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Az Európai Parlament állásfoglalása a Szerbiáról szóló 2013. évi eredményjelentésről
(2013/0000(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Tanács 2003. június 19–20-i szaloniki ülésének a nyugat-balkáni 
államok Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló elnökségi következtetéseire,

– tekintettel a Szerbiával létrejött Európai Partnerségben szereplő elvekről, prioritásokról és 
feltételekről, valamint a 2006/56/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
február 18-i 2008/213/EK tanácsi határozatra1,

– tekintettel a Bizottság 2011. október 12-i véleményére Szerbia európai uniós tagság iránti 
kérelméről (SEC(2011)1208) és a Bizottság „Bővítési stratégia és a legfontosabb 
kihívások 2011–2012” című, 2011. október 12-i közleményére (COM(2011)0666), 

– tekintettel az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint a Szerb Köztársaság 
közötti stabilizációs és társulási megállapodásra, amely 2013. szeptember 1-jén hatályba 
lépett; tekintettel az első stabilizációs és társulási parlamenti bizottsági ülés 
előkészületeire, amelynek célja az Európai Parlament és a szerb országgyűlés közötti 
folyamatos párbeszéd megteremtése, és amelyre 2013 novemberében kerül majd sor,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244(1999). számú határozatára, a 
Nemzetközi Bíróság 2010. július 22-i tanácsadó véleményére Koszovó függetlensége 
egyoldalú kinyilvánításának a nemzetközi joggal való összhangjáról, és az ENSZ 
Közgyűlésének 2010. szeptember 9-i határozatára, amely elismerését fejezte ki a 
vélemény tartalmára vonatkozóan, és üdvözölte, hogy az Unió kész elősegíteni a Belgrád 
és Pristina közötti párbeszédet2, 

– tekintettel a 2013. március 18–19-i, hetedik EU–Szerbia parlamentközi ülésen kiadott 
közös nyilatkozatra, 

– tekintettel az EU és Szerbia között létrejött, 2007. november 8-i visszafogadási 
megállapodásra3 és a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e 
kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról 
szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. november 30-i 1244/2009/EK 
tanácsi rendeletre4,

– tekintettel az Európai Tanács 2013. június 28-i következtetéseire, 

                                               
1 HL L 109., 2008.3.19., 46. o.
2 A/RES/64/298
3 HL L334, 2007.12.19., 46. o.
4 HL L336, 2009.12.18., 1. o.
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– tekintettel a csatlakozási tárgyalásokat folytató szerb küldöttség létrehozására,

– tekintettel a Bizottságnak a Szerbia által elért eredményekről szóló 2013. október 16-i 
2013. évi jelentésére (SWD(2013)0000),

– tekintettel korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Európai Tanács 2012. június 28-i ülésén úgy határozott, hogy megnyitja a 
csatlakozási tárgyalásokat Szerbiával és legkésőbb 2014. januárban megtartja az első 
kormányközi konferenciát, ezáltal újból megerősítve Szerbia európai kilátásait, 
összhangban az Unió teljes nyugat-balkáni régió iránti elkötelezettségével;

B. mivel Szerbia számos lépést tett Koszovóval való kapcsolatainak rendezésére, melynek 
eredményeképpen 2013. április 19-én létrejött a kapcsolatok normalizálását vezérlő 
elvekről szóló első megállapodás, és erőfeszítéseket tett a stabilizációs és társulási 
folyamat politikai kritériumainak és feltételeinek kielégítő teljesítésére; mivel a 
csatlakozási tárgyalások része a reformok végrehajtására vonatkozó erős ellenőrzési 
eszköz;

C. mivel Szerbiát, mint minden uniós tagságra törekvő országot, aszerint kell megítélni, hogy 
saját maga miként teljesíti, hajtja végre és tartja be ugyanazokat a kritériumokat; 

D. mivel az EU a jogállamiságot a bővítési politikájának központi elemévé tette;

1. melegen üdvözli a június 28-i Európai Tanács azon határozatát, hogy megkezdik a 
tárgyalásokat Szerbiával; úgy véli, hogy az EU–Szerbia kormányközi konferenciára 2013 
decemberében kellene sort keríteni, feltéve, hogy Szerbia teljesíti a Tanács 
következtetéseiben foglalt kritériumokat;

