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Rezoluția Parlamentului European referitoare la Raportul pe 2013 privind progresele 
realizate de Serbia
(2013/0000(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere concluziile Președinției Consiliului European de la Salonic, din 19-20 
iunie 2003, privind perspectivele țărilor din Balcanii de Vest de a deveni membre ale 
Uniunii Europene,

– având în vedere Decizia 2008/213/CE a Consiliului din 18 februarie 2008 privind 
principiile, prioritățile și condițiile cuprinse în Parteneriatul european cu Serbia și de 
abrogare a Deciziei 2006/56/CE1,

– având în vedere Avizul Comisiei din 12 octombrie 2011 privind cererea Serbiei de aderare 
la Uniunea Europeană ((SEC(2011)1208) și Comunicarea Comisiei din 12 octombrie 
2011 intitulată „Strategia de extindere și principalele provocări 2011-2012” 
(COM(2011)0666), 

– având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere (ASA) dintre Comunitățile Europene 
și statele membre, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, care a intrat în 
vigoare la 1 septembrie 2013; 

-    având în vedere pregătirile în curs pentru prima reuniune a Comisiei parlamentare de 
stabilizare și de asociere, ce va avea loc în noiembrie 2013 și care urmează să angajeze 
Parlamentul European și Adunarea Națională din Serbia într-un dialog continuu,

– având în vedere Rezoluția 1244 (1999) a Consiliului de Securitate al ONU, Avizul 
consultativ al Curții Internaționale de Justiție din 22 iulie 2010 privind conformitatea cu 
dreptul internațional a declarației unilaterale de independență a Kosovo, precum și 
Rezoluția din 9 septembrie 2010 a Adunării Generale a ONU care a luat act de conținutul 
avizului și a salutat disponibilitatea UE de a facilita dialogul dintre Belgrad și Pristina2, 

– având în vedere declarația comună a celei de-a șaptea Reuniuni interparlamentare UE-
Serbia din 18-19 martie 2013, 

– având în vedere Acordul din 8 noiembrie 2007 între Comunitatea Europeană și Republica 
Serbia privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală3 și Regulamentul 
(CE) nr. 1244/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză 
pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt 

                                               
1 JO L80, 19.3.2008, p. 46
2 A/RES/64/298
3 JO L334, 19.12.2007, p. 46
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exonerați de această obligație1,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 28 iunie 2013, 

– având în vedere compoziția echipei de negocieri pentru aderare a Serbiei,

– având în vedere Raportul Comisiei pe 2013 privind progresele realizate de Serbia 
(SWD(2013)0000) din 16 octombrie 2013,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Consiliul European din 28 iunie 2013 a decis să deschidă negocierile de aderare 
cu Serbia și să organizeze prima conferință interguvernamentală cel târziu în ianuarie 
2014, reconfirmând perspectiva europeană a Serbiei, în conformitate cu angajamentele UE 
față de întreaga regiune a Balcanilor de Vest;

B. întrucât Serbia a făcut pași importanți către normalizarea relațiilor cu Kosovo, ce au 
condus la Primul acord privind principiile normalizării, din 19 aprilie 2013, și a depus 
eforturi pentru a îndeplini în mod suficient criteriile politice și condițiile aferente 
procesului de stabilizare și asociere; întrucât negocierile de aderare constituie un puternic 
instrument de monitorizare pentru implementarea reformelor;

C. întrucât Serbia, la fel ca fiecare țară care aspiră să devină membră a UE, trebuie evaluată 
în funcție de propriile merite în ceea ce privește îndeplinirea, implementarea și respectarea 
aceluiași set de criterii; 

D. întrucât, pentru UE, statul de drept constituie un element central în cadrul politicii de 
extindere,

1. salută cu căldură decizia Consiliului European din 28 iunie de a lansa negocierile de 
aderare cu Serbia; consideră că conferința interguvernamentală UE-Serbia ar trebui să aibă 
loc în decembrie 2013, cu condiția ca Serbia să îndeplinească criteriile stabilite în 
concluziile Consiliului;

2. salută angajamentul demonstrat de guvernul Serbiei față de procesul de integrare 
europeană; îndeamnă Serbia să continue reformele sistemice și socioeconomice care îi vor 
permite să își asume și să implementeze în mod eficient obligațiile ce rezultă din aderare; 
solicită realizarea de progrese în mod special în domeniul sistemului judiciar, al 
combaterii corupției, al reformei sectorului public, al libertății media, al protecției tuturor 
minorităților, al reformei economice structurale, al îmbunătățirii mediului de afaceri și al 
gestionării sustenabile a resurselor naturale;

3. salută intrarea în vigoare la 1 septembrie a Acordului de stabilizare și de asociere;

                                               
1 JO L336, 18.12.2009, p. 1.
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4. salută Primul acord privind principiile normalizării, încheiat în cadrul dialogului la nivel 
înalt dintre prim-miniștrii Serbiei și Kosovo la 19 aprilie 2013, care a deschis calea unor 
pași ulteriori pe drumul procesului de integrare europeană al Serbiei și Kosovo; salută 
măsurile adoptate până acum de ambele părți în implementarea acordului și încurajează 
autoritățile să continue implementarea acordului cu bunăcredință și în timp util; salută 
acordurile privind telecomunicațiile și energia, încheiate în cadrul dialogului din 8 
septembrie; 

5. subliniază importanța crucială a alegerilor locale din 3 noiembrie din Kosovo, care 
reprezintă testul decisiv pentru progresele realizate în normalizarea relațiilor dintre 
Belgrad și Pristina; încurajează autoritățile de la Belgrad să abordeze cu bunăcredință 
comunitatea sârbă de pe întreg teritoriul Kosovo și să se abțină de la campanii în favoarea 
unei liste electorale specifice, dar să se concentreze asupra sporirii participării la alegeri a 
populației sârbe locale;  

