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B7-0000/2013

Resolutie van het Europees Parlement over het voortgangsverslag 2013 over Servië
(2013/0000(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 19 en 20 
juni 2003 in Thessaloniki over het vooruitzicht van de toetreding van de landen op de 
Westelijke Balkan tot de Europese Unie,

– gezien Besluit 2008/213/EG van de Raad van 18 februari 2008 over de beginselen, 
prioriteiten en voorwaarden die zijn opgenomen in het Europese partnerschap met Servië 
en tot intrekking van Besluit 2006/56/EG1,

– gezien het advies van de Commissie van 12 oktober 2011 over het verzoek van Servië om 
toetreding tot de Europese Unie (SEC(2011)1208) en de mededeling van de Commissie 
van 12 oktober 2011 over de "Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2011-
2012" (COM(2011)0666),

– gezien de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en 
hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, die op 1 september 2013 in 
werking is getreden; gezien de lopende voorbereidingen voor de eerste vergadering van 
het Parlementaire Comité stabilisatie en associatie, die in november 2013 zal plaatsvinden 
en een continue dialoog tussen het Europees Parlement en de Nationale Vergadering van 
Servië moet inluiden,

– gezien resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad, het advies van het Internationaal 
Gerechtshof van 22 juli 2010 over de vraag of de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring 
van Kosovo in overeenstemming is met het internationaal recht, en de resolutie van de 
Algemene Vergadering van de VN van 9 september 2010 waarin zij de inhoud van dat 
advies onderschreef en zich verheugd toonde over de bereidheid van de EU om de dialoog 
tussen Belgrado en Pristina te faciliteren2,

– gezien de gezamenlijke verklaring van de 7e interparlementaire vergadering EU-Servië 
van 18 en 19 maart 2013,

– gezien de overnameovereenkomst tussen de EU en Servië van 8 november 20073 en 
Verordening 1244/2009 van de Raad van 30 november 2009 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de 
onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een 
visum, en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld4,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 28 juni 2013,
                                               
1 PB L 80 van 19.3.2008, blz. 46.
2 A/RES/64/298.
3 PB L 334 van 19.12.2007, blz. 46.
4 PB L 336 van 18.12.2009, blz. 1.
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– gezien de samenstelling van het Servische team voor de toetredingsonderhandelingen,

– gezien het voortgangsverslag 2013 over Servië dat de Commissie op 16 oktober 2013 
heeft gepubliceerd (SWD(2013)0000),

– gezien zijn eerdere resoluties,

– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Europese Raad op 28 juni 2013 heeft besloten 
toetredingsonderhandelingen met Servië aan te gaan en uiterlijk in januari 2014 de eerste 
intergouvernementele conferentie te houden, waarmee het Europese perspectief van 
Servië is bevestigd overeenkomstig de verplichtingen die de EU ten aanzien van de gehele 
regio van de Westelijke Balkan is aangegaan;

B. overwegende dat Servië belangrijke stappen heeft ondernomen ter normalisering van de 
betrekkingen met Kosovo, hetgeen heeft geleid tot het eerste akkoord over de beginselen 
van de normalisering van 19 april 2013, en dat het zich inspanningen heeft getroost om in 
voldoende mate te voldoen aan de criteria en voorwaarden van het stabilisatie- en 
associatieproces; overwegende dat de toetredingsonderhandelingen een sterk instrument 
vormen voor de controle op de uitvoering van hervormingen;

C. overwegende dat Servië, net als alle landen die het EU-lidmaatschap nastreven, op zijn 
eigen merites beoordeeld moet worden wat betreft de uitvoering en naleving van dezelfde 
criteria; 

D. overwegende dat de rechtsstaat door de EU tot speerpunt van haar uitbreidingsproces is 
gemaakt;

1. is zeer ingenomen met het besluit van de Europese Raad van 28 juni om van start te gaan 
met de toetredingsonderhandelingen met Servië; is van mening dat de 
intergouvernementele conferentie EU-Servië in december 2013 moet plaatsvinden, mits
Servië voldoet aan de in de conclusies van de Raad vastgestelde criteria;

