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Europos Parlamento rezoliucija dėl 2013 m. Serbijos pažangos ataskaitos
(2013/0000(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui 
Salonikuose pirmininkavusios valstybės narės išvadas dėl Vakarų Balkanų šalių stojimo į 
Europos Sąjungą perspektyvos,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą 2008/213/EB dėl Europos 
partnerystės su Serbija principų, prioritetų ir sąlygų, panaikinantį Sprendimą 2006/56/EB1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 12 d. Komisijos nuomonę dėl Serbijos paraiškos dėl 
narystės Europos Sąjungoje (SEC(2011) 1208) ir į 2011 m. spalio 12 d. Komisijos 
komunikatą „2011–2012 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ 
(COM(2011) 0666),

– atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos 
stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (SAS), kuris įsigaliojo 2013 m. rugsėjo 1 d.; 
atsižvelgdamas į vykstantį pasirengimą 2013 m. lapkričio mėn. vyksiančiam pirmajam 
Stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto susitikimui, kuriame Europos 
Parlamentas ir Serbijos Nacionalinė Asamblėja turėtų užmegzti nuolatinį dialogą,

– atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244 (1999), 2010 m. liepos 22 d. 
Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) patariamąją nuomonę vienašališko Kosovo 
nepriklausomybės paskelbimo suderinamumo su tarptautine teise klausimu ir 2010 m. 
rugsėjo 9 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją, kuria pripažįstamas nuomonės turinys 
ir teigiamai vertinamas ES pasirengimas padėti plėtoti Belgrado ir Prištinos dialogą2,

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 18–19 d. vykusio septinto ES ir Serbijos tarpparlamentinio 
susitikimo bendrą pareiškimą,

– atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 8 d. ES ir Serbijos susitarimą dėl readmisijos3 ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1244/2009, iš dalies keičiantį 
Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės 
sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, 
sąrašus4,

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas,

– atsižvelgdamas į Serbijos stojimo į ES derybų grupės sudarymą,

                                               
1 OL L 80, 2008 3 19, p. 46.
2 A/RES/64/298.
3 OL L 334, 2007 12 19, p 46.
4 OL L 336, 2009 12 18, p. 1.
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– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 16 d. Komisijos parengtą Serbijos 2013 m. pažangos 
ataskaitą (SWD(2013) 0000),

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2013 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Taryba nusprendė pradėti derybas dėl 
Serbijos stojimo į ES ir ne vėliau kaip 2014 m. sausio mėn. surengti pirmą 
tarpvyriausybinę konferenciją, taip dar kartą patvirtindama Serbijos europinę perspektyvą, 
vadovaudamasi ES įsipareigojimais visam Vakarų Balkanų regionui,

B. kadangi Serbija ėmėsi svarbių veiksmų, siekdama normalizuoti santykius su Kosovu, ir 
todėl 2013 m. balandžio 19 d. sudarytas pirmas susitarimas dėl santykių normalizavimo 
principų, taip pat ėmėsi priemonių, kad pakankamai vykdytų stabilizacijos ir asociacijos 
proceso politinius kriterijus ir sąlygas; kadangi derybos dėl stojimo į ES yra griežta 
reformų įgyvendinimo stebėsenos priemonė,

C. kadangi Serbija, kaip kiekviena narystės ES siekianti šalis, turi būti vertinama pagal tuos 
pačius kriterijus atsižvelgiant į jos pasiekimus šiuos kriterijus vykdant, įgyvendinant ir jų 
laikantis,

D. kadangi ES savo plėtros politikos srityje didžiausią svarbą skiria teisinės valstybės 
principui,

1. labai džiaugiasi dėl Europos Vadovų Tarybos birželio 28 d. sprendimo pradėti derybas dėl 
Serbijos stojimo į ES; mano, kad ES ir Serbijos tarpvyriausybinė konferencija turėtų būti 
surengta 2013 m. gruodžio mėn., jei Serbija atitiks Tarybos išvadose nustatytus kriterijus;

