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Resolução do Parlamento Europeu sobre o Relatório de Acompanhamento de 2013 
relativo à Sérvia
(2013/0000 (RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu que se realizou em 19 
e 20 de junho de 2003, em Salónica, relativas à perspetiva da adesão dos países dos Balcãs 
Ocidentais à União Europeia,

– Tendo em conta a Decisão 2008/213/CE do Conselho, de 18 de fevereiro de 2008, relativa 
aos princípios, prioridades e condições previstos na Parceria Europeia com a Sérvia e que 
revoga a Decisão 2006/56/CE1,

– Tendo em conta o parecer da Comissão, de 12 de outubro de 2011, sobre o pedido de 
adesão da Sérvia à União Europeia (SEC(2011)1208) e a Comunicação da Comissão, de 
12 de outubro de 2011, intitulada "Estratégia de Alargamento e Principais Desafios para 
2011-2012" (COM(2011)0666), 

– Tendo em conta o Acordo de Parceria e Cooperação entre as Comunidades Europeias e os 
seus Estados-Membros, por um lado, e a República da Sérvia, por outro, que entrou em 
vigor em 1 de setembro de 2013, Tendo em conta os preparativos em curso para a 
primeira reunião da Comissão Parlamentar de Estabilização e Associação, que deverá 
propiciar um diálogo permanente entre o Parlamento Europeu e a Assembleia Nacional da 
Sérvia, a ter lugar em novembro de 2013,

– Tendo em conta a Resolução 1244 (1999) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
o Parecer Consultivo do TIJ, de 22 de julho de 2010, sobre a questão da conformidade da 
Declaração Unilateral de Independência do Kosovo com o Direito internacional e a 
resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 9 de setembro de 2010, que 
reconhece o teor do parecer e se congratula com a disponibilidade da UE para facilitar o 
diálogo entre Belgrado e Pristina2, 

– Tendo em conta a declaração conjunta da 7.ª Assembleia Interparlamentar UE-Sérvia, de 
18 e 19 de março de 2013, 

– Tendo em conta o acordo UE-Sérvia em matéria de readmissão, de 8 de novembro de 
20073, e o Regulamento (CE) n.º 1244/2009 do Conselho, de 30 de novembro de 2009, 
que altera o Regulamento (CE) n.º 539/2001, que fixa a lista dos países terceiros cujos 
nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a 
lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação4,

                                               
1 JO L 80 de 19.3.2008, p. 46.
2 A/RES/64/298.
3 JO L 334 de 19.12.2007, p. 46.
4 JO L 336 de 18.12.2009, p. 1.
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– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 28 de junho de 2013, 

– Tendo em conta a constituição da equipa para a negociação da adesão da Sérvia,

– Tendo em conta o Relatório de Acompanhamento de 2013 relativo à Sérvia 
(SWD(2013)0000), de 16 de outubro de 2013, elaborado pela Comissão,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções,

– Tendo em conta o artigo 110.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que o Conselho Europeu de 28 de junho de 2013 decidiu encetar 
negociações de adesão com a Sérvia e promover a realização da primeira conferência 
intergovernamental, o mais tardar, em janeiro de 2014, reafirmando a perspetiva europeia 
perfilhada por aquele país, em conformidade com os compromissos da UE em relação a 
toda a região dos Balcãs Ocidentais;

B. Considerando que a Sérvia tomou medidas importantes com vista à normalização das 
relações com o Kosovo, de que resultou a assinatura do Primeiro Acordo sobre os 
Princípios de Normalização, de 19 de abril de 2013, e envidou esforços no sentido de 
cumprir de forma suficiente os critérios políticos e as condições do Processo de 
Estabilização e Associação; considerando também que as negociações de adesão 
constituem um poderoso instrumento para acompanhar a execução das reformas;

C. Considerando que a Sérvia, tal como todos os países que ambicionam aderir à UE, deve 
ser avaliada em função do seu mérito próprio no que respeita ao cumprimento, à aplicação 
e ao respeito do mesmo conjunto de critérios; 