2. juicht het toe dat de Servische regering zich duidelijk aan het Europese integratieproces 
heeft gecommitteerd; dringt er bij Servië op aan de systemische en sociaaleconomische 
hervormingen voort te zetten die het land in staat zullen stellen de verplichtingen van het 
lidmaatschap na te komen en effectief uit te voeren; dringt in het bijzonder aan op 
vooruitgang op de volgende terreinen: de rechtspraak, corruptiebestrijding, hervorming 
van de publieke sector, vrijheid van de media, bescherming van alle minderheden, 
structurele economische hervormingen, verbetering van het bedrijfsklimaat en een 
duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen;

3. is verheugd over de inwerkingtreding van de stabilisatie- en associatieovereenkomst op 1 
september;

4. is verheugd over het eerste akkoord over de beginselen van de normalisering dat op 19 
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april 2013 is bereikt in een dialoog op hoog niveau tussen de premiers van Servië en 
Kosovo en dat het pad heeft geëffend voor verdere stappen in het Europese 
integratieproces van Servië en Kosovo; is verheugd over de stappen die beide zijden tot 
dusverre hebben ondernomen ter uitvoering van het akkoord, en moedigt de autoriteiten 
aan de uitvoering van het akkoord te goeder trouw en volgens schema voort te zetten; 
juicht de akkoorden toe die op 8 september via overleg zijn bereikt over telecommunicatie 
en energie; 

5. benadrukt het cruciale belang van de op 3 november in Kosovo te houden 
gemeenteraadsverkiezingen, die de lakmoesproef vormen voor de vooruitgang die bij de 
normalisering van de betrekkingen tussen Belgrado en Pristina is geboekt; moedigt de 
autoriteiten in Belgrado aan om te goeder trouw het gesprek aan te gaan met de Servische 
gemeenschap in heel Kosovo en niet ten behoeve van een bepaalde kandidatenlijst 
campagne te voeren, maar zich te concentreren op het vergroten van de opkomst van de 
lokale Serviërs bij de verkiezingen;  

6. beklemtoont dat er transparant moet worden gecommuniceerd over de resultaten van de 
dialoog tussen Belgrado en Pristina en dat de betreffende parlementen en 
maatschappelijke organisaties bij het uitvoeringsproces moeten worden betrokken; 
benadrukt in dit verband dat de Servische en Kosovaarse onderhandelaars vertrouwen bij
het publiek moeten kweken en de burgers moeten raadplegen;

7. waardeert de constructieve benadering van de Servische regering ten aanzien van de 
betrekkingen met de buurlanden; wijst er nogmaals op dat regionale samenwerking en 
verzoening alsmede de oplossing van de bilaterale vraagstukken met buurlanden van 
vitaal belang zijn voor het welslagen van de Servische integratie in de EU; spoort de 
autoriteiten aan nauw samen te werken met de landen van ex-Joegoslavië om alle nog 
onopgeloste problemen met betrekking tot rechtsopvolging op te lossen;

8. verzoekt Servië zorg te dragen voor een sterk parlementair toezicht op het verloop van de 
toetredingsonderhandelingen, zijn parlement in een vroeg stadium te betrekken bij de 
omzetting van de aangegane verplichtingen in wetgeving en via een overlegmechanisme 
een rol toe te kennen aan het maatschappelijk middenveld; 

9. is verheugd over de goedkeuring van de strategie en het actieplan inzake de hervorming 
van de rechtssprekende macht in de periode 2013-2018, waarin onafhankelijkheid, 
onpartijdigheid, bekwaamheid en kwaliteit van justitie de centrale beginselen vormen; 
dringt bij de autoriteiten aan op intensivering van deze hervorming overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Venetiëcommissie en met het oog op het in hoofdstuk 23 bedoelde 
controleproces, dat op 25 september 2013 van start is gegaan; onderstreept dat het van 
belang is de onafhankelijkheid van de Hoge Raad en de Raad van openbare aanklagers te 
versterken; is bezorgd over de rechtsonzekerheid die een gevolg is van het aantal rechters 
die hun taken in een waarnemende hoedanigheid uitvoeren;

