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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów 
Serbii w 2013 r.
(2013/0000(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Salonikach 
w dniach 19–20 czerwca 2003 r. dotyczące perspektywy przystąpienia państw Bałkanów 
Zachodnich do Unii Europejskiej,

– uwzględniając decyzję Rady 2008/213/WE z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, 
priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią oraz uchylającą 
decyzję 2006/56/WE1,

– uwzględniając opinię Komisji z dnia 12 października 2011 r. na temat wniosku Serbii 
o członkostwo w Unii Europejskiej (SEC(2011)1208) oraz komunikat Komisji pt. 
„Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania na lata 2011–2012” (COM(2011)0666) 
z dnia 12 października 2011 r., 

– uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i 
ich państwami członkowskimi a Republiką Serbii, który wszedł w życie dnia 
1 września 2013 r.; uwzględniając obecne przygotowania do pierwszego posiedzenia 
Komisji Parlamentarnej ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia, które ma odbyć się w 
listopadzie 2013 r. i którego celem jest podjęcie przez Parlament Europejski i 
Zgromadzenie Narodowe Serbii stałego dialogu,

– uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 (1999), opinię doradczą 
MTS z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie kwestii zgodności jednostronnej deklaracji 
niepodległości Kosowa z prawem międzynarodowym oraz rezolucję Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ z dnia 9 września 2010 r., w której uznano treść opinii i z zadowoleniem 
przyjęto gotowość UE do ułatwienia dialogu między Belgradem a Prisztiną2, 

– uwzględniając wspólne oświadczenie przyjęte podczas siódmego posiedzenia 
międzyparlamentarnego UE-Serbia w dniach 18-19 marca 2013 r., 

– uwzględniając umowę o readmisji zawartą między UE a Serbią w dniu 8 listopada 2007 r. 
3oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 1244/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele 
muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których 
obywatele są zwolnieni z tego wymogu4,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 28 czerwca 2013 r., 
                                               
1 Dz.U. L80, 19.3.2008, s. 46.
2 A/RES/64/298.
3 Dz.U. L334 z 19.12.2007, s.46.
4 Dz.U. L 327 z 18.12.2009, s. 1.
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– uwzględniając powołanie w Serbii zespołu ds. negocjacji w sprawie przystąpienia do UE,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 16 października 2013 r. dotyczące postępów 
Serbii w roku 2013 (SWD(2013)0000),

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że dnia 28 czerwca 2013 r. Rada Europejska postanowiła podjąć 
negocjacje akcesyjne z Serbią i najpóźniej w styczniu 2014 r. zorganizować pierwszą 
konferencję międzyrządową, potwierdzając tym samym perspektywę przystąpienia Serbii 
do Unii, zgodnie ze zobowiązaniami UE wobec całego regionu Bałkanów Zachodnich;

B. mając na uwadze, że Serbia podjęła zdecydowane kroki w kierunku normalizacji 
stosunków z Kosowem, co zaowocowało pierwszą umową w sprawie normalizacji 
stosunków z dnia 19 kwietnia 2013 r., oraz że dołożyła starań, by w stopniu 
zadowalającym wypełnić kryteria i warunki polityczne procesu stabilizacji i 
stowarzyszenia; mając na uwadze, że negocjacje w sprawie przystąpienia do UE stanowią 
skuteczne narzędzie monitorowania przeprowadzanych reform;

C. mając na uwadze, że Serbię, jak każde państwo ubiegające się o członkostwo w UE, 
należy oceniać na podstawie jej własnych postępów w wypełnianiu, wdrażaniu i 
stosowaniu wspólnego dla wszystkich zbioru kryteriów; 

D. mając na uwadze, że UE uczyniła praworządność głównym elementem procesu 
rozszerzenia;

1. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady Europejskiej z dnia 28 czerwca br. o 
rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Serbią; uważa, że konferencja międzyrządowa UE-
Serbia powinna odbyć się w grudniu 2013 r. pod warunkiem, że Serbia spełni kryteria 
przedstawione w konkluzjach Rady; 

