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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Serbijas 2013. gada progresa ziņojumu
(2013/0000(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropadomes prezidentūras 2003. gada 19.un 20. jūnijā Salonikos notikušās 
sanāksmes secinājumus attiecībā uz Rietumbalkānu valstu izredzēm pievienoties Eiropas 
Savienībai,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 18. februāra Lēmumu 2008/213/EK par principiem, 
prioritātēm un nosacījumiem, kas ietverti Eiropas partnerībā ar Serbiju, tostarp Kosovu, kā 
noteikts ANO Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā 1244, un ar ko atceļ 
Lēmumu 2006/56/EK1,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 12. oktobra atzinumu par Serbijas pieteikumu iestājai 
Eiropas Savienībā (SEC(2011)1208) un Komisijas 2011. gada 12. oktobra paziņojumu 
„Paplašināšanās stratēģija un galvenie uzdevumi 2011.–2012. gadā” (COM(2011)0666), 

– ņemot vērā stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (SAA) starp Eiropas Kopienu un tās 
dalībvalstīm un Serbijas Republiku, kurš stājās spēkā 2010. gada 1. februārī,  ņemot vērā 
notiekošo gatavošanos pirmajai Stabilizācijas un asociācijas parlamentārās komitejas 
sanāksmei, ar kuru paredzēts Eiropas Parlamentam un Serbijas Nacionālajai asamblejai 
iesaistīties nepārtrauktā dialogā un kura notiks 2013. gada novembrī,

– ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1244 (1999), Starptautiskās 
Cilvēktiesību tiesas 2010. gada 22. jūlija konsultatīvo atzinumu par to, vai vienpusējā 
Kosovas neatkarības pasludināšana atbilst starptautiskajām tiesībām, un ANO Ģenerālās 
asamblejas 2010. gada 9. septembra rezolūciju, kurā atzīts šā atzinuma saturs un pausts 
gandarījums par ES gatavību veicināt dialogu starp Belgradu un Prištinu2, 

– ņemot vērā 2013. gada 18. un 19. martā notikušās septītās ES un Serbijas parlamentārās 
sanāksmes kopīgo paziņojumu, 

– ņemot vērā 2007. gada 8. novembra ES un Serbijas atpakaļuzņemšanas nolīgumu3 un 
Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1244/2009, ar kuru groza Regulu 
(EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot 
dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem 
šī prasība neattiecas4,

– ņemot vērā Eiropadomes 2013. gada 28. jūnija secinājumus, 

                                               
1 OV L 80, 19.3.2008., 46. lpp.
2 A/RES/64/298
3 OV L 334, 19.12.2007., 46. lpp.
4 OV L 336, 18.12.2009., 1. lpp.
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– ņemot vērā Serbijas pievienošanās darba grupa izveidošanu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 10. oktobrī sagatavoto Serbijas 2013. gada progresa 
ziņojumu (SWD(2012)0000),

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā 2013. gada 28. jūnija Eiropadomes sanāksme nolēma sākt pievienošanās sarunas ar 
Serbiju un, vēlākais, 2014. gada janvārī rīkot pirmo starpvaldību konferenci, atkārtoti 
apstiprinot Serbijas Eiropas perspektīvu atbilstoši ES saistībām attiecībā uz visiem 
Rietumbalkāniem;

B. tā kā Serbija ir veikusi nozīmīgus pasākumus attiecību normalizēšanai ar Kosovu, kuru 
rezultāti izpaužas kā 2013. gada 19. aprīļa „Pirmais nolīgums par pamatprincipiem 
attiecību normalizēšanai”, un ir veikusi pasākumus, lai pienācīgi izpildītu stabilizācijas un 
asociācijas procesa politiskos kritērijus un nosacījumus; tā kā pievienošanās sarunas ir 
spēcīgs uzraudzības mehānisms reformu īstenošanai;

C. tā kā Serbija tāpat kā ikviena valsts, kuras vēlas iestāties ES, ir jāvērtē pēc tās nopelniem 
vienāda kritēriju kopuma ieviešanā, izpildē un ievērošanā; 

D. tā kā ES ir noteikusi tiesiskumu par vienu no paplašināšanās politikas pamatelementiem,

1. atzinīgi vērtē Eiropadomes 28. jūnija lēmumu sākt pievienošanās sarunas ar Serbiju; 
uzskata, ka ES un Serbijas starpvaldību konference būtu jārīko 2013. gada decembrī, ja 
Serbija atbilst kritērijiem, kas noteikti Padomes secinājumos;