2. üdvözli a szerb kormány által az európai integrációs folyamat iránt mutatott 
elkötelezettséget; arra ösztönzi Szerbiát, hogy folytassa a rendszerszintű és társadalmi-
gazdasági reformokat, melyek lehetővé teszik a tagsággal járó kötelezettségek vállalását 
és tényleges végrehajtását; különösen sürget a haladásra az igazságügy, a korrupció elleni 
küzdelem, a közszféra reformja, a médiaszabadság, az összes kisebbség védelme, a 
strukturális gazdasági reform, az üzleti környezet fejlesztése és a természeti 
erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás terén;

3. üdvözli a stabilizációs és társulási megállapodás szeptember 1-jei hatálybalépését;

4. üdvözli a szerb és a koszovói miniszterelnök közötti magas szintű párbeszéd során 2013. 
április 19-én elért, a kapcsolatok normalizálását vezérlő elvekről szóló első 
megállapodást, amely megnyitotta az utat az európai integrációs folyamat során teendő 
további lépésekhez Szerbia és Koszovó előtt; üdvözli a két fél által eddig tett lépéseket a 
megállapodás végrehajtására, és ösztönzi a hatóságokat, hogy folytassák a megállapodás 
jóhiszemű és megfelelő időben történő végrehajtását; üdvözli a párbeszéd során 
szeptember 8-án elért, a távközlésről és az energiáról szóló megállapodásokat; 
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5. hangsúlyozza a november 3-i koszovói helyi választások alapvető fontosságát, hiszen ez a 
Belgrád és Pristina közötti kapcsolatok normalizálódása során elért eredmények próbája; 
ösztönzi a belgrádi hatóságokat, hogy jóhiszeműen ápolják a kapcsolatokat a koszovói 
szerb közösséggel, és tartózkodjanak bármelyik konkrét választási lista melletti 
kampányolástól, inkább összpontosítsanak a helyi szerbek választásokon való 
részvételének fokozására;  

6. hangsúlyozza a Belgrád és Pristina közti párbeszéd eredményeire vonatkozó 
kommunikáció átláthatóságának, valamint az érintett parlamentek és civil társadalom 
végrehajtási folyamatba való bevonásának szükségességét; e tekintetben hangsúlyozza, 
hogy a Szerbia és Koszovó közti tárgyalásokat lebonyolító tárgyalóknak bizalomépítő 
intézkedéseket kell hozniuk, és ki kell kérniük a polgárok véleményét;

7. értékeli a szerb kormány konstruktív hozzáállását a szomszédos országokkal ápolt 
kapcsolatok tekintetében; megismétli, hogy a regionális együttműködés és megbékélés, 
illetve a szomszédos országokkal kapcsolatos kétoldalú kérdések fokozatos megoldása 
alapvető fontossággal bír Szerbia uniós integrációjának sikere érdekében; ösztönzi a 
hatóságokat, hogy szorosan működjenek együtt a volt Jugoszlávia országaival a jogi 
utódlás rendezetlen problémáinak megoldása érdekében;

8. felszólítja Szerbiát, hogy gondoskodjon a csatlakozási tárgyalás folyamatának erős 
parlamenti felügyeletéről, vonja be parlamentjét idejekorán a vállalt kötelezettségek 
jogszabályokká alakításába és konzultációs mechanizmus révén vonja be a folyamatba a 
civil társadalmat is; 

9. üdvözli az igazságszolgáltatás reformjáról szóló, a 2013–2018. közötti időszakra 
vonatkozó stratégiai és cselekvési tervet, amely az igazságszolgáltatás függetlenségének, 
pártatlanságának, kompetenciájának és minőségének alapelveire épül; sürgeti a 
hatóságokat, hogy fokozzák e reform lendületét a velencei bizottság ajánlásaival 
összhangban és a 23. fejezet 2013. szeptember 25-én megkezdett átvilágítási 
folyamatának céljából; hangsúlyozza a Bírói Főtanács és az Állami Ügyészi Tanács 
függetlensége megerősítésének fontosságát; aggodalmát fejezi ki a jogbizonytalanság 
miatt, amit e feladatokat bírói minőségükben ellátó bírák száma okoz;