2. wyraża zadowolenie z widocznego zaangażowania rządu serbskiego w proces integracji 
europejskiej; nawołuje Serbię do kontynuowania reform systemowych i społeczno-
gospodarczych, które pozwolą jej skutecznie podjąć i wypełnić zobowiązania wynikające 
z członkostwa; domaga się w szczególności postępów w zakresie wymiaru 
sprawiedliwości, zwalczania korupcji, reformy sektora publicznego, wolności środków 
przekazu, ochrony wszystkich mniejszości, strukturalnej reformy gospodarczej, poprawy 
warunków przedsiębiorczości oraz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi;

3. z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu z dniem 
1 września;

4. z zadowoleniem przyjmuje zawarcie w dniu 19 kwietnia 2013 r. pierwszej umowy w 
sprawie normalizacji stosunków, wypracowanej w ramach prowadzonego na wysokim 
szczeblu dialogu między premierami Serbii i Kosowa, umowa ta bowiem otwiera drogę
do dalszych postępów w procesie integracji Serbii i Kosowa z Unią Europejską; wyraża 
zadowolenie z podjętych dotychczas przez obie strony działań w celu wdrożenia umowy i 



PE519.839v01-00 4/6 RE\1005142PL.doc

PL

zachęca władze do dalszego terminowego wprowadzania umowy w dobrej wierze; wyraża 
zadowolenie z porozumień w sprawie telekomunikacji i energii zawartych w następstwie 
dialogu dnia 8 września;

5. podkreśla szczególne znaczenie wyborów lokalnych w Kosowie zaplanowanych na dzień 
3 listopada, które będą ostatecznym sprawdzianem postępów osiągniętych w normalizacji 
stosunków między Belgradem a Prisztiną; zachęca władze w Belgradzie do prowadzenia 
pozytywnych działań we wspólnotach serbskich w całym Kosowie oraz do 
powstrzymania się od wspierania którejkolwiek z list wyborczych i skupienia się na 
zwiększeniu udziału tamtejszych Serbów w wyborach;

6. podkreśla potrzebę przejrzystości w informowaniu o dialogu Belgrad-Prisztina oraz 
zapewnienia zaangażowania zainteresowanych parlamentów i społeczeństwa 
obywatelskiego w proces wdrażania ustaleń; w tym względzie zwraca uwagę na 
konieczność budowania zaufania społeczeństwa i konsultowania się z obywatelami przez 
negocjatorów Kosowa i Serbii;

7. docenia konstruktywne podejście serbskiego rządu w stosunkach z krajami sąsiedzkimi; 
przypomina o kluczowym znaczeniu współpracy regionalnej i pojednania, a także 
stopniowego rozwiązywania problemów dwustronnych z krajami sąsiadującymi, dla 
zapewnienia powodzenia integracji Serbii z UE; zachęca władze Serbii do ścisłej 
współpracy z krajami byłej Jugosławii w celu rozwiązania wszystkich problemów 
dotyczących sukcesji prawnej;

8. apeluje do Serbii o zapewnienie silnej kontroli parlamentarnej nad procesem negocjacji 
akcesyjnych, o włączenie parlamentu na wczesnym etapie w przełożenie przyjętych 
zobowiązań na język aktów prawnych oraz o włączenie w te prace społeczeństwa 
obywatelskiego za pośrednictwem mechanizmu konsultacji;

9. wyraża zadowolenie z przyjęcia strategii i planu działania na rzecz reformy sądownictwa 
na lata 2013–2018 opartych na fundamentalnych zasadach niezależności, bezstronności, 
kompetencji i jakości sądownictwa; apeluje do władz o przyspieszenie tej reformy 
zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej i z myślą o przeglądzie rozdziału 23, który 
rozpoczął się dnia 25 września 2013 r.; podkreśla znaczenie wzmocnienia niezależności 
Wysokiej Rady Sądownictwa i Państwowej Rady Prokuratorów; wyraża niepokój w 
związku z brakiem pewności prawnej, który jest spowodowany faktem, że wielu sędziów 
wypełnia swoje obowiązki, zajmując stanowiska tymczasowo;

10. wyraża zadowolenie z przyjęcia krajowej strategii i planu działania w zakresie zwalczania 
korupcji na lata 2013–2018 i podkreśla, że potrzebne jest nieprzerwane działanie w celu 
ich skutecznego wdrożenia; podkreśla, że wola polityczna to kluczowy element 
powodzenia dochodzeń i wydawania wyroków skazujących w sprawach dotyczących 
korupcji na wysokim szczeblu, w tym 24 sprawach dotyczących prywatyzacji wskazanych 
przez Radę Antykorupcyjną; podkreśla jednocześnie, że należy rozwijać potencjał 
instytucjonalny, zwłaszcza w przypadku organów sądowych i śledczych, by sprostać 
złożonym przypadkom korupcji systemowej;