2. palankiai vertina Serbijos vyriausybės parodytą įsipareigojimą Europos integracijos 
procesui; ragina Serbiją tęsti sistemines ir socialines bei ekonomines reformas, kurios jai 
leis prisiimti ir veiksmingai įgyvendinti su naryste susijusius įsipareigojimus; ypač 
primygtinai ragina siekti pažangos teisminių institucijų, kovos su korupcija, viešojo 
sektoriaus reformos, žiniasklaidos laisvės, visų mažumų apsaugos, struktūrinių 
ekonomikos reformų, verslo aplinkos gerinimo ir tausaus gamtos išteklių valdymo srityse;

3. džiaugiasi, kad rugsėjo 1 d. įsigaliojo Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas;

4. palankiai vertina tai, kad per aukšto lygio dialogą 2013 m. balandžio 19 d. Serbijos ir 
Kosovo ministrai pirmininkai sudarė pirmą susitarimą dėl santykių normalizavimo 
principų ir tai suteikė galimybių imtis tolesnių Serbijos ir Kosovo europinės integracijos 
proceso veiksmų; pritaria veiksmams, kurių abi šalys ėmėsi ligi šiol, siekdamos 
įgyvendinti šį susitarimą, ir ragina valdžios institucijas sąžiningai ir laiku toliau 
įgyvendinti minėtą susitarimą; palankiai vertina susitarimą dėl telekomunikacijų ir 
energetikos, pasiektą per rugsėjo 8 d. dialogą;

5. pabrėžia itin didelę lapkričio 3 d. rinkimų Kosove svarbą, nes šie rinkimai yra pažangos, 
pasiektos normalizuojant Belgrado ir Prištinos santykius, išbandymas; ragina Belgrado 
valdžios institucijas sąžiningai bendrauti su serbų bendruomene visame Kosove ir 
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susilaikyti nuo agitacijos už kurį nors konkretų kandidatų sąrašą bei didžiausią dėmesį 
skirti tam, kad vietiniai serbai kuo aktyviau dalyvautų rinkimuose;

6. pabrėžia, kad reikia skaidriai informuoti apie Belgrado ir Prištinos dialogo rezultatus ir į 
įgyvendinimo procesą įtraukti atitinkamų šalių parlamentus ir pilietinę visuomenę; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad Serbijos ir Kosovo derybininkai privalo didinti 
visuomenės pasitikėjimą ir konsultuotis su piliečiais;

7. palankiai vertina Serbijos vyriausybės konstruktyvų požiūrį į santykius su kaimyninėmis 
valstybėmis; pakartoja, kad regioninis bendradarbiavimas ir susitaikymas, taip pat dvišalių 
klausimų su kaimyninėmis šalimis laipsniškas sprendimas yra itin svarbūs sėkmingai 
Serbijos integracijai į ES; ragina valdžios institucijas glaudžiai bendradarbiauti su 
buvusiosios Jugoslavijos šalimis siekiant išspręsti likusias teisių perėmimo problemas;

8. ragina Serbiją užtikrinti griežtą derybų proceso parlamentinę priežiūrą, iš pat pradžių 
sudaryti parlamentui galimybes dalyvauti prisiimtų įsipareigojimų perkėlimo į šalies 
įstatymus procese ir į jį  įtraukti pilietinę visuomenę taikant konsultacijų mechanizmą;

9. palankiai vertiną tai, kad priimta teisminių institucijų reformos 2013–2018 m. strategija ir 
veiksmų planas, parengti remiantis pagrindiniais teisminių institucijų nepriklausomumo, 
nešališkumo, kompetencijos ir kokybės principais; primygtinai ragina intensyviau vykdyti 
šią reformą vadovaujantis Venecijos komisijos rekomendacijomis ir atsižvelgiant į 23 
derybų skyriaus peržiūros procesą, kuris pradėtas 2013 m. rugsėjo 25 d.; pabrėžia 
Aukščiausiojo teismo ir Valstybinės prokuratūros tarybų nepriklausomumo stiprinimo 
svarbą; yra susirūpinęs dėl teisinio netikrumo, kurį lėmė tai, kad didelis skaičius teisėjų 
vykdo šias pareigas laikinai;

