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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar  ir-Rapport ta' Progress tal-2013 dwar is-
Serbja
(2013/0000(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' Tessalonika 
tad-19 u l-20 ta' Ġunju 2003 dwar il-prospettiva tal-adeżjoni tal-pajjiżi tal-Balkani tal-
Punent mal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/213/KE tat-18 ta' Frar 2008 dwar il-
prinċipji, il-prijoritajiet, u l-kundizzjonijiet li jinsabu fis-Sħubija Ewropea mas-Serbja u r-
revoka tad-Deċiżjoni 2006/56/KE1,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Ottubru 2011 dwar l-applikazzjoni 
għall-adeżjoni tas-Serbja mal-Unjoni Ewropea (SEC(2011)1208) u l-komunikazzjoni mill-
Kummissjoni tat-12 ta' Ottubru 2011 bit-titolu ''Strateġija ta' Tkabbir u Sfidi 
Ewlenin 2011-2012" (COM(2011)0666), 

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni (FSA) bejn il-
Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom u r-Repubblika tas-Serbja, li daħal fis-
seħħ fl-1 ta' Settembru 2013, wara li kkunsidra t-tħejjijiet li għaddejjin għall-ewwel laqgħa 
tal-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, li se tinvolvi lill-Parlament 
Ewropew u lill-Assemblea Nazzjonali tas-Serbja fi djalogu kontinwu, li se ssir 
f'Novembru 2013,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 1244(1999) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, 
l-Opinjoni Konsultattiva tal-QIĠ tat-22 ta' Lulju 2010 dwar il-kwistjoni tal-konformità 
tad-dikjarazzjoni unilaterali ta' indipendenza tal-Kosovo mad-dritt internazzjonali, u r-
riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tad-9 ta' Settembru 2010, li 
rrikonoxxiet il-kontenut tal-opinjoni u laqgħet favorevolment ir-rieda tal-UE li tiffaċilita 
d-djalogu bejn Belgrad u Pristina2, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tas-seba' Laqgħa Interparlamentari UE-Serbja 
tat-18 u d-19 ta' Marzu 2013, 

– wara li kkunsidra l-ftehim ta' riammissjoni UE-Serbja tat-8 ta' Novembru 20073 u r-
Regolament tal-Kunsill (KE) 1244/2009 tat-30 ta' Novembru 2009 li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu 
ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk il-pajjiżi li ċ-
ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa4,

                                               
1 ĠU L80, 19.3.2008, p. 46
2 A/RES/64/298
3 ĠU L 334, 19.12.2007, p. 46.
4 ĠU L336, 18.12.2009, p. 1.
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– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-28 ta' Ġunju 2013, 

– wara li kkunsidra l-kostituzzjoni tat-tim tan-negozjati għall-adeżjoni tas-Serbja,

– wara li kkunsidra r-Rapport ta' Progress tal-Kummissjoni tal-2013 dwar is-Serbja tas-
16 ta' Ottubru 2013 (SWD(2013)0000),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-Kunsill Ewropew tat-28 ta' Ġunju 2013 iddeċieda li jibda negozjati dwar l-adeżjoni 
mas-Serbja, u li ssir l-ewwel konferenza intergovernattiva l-aktar tard sa Jannar 2014, u 
dan jikkonferma l-perspettiva Ewropea tas-Serbja b'konformità mal-impenji tal-UE għar-
reġjun kollu tal-Balkani tal-Punent;

B. billi s-Serbja għamlet passi importanti lejn in-normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet mal-
Kosovo li rriżultaw fl-Ewwel Ftehim dwar il-prinċipji ta' normalizzazzjoni tad-
19 ta' April 2013, u għamlet sforzi biex tissodisfa b'mod suffiċjenti l-kriterji u l-
kundizzjonijiet politiċi tal-Proċess ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni; billi n-negozjati 
dwar l-adeżjoni jikkostitwixxu għodda ta' monitoraġġ b'saħħitha għall-implimentazzjoni 
tar-riformi;

C. billi s-Serbja, bħal kull pajjiż li jaspira li jingħaqad mal-UE, għandha tkun iġġudikata 
abbażi tal-merti proprji tagħha fit-twettiq, l-implimentazzjoni u r-rispett tal-istess sett ta’ 
kriterji; 

D. billi l-Unjoni Ewropea poġġiet l-istat tad-dritt fil-qalba tal-politika ta' tkabbir tagħha;

1. Jilqa' bil-qalb id-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew tat-28 ta' Ġunju li jinbdew in-negozjati 
dwar l-adeżjoni mas-Serbja; iqis li l-konferenza intergovernattiva UE-Serbja għandha ssir 
f'Diċembru 2013 sakemm is-Serbja tissodisfa l-kriterji stabbiliti fil-konklużjonijiet tal-
Kunsill;