11. podkreśla znaczenie promowania i ochrony praw człowieka, podstawowych wolności oraz 
zasady braku dyskryminacji z jakichkolwiek względów na wszystkich szczeblach; wyraża 
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zadowolenie z przyjęcia strategii przeciwdziałania dyskryminacji i podkreśla, że jej 
wprowadzenie w życie ma kluczowe znaczenie; wyraża zadowolenie z osiągniętych 
dotychczas postępów, jednak nadal jest zaniepokojony poziomem dyskryminacji w tym 
kraju i apeluje o poszanowanie wszystkich mniejszości, zarówno narodowych, etnicznych, 
jak i seksualnych, a także o zagwarantowanie przysługujących im praw; zdecydowanie 
potępia decyzję władz o tym, by zakazać planowanej na wrzesień 2013 r. w Belgradzie 
parady równości;

12. podkreśla, że należy zagwarantować wolność środków przekazu i w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje depenalizacje zniesławienia; wskazuje na potrzebę utrzymania 
sektora nadawczości publicznej oraz zapewnienia całkowitej przejrzystości informacji 
dotyczących prawa własności środków przekazu; zachęca do szybkiego wdrożenia 
strategii w dziedzinie środków przekazu oraz powiązanych projektów aktów 
ustawodawczych; wyraża ubolewanie z powodu ciągłych pogróżek pod adresem 
dziennikarzy;

13. nawołuje Serbię do dalszych starań zmierzających do wprowadzenia w życie ram 
ustawodawczych dotyczących mniejszości w całym kraju oraz do podjęcia bardziej 
dynamicznych działań w celu polepszenia sytuacji Romów;

14. zwraca uwagę na prace nad zmianami w kodeksie karnym, jednak odnotowuje, że nawet 
po przyjęciu zmian w sektorze prywatnym utrzymuje się niepewność prawa; w dalszym 
ciągu wyraża obawy odnośnie do przepisów nowego art. 234 dotyczącego podobnych 
kwestii co dawny art. 352, który był wielokrotnie krytykowany;

15. wyraża uznanie dla prac niezależnych organów regulacyjnych, takich jak rzecznik praw 
obywatelskich, pełnomocnik ds. informacji ważnych i inni oraz ich wkładu na rzecz 
poprawy ram prawnych i zwiększenia odpowiedzialności instytucji państwowych;

16. podkreśla korzyści płynące z decentralizacji i zachęca do podnoszenia kompetencji władz 
lokalnych; nadal wyraża szczególny niepokój w związku z brakiem pewności prawa co do 
statusu Wojwodiny oraz z opóźnieniami w przyjęciu ustawy o zasobach własnych 
Wojwodiny;

17. przypomina o swoim zdecydowanym poparciu planów liberalizacji wizowej w Bałkanach 
Zachodnich jako ważnego filaru procesu integracji europejskiej w całym regionie; apeluje 
do państw członkowskich o nienadużywanie mechanizmu zawieszania ważności wiz 
przyjętego we wrześniu, lecz o przeciwdziałanie problemowi osób ubiegających się 
bezprawnie o azyl poprzez przyjęcie odpowiednich ram ustawodawczych;  jednocześnie 
domaga się przyjęcia – z myślą o grupach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji –
środków na szczeblu krajowym, w szczególności środków społeczno-gospodarczych;

18. nawołuje władze serbskie do podjęcia zaległych strukturalnych reform gospodarczych, tak 
by stworzyć klimat sprzyjający inwestycjom, przeciwdziałać wysokiemu poziomowi 
bezrobocia i ubóstwa oraz dokonać konsolidacji podatkowej i przeprowadzić reformę 
systemu rent i emerytur; podkreśla, że należy pilnie usunąć przeszkody administracyjne 
dla przedsiębiorczości i wskazuje na znaczenie sprawnej restrukturyzacji przedsiębiorstw 
publicznych; 
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19 zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządowi i parlamentowi Serbii.