2. atzinīgi vērtē Serbijas valdības izrādīto apņēmību attiecībā pret Eiropas integrācijas 
procesu; mudina Serbiju turpināt sistēmiskās un sociālekonomiskās reformas, kas tai ļaus 
uzņemties un veiksmīgi īstenot dalības pienākumus; jo īpaši mudina panākt progresu 
attiecībā uz  tiesiskumu, korupcijas apkarošanu, valsts sektora reformu, plašsaziņas 
līdzekļu brīvību, visu minoritāšu aizsardzību, strukturālām ekonomikas reformām, 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu;

3. atzinīgi vērtē to, ka 1. septembrī stājās spēkā Stabilizācijas un asociācijas nolīgums;   

4. atzinīgi vērtē 2013. gada 19. aprīlī Serbijas un Kosovas premjerministru augsta līmeņa 
dialogā panākto „Pirmo nolīgumu par pamatprincipiem attiecību normalizēšanai”, kas 
pavēra ceļu tālākiem soļiem Serbijas un Kosovas Eiropas integrācijas procesā;   atzinīgi 
vērtē abu pušu līdz šim veiktos pasākumus nolīguma īstenošanā un mudina iestādes 
turpināt īstenot nolīgumu godprātīgi un savlaicīgi; atzinīgi vērtē 8. septembrī panāktās 
vienošanās par telekomunikācijām un enerģētiku; 

5. uzsver, ka izšķirīga nozīme ir 3. novembra vēlēšanām Kosovā, kas ir pēdējais 
„pārbaudījums” attiecībā uz to, kāds progress ir sasniegts attiecību normalizēšanā starp 
Belgradu un Prištinu; mudina iestādes Belgradā godprātīgi veidot attiecības ar serbu 
kopienu visā Kosovā un atturēties no iesaistīšanās kampaņā kāda īpaša vēlētāju saraksta 
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vārdā, bet gan koncentrēt uzmanību uz to, lai palielinātu vietējo serbu piedalīšanos 
vēlēšanās;   

6. uzsver, ka, darot zināmus Belgradas un Prištinas dialoga rezultātus, ir nepieciešama 
pārredzamība un attiecīgo parlamentu un pilsonisko sabiedrību iesaistīšana īstenošanas 
procesā; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību Kosovas un Serbijas sarunu dalībniekiem 
vairot sabiedrības uzticēšanos un apspriesties ar iedzīvotājiem;

7. atzinīgi novērtē Serbijas valdības konstruktīvo pieeju attiecībām ar kaimiņvalstīm; vēlreiz 
atgādina, ka izšķiroša nozīme ir reģionālajai sadarbībai un samierināšanai, kā arī 
divpusējo jautājumu pakāpeniskai atrisināšanai ar kaimiņvalstīm, lai Serbijas ES 
integrācija būtu sekmīga; mudina iestādes cieši sadarboties ar bijušās Dienvidslāvijas 
valstīm, lai atrisinātu visas neatrisinātās problēmas attiecībā uz tiesisko pārmantojamību;

8. aicina Serbiju nodrošināt spēcīgu parlamentāro uzraudzību pār pievienošanās sarunu 
gaitu, savlaicīgi iesaistīt tās parlamentu pausto apņemšanos realizēšanā tiesību normās un 
ar konsultāciju mehānisma palīdzību iesaistīt pilsonisko sabiedrību; 

9. atzinīgi vērtē Stratēģijas un Rīcības plāna attiecībā uz tiesu reformu 2013. – 2018. gadam 
pieņemšanu, kas balstās uz tiesas neatkarības, objektivitātes, kompetences un kvalitātes 
pamatprincipiem;  mudina iestādes intensīvāk veikt šo reformu atbilstoši Venēcijas 
komisijas ieteikumiem un ņemot vērā 2013. gada 25. septembrī sākto 23. nodaļas 
novērošanas procesu;   uzsver, ka ir būtiski nostiprināt augstākās tiesas un valsts 
prokuroru padomju neatkarību; pauž bažas par tiesisko nenoteiktību, ko rada vairāki 
tiesneši, kas veic pienākumus izpildītāju statusā; 