2. Jilqa' l-impenn li wera l-Gvern Serb favur il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea; iħeġġeġ 
lis-Serbja tkompli bir-riformi sistematiċi u soċjoekonomiċi li se jippermettuha tiffaċċja u 
timplimenta l-obbligi relatati mas-sħubija b'mod effettiv; iħeġġeġ b'mod partikolari l-
progress li sar fir-rigward tal-ġudikatura, kontra l-korruzzjoni, fir-riforma tas-settur 
pubbliku, il-libertà tal-midja, il-protezzjoni tal-minoranzi kollha, ir-riforma ekonomika 
strutturali, it-titjib tal-ambjent tan-negozju u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali;

3. Jilqa' d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni fl-1 ta' Settembru;

4. Jilqa' l-Ewwel Ftehim dwar il-prinċipji ta' normalizzazzjoni li ntlaħaq fid-djalogu ta' livell 
għoli bejn il-Prim Ministri tas-Serbja u tal-Kosovo fid-19 ta' April 2013, li fetaħ it-triq 
lejn aktar passi fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea tas-Serbja u l-Kosovo; jilqa' l-passi li 
ttieħdu s'issa miż-żewġ naħat fl-implimentazzjoni tal-ftehim u jħeġġeġ lill-awtoritajiet 
ikomplu jimplimentaw il-ftehim in bona fede u fi żmien xieraq; jilqa' l-ftehimiet dwar it-
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telekomunikazzjoni u l-enerġija li ntlaħqu fi djalogu fit-8 ta' Settembru; 

5. Jenfasizza l-importanza kruċjali tal-elezzjonijiet lokali tat-3 ta' Novembru fil-Kosovo li 
huma t-test limitu għall-progress miksub fin-normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet bejn 
Belgrad u Pristina; iħeġġeġ lill-awtoritajiet f'Belgrad jimpenjaw ruħhom in bona fede mal-
komunità Serba fil-Kosovo kollu u biex joqogħdu lura mill-kampanji f'isem kwalunkwe 
lista elettorali speċifika, iżda biex minflok jiffukaw fuq iż-żieda fil-parteċipazzjoni tas-
Serbi lokali fl-elezzjonijiet;  

6. Jenfasizza l-bżonn ta' trasparenza sinifikanti fil-komunikazzjoni tar-riżultati tad-djalogu 
Belgrad-Pristina u fl-involviment tal-parlamenti u tas-soċjetajiet ċivili kkonċernati fil-
proċess ta' implimentazzjoni; jisħaq fuq il-bżonn, f'dan ir-rigward, li n-negozjaturi tas-
Serbja u l-Kosovo jibnu l-fiduċja pubblika u jikkonsultaw iċ-ċittadini;

7. Japprezza l-approċċ kostruttiv tal-gvern Serb fir-relazzjonijiet mal-pajjiżi ġirien; itenni l-
importanza kruċjali tal-kooperazzjoni reġjonali u r-rikonċiljazzjoni, kif ukoll tas-
soluzzjoni progressiva tal-kwistjonijiet bilaterali ma' pajjiżi ġirien għas-suċċess tal-
integrazzjoni tas-Serbja mal-UE; jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet biex jaħdmu mill-qrib mal-
pajjiżi tal-eks-Jugoslavja favur ir-riżoluzzjoni tal-problemi pendenti kollha ta' suċċessjoni 
legali;

8. Jistieden lis-Serbja tiżgura sorveljanza parlamentari b'saħħitha tal-proċess ta' negozjati 
dwar l-adeżjoni, tinvolvi lill-parlament tagħha minn kmieni fit-traduzzjoni leġiżlattiva tal-
impenji magħmula, u tinvolvi lis-soċjetà ċivili permezz ta' mekkaniżmu konsultattiv; 

9. Jilqa' l-adozzjoni tal-Istrateġija u l-Pjan ta' Azzjoni dwar ir-riforma tal-ġudikatura 2013-
2018, imfassla skont il-prinċipji ewlenin ta' indipendenza, imparzjalità, kompetenza u 
kwalità tal-ġudikatura; iħeġġeġ lill-awtoritajiet jintensifikaw din ir-riforma b'konformità 
mar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja u fid-dawl tal-proċess ta' eżami 
tal-Kapitolu 23 li beda fil-25 ta' Settembru 2013; jisħaq fuq l-importanza tat-tisħiħ tal-
indipendenza tal-Kunsill Ġudizzjarju Għoli u tal-Kunsill Prosekutorjali tal-Istat; jinsab 
mħasseb dwar l-inċertezza legali minħabba l-għadd ta' mħallfin li qed iwettqu 
dmirijiethom bħala uffiċjali supplenti;