10. is verheugd over de goedkeuring van de nationale strategie voor corruptiebestrijding en 
het actieplan 2013-2018 en onderstreept dat er permanent moet worden gewerkt aan een 
betekenisvolle uitvoering daarvan; beklemtoont dat de politieke wil van cruciaal belang is 
om een goede staat van dienst op te bouwen op het gebied van onderzoek en veroordeling 
in prominente corruptiezaken, waaronder de 24 privatiseringsaffaires waarover de Raad 
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voor corruptiebestrijding zich buigt; onderstreept tegelijk dat er institutionele capaciteiten 
moeten worden opgebouwd, met name binnen de justitiële en vervolgingsorganen, om 
complexe gevallen van systemische corruptie aan te kunnen;

11. benadrukt het belang van bevordering en bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en het beginsel dat discriminatie, ongeacht de reden en ongeacht 
het niveau, verboden is; is verheugd over de goedkeuring van de strategie tegen 
discriminatie en onderstreept dat het op de uitvoering aankomt; is verheugd over de tot 
dusverre gemaakte vorderingen, maar blijft bezorgd over de omvang van de discriminatie 
in het land en roept op tot respect voor alle nationale, etnische en seksuele minderheden 
en tot het waarborgen van hun rechten; veroordeelt met klem het besluit van de 
autoriteiten om de Pride Parade die voor september 2013 in Belgrado gepland was, te 
verbieden; 

12. onderstreept dat de vrijheid van de media gewaarborgd moet worden en is in dit verband 
verheugd over de decriminalisering van laster; wijst erop dat er een sterke openbare 
omroep moet blijven bestaan en dat volledige transparantie omtrent mediaeigendom moet 
worden gegarandeerd; moedigt aan tot snelle uitvoering van de mediastrategie en de 
daarmee verband houdende wetsontwerpen; betreurt ten zeerste de aanhoudende 
bedreiging van journalisten;

13. verzoekt Servië te blijven werken aan de tenuitvoerlegging van het wetgevingskader 
inzake minderheden in het hele land en zich actiever bezig te houden met de situatie van 
de Roma;

14. neemt kennis van de werkzaamheden gericht op wijziging van het Wetboek van strafrecht, 
maar stelt vast dat ook na goedkeuring van de wijzigingen de rechtsonzekerheid in de 
privésector voortbestaat; spreekt opnieuw zijn bezorgdheid uit over de bepalingen van het 
nieuwe artikel 234, dat soortgelijke problemen oplevert als het herhaaldelijk bekritiseerde 
artikel 359; 

15. prijst de werkzaamheden van onafhankelijke regelgevingsorganen, zoals de ombudsman, 
de commissaris voor informatie van openbaar belang e.a., en hun bijdrage aan de 
verbetering van het rechtskader en de verantwoordingsplicht van de overheidsinstellingen; 

16. wijst op de voordelen van het decentraliseringsproces en moedigt aan tot versterking van 
de bevoegdheden van de lokale overheden; blijft met name verontrust over de 
rechtsonzekerheid omtrent de status van Vojvodina en de vertraging bij de goedkeuring 
van de wet betreffende de eigen middelen van Vojvodina;

17. bevestigt zijn onwankelbare steun voor het liberaliseren van de visumplicht voor de 
landen op de Westelijke Balkan, een belangrijk onderdeel van het Europese 
integratieproces in de gehele regio; verzoekt de lidstaten geen misbruik te maken van de 
in september goedgekeurde regeling inzake de opschorting van de visumplicht, maar het 
vraagstuk van de onechte asielzoekers aan te pakken door de respectieve 
wetgevingskaders aan te passen; vraagt tegelijkertijd om maatregelen op nationaal niveau, 
met name sociaaleconomische maatregelen ten behoeve van kwetsbaardere groepen;

18. zet de Servische autoriteiten ertoe aan om eindelijk structurele economische hervormingen 
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door te voeren ter verbetering van het investeringsklimaat, de hoge werkloosheid en de 
armoede te bestrijden, de begroting te consolideren en het pensioenstelsel te hervormen; 
stelt met klem dat het dringend noodzakelijk is bestuurlijke barrières voor het 
bedrijfsleven uit de weg te ruimen, en wijst op het belang van een snelle herstructurering 
van overheidsbedrijven; 

19 verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regering en het parlement van Servië.