10. džiaugiasi, kad patvirtinta 2013–2018 m. nacionalinė kovos su korupcija strategija ir 
veiksmų planas, ir pabrėžia, kad, siekiant juos veiksmingai įgyvendinti, reikalingas 
nenutrūkstamas darbas; pabrėžia, kad politinė valia yra labai svarbi norint, jog aukšto 
lygio pareigūnų korupcijos atvejų tyrimai, įskaitant 24 privatizavimo atvejus, į kuriuos 
ypatingą dėmesį atkreipė Kovos su korupcija taryba, būtų sėkmingi ir už šiuos 
nusikaltimus būtų nubausta; taip pat pabrėžia, kad, siekiant spręsti sudėtingas sisteminės 
korupcijos bylas, reikia kurti institucijų, ypač teisminių institucijų ir prokuratūrų, 
pajėgumus;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad itin svarbu visais lygmenimis remti ir ginti žmogaus teises, 
pagrindines laisves ir kovos su visų rūšių diskriminacija principą; džiaugiasi, kad priimta 
kovos su diskriminacija strategija, ir pabrėžia, kad itin svarbu ją įgyvendinti; palankiai 
vertina ligi šiol pasiektą pažangą, tačiau ir toliau yra susirūpinęs dėl diskriminacijos lygio 
šalyje ir ragina gerbti visas mažumas – nacionalines, etnines, seksualines – ir užtikrinti jų 
teises; griežtai smerkia valdžios institucijų sprendimą uždrausti gėjų paradą Belgrade, 
planuotą surengti 2013 m. rugsėjo mėn.;

12. pabrėžia, kad reikia užtikrinti žiniasklaidos laisvę, todėl palankiai vertina tai, kad 
dekriminalizuotas šmeižtas; primena, kad reikia išlaikyti tvirtą visuomeninį transliuotoją ir 
užtikrinti visišką skaidrumą žiniasklaidos priemonių nuosavybės srityje; ragina greitai 
įgyvendinti žiniasklaidos strategiją ir susijusius teisės aktų projektus; labai apgailestauja, 
kad žurnalistams nuolat grasinama;
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13. ragina Serbiją toliau stengtis visoje šalyje įgyvendinti mažumų srities teisės aktų sistemą 
ir energingiau spręsti romų padėties problemą;

14. atkreipia dėmesį į vykdomą Baudžiamojo kodekso dalinio pakeitimo darbą, tačiau 
pažymi, kad net priėmus pakeitimus privačiame sektoriuje ir toliau išlieka teisinis 
netikrumas; pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl naujo 234 straipsnio, reglamentuojančio 
tuos pačius klausimus kaip nuolat kritikuotas ankstesnis 359 straipsnis, nuostatų;

15. palankiai vertina nepriklausomų reguliavimo institucijų, pavyzdžiui, ombudsmeno ir 
Komisijos nario, atsakingo už valstybinės svarbos informaciją ir asmens duomenų 
apsaugą, bei kitų institucijų atliktą darbą ir jų indėlį į teisinės sistemos bei valstybės 
institucijų atskaitomybės gerinimą; 

16. atkreipia dėmesį į decentralizacijos proceso naudą ir skatina stiprinti vietos valdžios 
institucijų kompetenciją; ir toliau yra itin susirūpinęs dėl teisinio netikrumo, susijusio su 
Vojvodinos statusu, ir dėl to, kad vėluojama priimti Vojvodinos nuosavus išteklius 
reglamentuojantį įstatymą;

17. pakartoja, kad visiškai pritaria tam, jog būtų liberalizuotas vizų režimas Vakarų Balkanų 
šalims, nes tai svarbus viso regiono europinės integracijos ramstis; ragina valstybes nares 
nepiktnaudžiauti laikino vizų sustabdymo mechanizmu, patvirtintu rugsėjo mėn., o spręsti 
netikrų prieglobsčio prašytojų klausimą patvirtinant atitinkamus teisinius pagrindus; kartu 
ragina imtis labiau pažeidžiamoms grupėms skirtų nacionalinio lygmens priemonių, ypač 
socialinių ir ekonominių priemonių;

18. ragina Serbijos valdžios institucijas įgyvendinti struktūrines ekonomikos reformas, kurias 
vėluojama įgyvendinti, kad būtų pagerinta investicijų aplinka, kovojama su dideliu 
nedarbu ir skurdu, taip pat konsoliduoti valstybės finansus ir įvykdyti pensijų reformą; 
pakartoja, kad reikia nedelsiant panaikinti administracines kliūtis užsiimti verslu ir 
pabrėžia, kad itin svarbu greitai reorganizuoti valstybines įmones;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Serbijos vyriausybei bei 
parlamentui.