6. subliniază nevoia de transparență în comunicarea rezultatelor dialogului Belgrad - Pristina 
și implicarea parlamentelor și a societăților civile respective în procesul de implementare; 
subliniază, în acest sens, faptul că negociatorii sârbi și kosovari trebuie să consolideze 
încrederea publicului și să consulte cetățenii;

7. apreciază abordarea constructivă a guvernului sârb în ceea ce privește relațiile cu țările 
vecine; reiterează importanța crucială a cooperării și reconcilierii regionale, precum și a
soluționării treptate a aspectelor bilaterale cu țările vecine, în vederea integrării cu succes 
a Serbiei în UE; încurajează autoritățile să coopereze îndeaproape cu țările fostei 
Iugoslavii în vederea soluționării tuturor problemelor existente încă, legate de succesiunea 
legală;

8. îndeamnă Serbia să asigure un puternic control parlamentar al procesului negocierilor de 
aderare, să implice din timp parlamentul în transpunerea legislativă a angajamentelor 
asumate și să implice societatea civilă prin intermediul unui mecanism consultativ; 

9. salută adoptarea Strategiei și a Planului de acțiune privind reforma sistemului judiciar 
pentru 2013-2018, construite în jurul principiilor-cheie ale independenței, imparțialității, 
competenței și calității sistemului judiciar; solicită autorităților să intensifice această 
reformă conform recomandărilor Comisiei de la Veneția și în vederea procesului de 
examinare analitică a Capitolului 23 care a început la 25 septembrie 2013; subliniază 
importanța consolidării independenței Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului 
de Stat pentru Procurori; este îngrijorat cu privire la insecuritatea juridică determinată de 
numărul judecătorilor care își desfășoară activitatea cu titlu interimar;

10. salută adoptarea Strategiei naționale anti-corupție și a Planului de acțiune pentru 2013-
2018 și subliniază necesitatea depunerii unor eforturi continue în vederea implementării 
autentice a acestora; subliniază că voința politică este esențială pentru realizarea unui 
bilanț solid de anchete și condamnări în cazurile de corupție la nivel înalt, inclusiv cele 24 
de cazuri de privatizare evidențiate de către Consiliul anti-corupție; subliniază, în același 
timp, necesitatea construirii capacității instituționale, în special în ceea ce privește 
organele judiciare și de procuratură, pentru a aborda cazurile complexe de corupție 
sistemică;
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11. subliniază importanța promovării și protejării drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a principiului anti-discriminării din orice motive, la toate nivelurile; 
salută adoptarea Strategiei anti-discriminare și subliniază că implementarea acesteia este 
crucială; salută progresele realizate până acum, dar continuă să fie îngrijorat cu privire la 
nivelurile discriminării în această țară și solicită respectarea tuturor minorităților, 
naționale, etnice, sexuale și garantarea drepturilor acestora; condamnă cu fermitate decizia 
autorităților de a interzice parada „Gay Pride” din Belgrad, planificată să aibă loc în 
septembrie 2013; 

12. subliniază necesitatea de a garanta libertatea media și salută în acest sens dezincriminarea 
defăimării; subliniază necesitatea menținerii unui serviciu public puternic de 
radiodifuziune și de televiziune și a garantării transparenței depline în ceea ce privește 
proprietatea asupra media; încurajează implementarea rapidă a strategiei media și a 
proiectului legislativ aferent; regretă profund amenințările continue la adresa jurnaliștilor;

13. îndeamnă Serbia să își continue eforturile în implementarea cadrului legislativ legat de 
minorități pe întreg teritoriul țării și să abordeze mai viguros situația romilor;

14. ia act de eforturile depuse în vederea modificării Codului Penal; observă, cu toate acestea, 
persistența insecurității juridice în sectorul privat în urma amendamentelor adoptate; își 
reiterează îngrijorarea cu privire la dispozițiile noului articol 234, care reflectă aspecte 
similare fostului articol 359, criticat în repetate rânduri; 

15. salută activitatea organismelor de reglementare independente, cum ar fi Ombudsmanul, 
comisarul pentru informațiile de importanță publică și altele, precum și contribuția 
acestora la îmbunătățirea cadrului juridic și a răspunderii instituțiilor statului; 

16. subliniază beneficiile procesului de descentralizare și încurajează consolidarea gradului de 
competență al autorităților locale; rămâne deosebit de îngrijorat cu privire la insecuritatea 
juridică a statutului Voivodinei și la întârzierile în adoptarea Legii privind propriile 
resurse ale Voivodinei;

17. își reafirmă sprijinul ferm pentru liberalizarea regimului vizelor pentru țările din Balcanii 
de Vest, ca un pilon important al procesului de integrare europeană a întregii regiuni; 
solicită statelor membre să nu abuzeze de mecanismul de suspendare în materie de vize, 
adoptat în septembrie, ci, mai degrabă, să abordeze aspectul legat de falșii solicitanți de 
azil prin adaptarea cadrelor legislative relevante; în același timp, solicită adoptarea de 
măsuri la nivel național, în special măsuri socio-economice vizând grupurile mai 
vulnerabile;

18. încurajează autoritățile sârbe să implementeze reformele economice structurale demult 
așteptate, pentru a îmbunătăți climatul de investiții, a combate nivelurile ridicate de șomaj 
și sărăcie și a realiza consolidarea fiscală și reforma pensiilor; insistă asupra nevoii 
urgente de a elimina obstacolele administrative din calea afacerilor și subliniază 
importanța restructurării rapide a întreprinderilor publice; 

19 încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
și guvernului și parlamentului Serbiei.