D. Considerando que a UE colocou o Estado de Direito no cerne da sua política de 
alargamento;

1. Regozija-se com a decisão do Conselho Europeu, de 28 de junho, de encetar negociações 
de adesão com a Sérvia; considera que a conferência intergovernamental UE-Sérvia deve 
ocorrer em dezembro de 2013, caso a Sérvia cumpra os critérios determinados nas 
conclusões do Conselho;

2. Congratula-se com o empenho demonstrado pelo Governo sérvio no processo de 
integração europeia; exorta a Sérvia a prosseguir as reformas sistémicas e 
socioeconómicas que lhe permitirão assumir e aplicar de forma eficaz as obrigações da 
adesão; de forma mais específica, apela à realização de progressos relativamente ao 
sistema judiciário, à luta contra a corrupção, à reforma do setor público, à liberdade dos 
meios de comunicação social, à proteção de todas as minorias, às reformas económicas 
estruturais, à melhoria do ambiente empresarial e à gestão sustentável dos recursos 
naturais;

3. Saúda a entrada em vigor em 1 de setembro do Acordo de Estabilização e de Associação;

4. Congratula-se ainda com o Primeiro Acordo sobre os Princípios de Normalização, 
alcançado no diálogo de alto nível entre os primeiros-ministros da Sérvia e do Kosovo em 
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19 de abril de 2013, que abre caminho para novas etapas no processo da integração 
europeia da Sérvia e do Kosovo;  acolhe favoravelmente as medidas tomadas até ao 
momento por ambas as partes para a aplicação do acordo e incentiva as autoridades a 
prossegui-la de boa-fé e em tempo útil;  saúda os acordos em matéria de telecomunicações 
e de energia alcançados no diálogo do passado dia 8 de setembro; 

5. Salienta a importância crucial das eleições autárquicas de 3 de novembro no Kosovo, que 
serão a prova de fogo para o progresso alcançado no processo de normalização das 
relações entre Belgrado e Pristina; encoraja as autoridades de Belgrado a participar de 
boa-fé, juntamente com a comunidade sérvia espalhada por todo o Kosovo, e a abster-se 
de fazer campanha em prol de uma qualquer lista eleitoral, concentrando-se, ao invés, no 
reforço da participação nas eleições dos sérvios residentes;  

6. Salienta que é necessário comunicar de forma transparente as conclusões do diálogo entre 
Belgrado e Pristina e assegurar a participação dos parlamentos e das sociedades civis em 
causa no processo de aplicação; realça, a este propósito, a necessidade de os negociadores 
do Kosovo e da Sérvia promoverem a confiança da opinião pública e consultarem os 
cidadãos;

7. Congratula-se com a abordagem construtiva do governo sérvio às relações com os países 
vizinhos; reitera a importância fundamental da cooperação e da reconciliação regionais, 
bem como da resolução progressiva das questões bilaterais com os países vizinhos, para o 
sucesso da integração da Sérvia na UE; incentiva as autoridades sérvias a colaborarem de 
forma estreita com os países da antiga Jugoslávia, com vista a uma resolução de todos os 
problemas pendentes em matéria de sucessão legítima;

8. Exorta a Sérvia a garantir uma apertada supervisão parlamentar do processo de 
negociações de adesão, a cedo envolver o seu parlamento na tradução legislativa dos 
compromissos assumidos e a implicar a sociedade civil através de mecanismos de 
consulta; 

9. Regozija-se com a adoção da Estratégia sobre a Reforma do Poder Judiciário 2013-2018 e 
do respetivo Plano de Ação, elaborados em torno dos princípios fundamentais da 
independência, da imparcialidade, da competência e da qualidade do sistema judiciário; 
insta as autoridades a aprofundarem esta reforma, de acordo com as recomendações da
Comissão de Veneza e com vista ao processo de análise do Capítulo 23, que se iniciou a 
25 de setembro de 2013;  salienta a importância de reforçar a independência dos 
Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público;  manifesta a sua apreensão
ante a incerteza jurídica acarretada pelo número de juízes a desempenharem funções 
interinamente;

