä, että Kosovon ja Serbian 
neuvottelijoiden on rakennettava yleistä luottamusta ja kuultava kansalaisia;

7. arvostaa Serbian hallituksen rakentavaa lähestymistapaa suhteisiin naapurimaiden kanssa; 
toteaa jälleen, että alueellinen yhteistyö ja sovinto sekä naapurimaiden kahdenvälisten 
ongelmien asteittainen ratkaiseminen ovat elintärkeitä Serbian unioniin liittymisen 
onnistumisen kannalta; kannustaa viranomaisia tekemään tiivistä yhteistyötä entisen 
Jugoslavian maiden kanssa kaikkien oikeusseuraantoa koskevien keskeneräisten 
kysymysten ratkaisemiseksi;

8. kehottaa Serbiaa varmistamaan liittymisneuvotteluprosessin vahvan parlamentaarisen 
valvonnan, ottamaan varhaisessa vaiheessa parlamenttinsa mukaan tehtyjen sitoumusten 
lainsäädännölliseen tulkintaan ja osallistamaan kansalaisyhteiskunnan 
kuulemismekanismin kautta;

9. on ilahtunut oikeuslaitosta koskevan strategia- ja toimintasuunnitelman hyväksymisestä 
vuosille 2013–2018, sillä se rakentuu oikeuslaitoksen riippumattomuuden, 
puolueettomuuden, toimivallan ja laadukkuuden keskeisiin periaatteisiin; vaatii 
viranomaisia vahvistamaan tätä uudistusta Venetsian komission suositusten mukaisesti ja 
pitäen silmällä 25. syyskuuta 2013 käynnistynyttä luvun 23 tarkastelumenettelyä; 
korostaa, että on tärkeää vahvistaa ylimpien tuomari- ja syyttäjäneuvostojen 
riippumattomuutta; on huolissaan oikeudellisesta epävarmuudesta, joka johtuu tehtäviään 
virantoimituksessa suorittavien tuomarien määrästä;

10. pitää tervetulleena vuosien 2013–2018 kansallisen korruptionvastaisen strategia- ja 
toimintasuunnitelman hyväksymistä ja korostaa, että sen mielekästä täytäntöönpanoa 
varten tarvitaan jatkuvaa työtä; korostaa, että poliittinen tahto on tärkeää, jotta saadaan 
selkeää näyttöä korkean tason korruptiotapausten tutkinnasta ja niitä koskevista 
tuomioista, mukaan luettuina korruptionvastaisen neuvoston esiin tuomista 
24 yksityistämistapauksesta; painottaa samanaikaisesti, että institutionaalisia valmiuksia 
on kehitettävä varsinkin oikeus- ja syyttäjäelimissä, jotta voidaan käsitellä järjestelmällistä 
korruptiota koskevia monimutkaisia tapauksia;

11. painottaa, että on tärkeää edistää ja suojella ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja kaikin 
perustein tapahtuvan syrjinnän vastustamisen periaatetta kaikilla tasoilla; on ilahtunut 
syrjinnänvastaisen strategian hyväksymisestä ja tähdentää, että sen täytäntöönpano on 
keskeistä; on tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun edistykseen, mutta on edelleen 
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huolissaan maan syrjinnän tasosta ja kehottaa kunnioittamaan kaikkia vähemmistöjä –
kansallisia, etnisiä ja seksuaalisia – sekä varmistamaan niiden oikeudet; pitää erittäin 
tuomittavana viranomaisten päätöstä kieltää syyskuulle 2013 suunniteltu Belgrade Pride 
-kulkue; 

12. korostaa, että tiedotusvälineiden vapaus on varmistettava, ja pitää tässä yhteydessä 
ilahduttavana kunnianloukkausten dekriminalisointia; katsoo, että vahva julkinen 
yleisradiotoiminta on säilytettävä ja median omistajayhteyksien on oltava täysin avoimia; 
kannustaa mediastrategian ja siihen liittyvien lakiesitysten nopeaa täytäntöönpanoa; pitää 
erittäin valitettavana toimittajiin kohdistettuja uhkauksia;

13. kehottaa Serbiaa jatkamaan toimiaan vähemmistöihin liittyvän lainsäädännön täytäntöön 
panemiseksi kaikkialla maassa ja puuttumaan voimakkaammin romanien tilanteeseen;

14. panee merkille rikoslain muuttamiseksi tehdyn työn, mutta huomauttaa, että oikeudellinen 
epävarmuus ei ole poistunut yksityissektorilta hyväksyttyjen muutosten jälkeen; on 
edelleen huolissaan uuden 234 artiklan säännöksistä, sillä siinä esiintyy yhä moneen 
otteeseen kritisoidun aiemman 359 artiklan ongelmia;

15. on ilahtunut riippumattomien sääntelyelinten, muun muassa oikeusasiamiehen, yleisen 
edun kannalta tärkeistä tiedoista vastaavan valtuutetun ja muiden elinten, työstä ja niiden 
panoksesta oikeuskehyksen ja valtion instituutioiden vastuuvelvollisuuden parantamiseen;

16. korostaa hajauttamisprosessin etuja ja kannustaa paikallisten viranomaisten toimivallan 
vahvistamiseen; on erityisen huolissaan Vojvodinan aseman oikeudellisesta 
epävarmuudesta ja Vojvodinan omia resursseja koskevan lain hyväksynnän 
viivästymisestä;

17. ilmaisee vankkumattoman tukensa Länsi-Balkanin maiden viisumivapaudelle tärkeänä 
tekijänä koko alueen yhdentymisprosessissa; kehottaa jäsenvaltioita, että ne eivät 
väärinkäytä syyskuussa hyväksyttyä viisumivapauden keskeyttämismekanismia, vaan 
pikemminkin puuttuvat perusteettomia turvapaikan hakijoita koskevaan ongelmaan 
mukauttamalla niitä koskevia lainsäädäntökehyksiä; kehottaa samanaikaisesti 
toteuttamaan toimenpiteitä kansallisella tasolla ja varsinkin sosioekonomisia toimenpiteitä 
heikossa asemassa olevia ryhmiä varten;

18. kannustaa Serbian viranomaisia toteuttamaan kauan odotetut talouden rakenneuudistukset 
investointiympäristön parantamiseksi, korkean työllisyyden ja köyhyyden torjumiseksi 
sekä julkisen talouden vakauttamiseksi ja eläkeuudistuksen toteuttamiseksi; vaatii, että 
liiketoiminnan hallinnolliset esteet on poistettava pikaisesti ja korostaa, että on tärkeää 
järjestää julkiset yhtiöt pikaisesti uudelleen;

19 kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
Serbian hallitukselle ja parlamentille.