10. atzinīgi vērtē Nacionālās korupcijas apkarošanas stratēģijas un Rīcības plāna 2013.  līdz 
2018. gadam pieņemšanu un uzsver, ka nepieciešams turpināt darbu, lai to jēgpilni 
īstenotu;  uzsver, ka politiskajai gribai ir izšķiroša nozīme, lai sekmīgi īstenotu 
izmeklēšanu plašu rezonansi guvušās korupcijas lietās, ieskaitot 24 privatizācijas lietas, uz 
ko norādīja Korupcijas apkarošanas padome; vienlaikus uzsver, ka ir nepieciešams veidot 
iestāžu veiktspēju, jo īpaši tiesas un tiesībsargājošos orgānos, lai risinātu sarežģītas lietas 
attiecībā uz sistēmisku korupciju;

11. uzsver, ka ir būtiski veicināt un aizsargāt cilvēktiesības, pamatbrīvības un principu par 
visa veida diskriminācijas visos līmeņos aizliegumu;  atzinīgi vērtē Diskriminācijas 
nepieļaušanas stratēģijas pieņemšanu un uzsver, ka tās īstenošanai ir izšķiroša nozīme;  
atzinīgi vērtē līdz šim sasniegto progresu, bet joprojām pauž bažas par diskriminācijas 
līmeni valstī un aicina respektēt visas minoritātes — nacionālās, etniskās, dzimuma —, un 
garantēt to tiesības; pauž stingru nosodījumu iestāžu lēmumam aizliegt 2013. gada 
septembrī plānoto Belgradas praidu; 

12. uzsver nepieciešamību nodrošināt plašsaziņas līdzekļu brīvību un šajā saistībā atzinīgi 
vērtē kriminālās kvalifikācijas noņemšanu nomelnošanas jēdzienam;  norāda uz 
nepieciešamību uzturēt spēcīgu sabiedrisko apraidi un nodrošināt absolūtu pārredzamību 
attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesībām;   mudina strauji īstenot plašsaziņas 
līdzekļu stratēģiju un ar to saistītos tiesību aktu projektus; pauž dziļu nožēlu par to, ka 
turpinās žurnālistu vajāšana;

13. aicina Serbiju turpināt centienus, īstenojot tiesisko regulējumu, kas attiecas uz 
minoritātēm, visā valstī un stingrāk pievērsties romu situācijai; 
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14. atzīmē darbu pie kriminālkodeksa grozījumiem, tomēr norāda, ka pēc pieņemtajiem 
grozījumiem saglabājas tiesiskā nenoteiktība privātajā sektorā; vēlreiz atgādina par savām 
bažām attiecībā uz jaunā 234. panta noteikumiem, kas atspoguļo tādus pašus jautājumus 
kā agrākais 359. pants, par kuru bija atkārtota kritika; 

15. uzteic neatkarīgo reglamentējošo struktūru, — ombuda, publiski nozīmīgas informācijas 
komisāra un citu — darbu un viņu ieguldījumu tiesiskā satvara un valsts institūcija 
pārskatatbildības uzlabošanā;  

16. uzsver, kādu labumu dod decentralizācija, un mudina nostiprināt vietējo iestāžu 
kompetenci;  daļēji saglabā bažas par Vojvodinas statusa tiesisko nenoteiktību un 
kavēšanos ar likuma pieņemšanu par Vojvodinas pašu resursiem;

17. atkārtoti pauž atbalstu vīzu režīma atvieglošanai attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm kā 
nozīmīgu visa reģiona Eiropas integrācijas procesa pīlāru; aicina dalībvalstis neizmantot 
ļaunprātīgi vīzu apturēšanas mehānismu, kas tika pieņemts septembrī, bet gan, pielāgojot 
attiecīgos tiesību satvarus, pievērsties jautājumam par personām, kas nepatiesi uzdodas 
par patvēruma meklētājiem;   vienlaikus aicina veikt pasākumus valsts līmenī, jo īpaši 
sociālekonomiskus pasākumus attiecībā uz visneaizsargātākajām grupām;

18. mudina Serbijas iestādes veikt (jau sen nepieciešamās) strukturālās ekonomikas reformas, 
lai uzlabotu investīciju klimatu, cīnītos pret augstu bezdarba līmeni un nabadzību, veiktu 
nodokļu konsolidāciju un pensiju reformu; uzstāj, ka ir steidzami nepieciešams atcelt 
administratīvos šķēršļus uzņēmējdarbībai, un norāda, ka ir svarīgi veikt strauju valsts 
uzņēmumu pārstrukturēšanu; 

19 uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un Serbijas valdībai un 
parlamentam.