10. üdvözli a korrupcióellenes nemzeti stratégia és a 2013–2018. közötti időszakra vonatkozó 
cselekvési terv elfogadását, és kiemeli, hogy folyamatos munkára van szükség ennek 
mélyreható végrehajtásához; hangsúlyozza, hogy a politikai akarat nélkülözhetetlen a 
magas szintű korrupciós ügyekben – köztük a Korrupcióellenes Tanács által kiemelt 24 
privatizációs ügyben – folytatott vizsgálatok és a hozott ítéletek eredményessége 
szempontjából; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ki kell építeni az intézményi kapacitást, 
különösen az igazságszolgáltatási és bűnüldöző szervek tekintetében, a rendszerszintű 
korrupció összetett eseteinek kezelése érdekében;

11. hangsúlyozza az emberi jogok, az alapvető szabadságok és a megkülönböztetésellenesség 
elve előmozdításának és védelmének fontosságát, minden téren és minden szinten; üdvözli 
a megkülönböztetésellenes stratégia elfogadását és hangsúlyozza, hogy kulcsfontosságú 
ennek végrehajtása; üdvözli az eddig elért eredményeket, ám továbbra is aggódik az 
országban tapasztalható megkülönböztetés mértéke miatt, és felszólít minden – nemzeti, 
etnikai, szexuális – kisebbség tiszteletben tartására és jogaik biztosítására; határozottan 
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elítéli a hatóságok azon döntését, amellyel betiltotta a 2013 szeptemberére tervezett 
belgrádi méltóság menetét; 

12. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a média szabadságát, és üdvözli e tekintetben a jó 
hírnév megsértése büntethetőségének megszüntetését; rámutat, hogy stabil közszolgálati 
műsorszolgáltatást kell fenntartani és biztosítani kell a média-tulajdonviszonyok teljes 
átláthatóságát; ösztönzi a médiastratégia és az ehhez kapcsolódó jogszabálytervezetek 
gyors végrehajtását; mély sajnálatát fejezi ki az újságírókat érő folyamatos fenyegetések 
miatt;

13. felszólítja Szerbiát, hogy folytassa erőfeszítéseit az egész ország területén élő 
kisebbségekhez kapcsolódó jogalkotási keret végrehajtása terén és foglalkozzon 
hathatósabban a romák helyzetével;

14. tudomásul veszi a büntető törvénykönyv módosítása érdekében végzett munkát, ám 
megjegyzi, hogy az elfogadott módosításokat követően továbbra is fennáll a 
jogbizonytalanság a magánszektorban; megismétli, hogy aggódik az új 234. cikk 
rendelkezései miatt, amelyek a korábbi, számos alkalommal bírált 359. cikkéhez hasonló 
nézeteket tükröznek; 

15. elismerését fejezi ki a független szabályozó testületek – az ombudsman, a lakosság 
szempontjából fontos információkért és a személyes adatok védelméért felelős biztos és 
mások – munkája iránt, illetve a jogi keret javításához és az állami intézmények 
elszámoltathatóságához való hozzájárulásukért; 

16. hangsúlyozza a decentralizációs folyamat előnyeit és ösztönzi a helyi hatóságok 
hatáskörének megerősítését; továbbra is különös aggodalmát fejezi ki a Vajdaság 
helyzetének jogbizonytalansága miatt és a Vajdaság saját forrásaira vonatkozó jogszabály 
elfogadásának késedelme miatt;

17. ismételten hangsúlyozza, hogy szilárdan támogatja a vízumliberalizációt a nyugat-balkáni 
országok tekintetében mint az egész régió európai integrációs folyamatának fontos 
építőelemét; felkéri a tagállamokat, hogy ne éljenek vissza a vízummentesség 
felfüggesztésére vonatkozó, szeptemberben elfogadott mechanizmussal, hanem inkább a 
megfelelő jogalkotási keretek hozzáigazításával kezeljék a csaló menedékkérők 
problémáját; ugyanakkor nemzeti szintű, különösen szociális-gazdasági intézkedésekre 
szólít fel, melyek a legkiszolgáltatottabb csoportok felé irányulnak;

18. ösztönzi a szerb hatóságokat, hogy hajtsák végre a régóta esedékes strukturális gazdasági 
reformokat a beruházási környezet javítása, a nagyarányú munkanélküliség és szegénység 
elleni küzdelem, illetve az államháztartási konszolidáció és a nyugdíjreform elvégzése
érdekében; ragaszkodik ahhoz, hogy meg kell szüntetni a vállalkozások előtt álló 
adminisztratív akadályokat, és rámutat, hogy a részvénytársaságok szerkezetét mielőbb át 
kell alakítani; 

19 utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint Szerbia kormányának és parlamentjének.
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