10. Jilqa' l-adozzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali Kontra l-Korruzzjoni u l-Pjan ta' Azzjoni għall-
2013 sal-2018, u jenfasizza li hija meħtieġa ħidma kontinwa sabiex jiġi implimentat b'mod 
sinifikanti; jenfasizza li r-rieda politika hija kruċjali biex tiġi stabbilita rekord b'saħħtu ta' 
investigazzjoni u kundanni f'każijiet ta' korruzzjoni magħrufa ħafna, inklużi l-24 kwistjoni 
ta' privatizzazzjoni identifikati mill-Kunsill ta' Kontra l-Korruzzjoni; jenfasizza fl-istess 
ħin il-ħtieġa li tinbena l-kapaċità tal-istituzzjonijiet, partikolarment fil-korpi ġudizzjarji u 
tal-prosekuzzjoni, sabiex ikunu jistgħu jindirizzaw każijiet kumplessi ta' korruzzjoni 
sistemika;

11. Jenfasizza l-importanza tal-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, il-
libertajiet fundamentali, u l-prinċipju ta' kontra d-diskriminazzjoni fuq kull bażi, fil-livelli 
kollha; jilqa' l-adozzjoni tal-Istrateġija Kontra d-Diskriminazzjoni u jenfasizza li l-
implimentazzjoni hija s-soluzzjoni; jilqa' l-progress li sar s'issa, iżda għadu mħasseb dwar 
il-livell ta' diskriminazzjoni fil-pajjiż u jitlob għar-rispett tal-minoranzi kollha, nazzjonali, 
etniċi u sesswali, u biex id-drittijiet tagħhom jiġu żgurati; jikkundanna bil-qawwa d-
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deċiżjoni tal-awtoritajiet li jipprojbixxu l-Parata "Gay Pride" ta' Belgrad f'Settembru 2013; 

12. Jenfasizza l-ħtieġa li tkun żgurata l-libertà tal-midja, u jilqa' f'dak ir-rigward id-
depenalizzazzjoni tal-malafama; jiġbed l-attenzjoni lejn iż-żamma ta' servizz tax-xandir 
pubbliku b'saħħtu u li tkun żgurata trasparenza sħiħa fil-pussess tal-midja; iħeġġeġ l-
implimentazzjoni rapida tal-istrateġija dwar il-midja u l-abbozz ta' leġiżlazzjoni relatat; 
jiddispjaċih ħafna dwar it-theddid kontinwu kontra l-ġurnalisti;

13. Jistieden lis-Serbja tkompli bl-isforzi tagħha fl-implimentazzjoni tal-qafas leġiżlattiv 
relatat mal-minoranzi fil-pajjiż kollu u biex tindirizza aktar bir-reqqa s-sitwazzjoni tar-
Rom;

14. Jieħu nota tax-xogħol li sar biex jiġi emendat il-Kodiċi Kriminali, madankollu jinnota li l-
inċertezza legali fis-settur pubbliku għadha qed tippersisti, wara l-emendi adottati; itenni 
t-tħassib tiegħu dwar id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 234 ġdid, li jirrifletti kwistjonijiet 
simili tal-Artikolu 359 preċedenti li ġie kkritikat b'mod ripetut; 

15. Ifaħħar ix-xogħol tal-korpi regolatorji indipendenti bħall-Ombudsman, il-Kummissarju 
għall-Informazzjoni ta' Importanza Pubblika u oħrajn, u l-kontribut tagħhom għat-titjib 
tal-qafas legali u r-responsabbiltà tal-istituzzjonijiet tal-istat; 

16. Jenfasizza l-benefiċċji tal-proċess ta' deċentralizzazzjoni u jħeġġeġ it-tisħiħ tal-
kompetenza tal-awtoritajiet lokali; għadu partikolarment imħasseb dwar l-inċertezza legali 
tal-istatus ta' Vojvodina u d-dewmien fl-adozzjoni dwar il-Liġi dwar ir-riżorsi proprji ta' 
Vojvodina;

17. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għal-liberalizzazzjoni tal-viża għall-pajjiżi tal-Balkani tal-
Punent bħala pilastru importanti fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea tar-reġjun kollu; 
jistieden lill-Istati Membri ma jabbużawx mill-mekkaniżmu ta' sospensjoni tal-viża adottat 
f'Settembru, iżda minflok jindirizzaw lil dawk li qed ifittxu l-asil mingħajr bażi billi 
jadattaw l-oqfsa leġiżlattivi rispettivi; fl-istess ħin, jitlob għal miżuri fil-livell nazzjonali, 
b'mod partikolari miżuri soċjoekonomiċi mmirati lejn gruppi aktar vulnerabbli;

18. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Serbi biex iwettqu riformi strutturali ekonomiċi li suppost ilhom li 
saru sabiex itejbu l-ambjent tal-investiment, jiġġieldu livell għoli ta' qgħad u faqar, u 
jwettqu konsolidament fiskali u riforma tas-sistema tal-pensjoni; jinsisti fuq il-ħtieġa 
urġenti biex jiġu aboliti l-ostakoli amministrattivi li għandhom x'jaqsmu man-negozju u 
jiġbed l-attenzjoni lejn l-importanza ta' ristrutturar malajr tal-kumpaniji pubbliċi;

19. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Gvern u l-Parlament tas-Serbja.

.