10. Saúda a adoção da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e do respetivo Plano de 
Ação para 2013-2018, salientando que é necessário um trabalho contínuo para a sua 
execução consequente; destaca que a vontade política constitui um elemento crucial para a 
elaboração de um sólido registo das investigações e das condenações relacionadas com 
casos de corrupção de elevada notoriedade, incluindo os 24 casos de privatizações 
selecionados pelo Conselho de Combate à Corrupção; Sublinha, ao mesmo tempo, a 
necessidade de construir capacidade institucional, especialmente no que diz respeito às 
instâncias do poder judicial e do Ministério Público, para lidar com casos complexos de 
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corrupção sistémica;

11. Salienta a importância de promover e proteger os Direitos Humanos, as liberdades 
fundamentais e o princípio da luta contra a discriminação, quaisquer que sejam os motivos 
e a todos os níveis; saúda a adoção da Estratégia de Combate à Discriminação e sublinha 
que a sua aplicação é fundamental;  saúda os progressos realizados até ao momento, mas 
continua apreensivo ante o nível da discriminação no país e apela ao respeito de todas as 
minorias nacionais, étnicas e sexuais e à salvaguarda dos seus direitos; condena 
veementemente a decisão das autoridades de proibir a planeada manifestação do orgulho 
homossexual, de setembro 2013, em Belgrado; 

12. Salienta a necessidade de garantir a liberdade dos meios de comunicação social e saúda, a 
este propósito, a descriminalização da difamação; aponta para a necessidade de manter um 
serviço público de radiodifusão forte e de garantir a transparência total no tocante à 
propriedade dos meios de comunicação social; apela a uma rápida aplicação das propostas 
legislativas referentes à estratégia para os meios de comunicação social e afins; lamenta 
profundamente a prossecução das ameaças dirigidas a jornalistas;

13. Exorta a Sérvia a prosseguir os seus esforços de aplicação do quadro legislativo 
relacionado com as minorias em todo o país e a tratar de forma mais decidida da situação 
dos ciganos;

14. Regista o trabalho efetuado ao nível das alterações ao Código Penal, embora observe que 
persiste a incerteza jurídica no setor privado na sequência das alterações adotadas; reitera 
a sua preocupação com as disposições do novo artigo 234.º, que reflete problemas 
similares aos das repetidas críticas ao antigo artigo 359.º; 

15. Elogia o trabalho dos organismos reguladores independentes, como o Provedor de Justiça, 
o Comissário para a Informação de Importância Pública, entre outros, e do seu contributo 
para a melhoria do quadro legal e da responsabilização das instituições do Estado; 

16. Destaca os benefícios do processo de descentralização e incentiva o reforço das 
competências das autoridades locais; mantém-se particularmente apreensivo face à 
incerteza jurídica do estatuto de Voivodina e ao atraso na aprovação da lei sobre os 
recursos próprios desta região;

17. Reitera o seu apoio incondicional à liberalização de vistos para os países dos Balcãs 
Ocidentais como pilar importante do processo de integração europeia de toda a região; 
exorta os Estados-Membros a não abusarem do mecanismo de suspensão de vistos 
aprovado em setembro, mas antes a resolverem o problema dos falsos requerentes de asilo 
adaptando os respetivos quadros legislativos; ao mesmo tempo, requer que sejam tomadas 
medidas a nível nacional, em particular medidas de caráter socioeconómico, para os 
grupos mais vulneráveis;

18. Encoraja as autoridades sérvias a empreender as reformas económicas estruturais em 
atraso, a fim de melhorar o clima de investimento no país, combater as elevadas taxas de 
desemprego e pobreza, levar a cabo a consolidação orçamental e concretizar a reforma das 
pensões de aposentação; insiste na necessidade urgente de abolir as barreiras 
administrativas à realização de negócios e frisa a importância da rápida reestruturação das 
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empresas públicas; 

19 Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
ao governo e parlamento da Sérvia.


