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Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o pokroku Srbska za rok 2013
(2013/0000(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v Solúne 19. a 20. júna 
2003 o vyhliadkach krajín západného Balkánu na pristúpenie do Európskej únie,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/213/ES z 18. februára 2008 o zásadách, prioritách 
a podmienkach obsiahnutých v európskom partnerstve so Srbskom a o zrušení 
rozhodnutia 2006/56/ES1,

– so zreteľom na stanovisko Komisie z 12. októbra 2011 k žiadosti Srbska o členstvo 
v Európskej únii (SEC(2011)1208) a oznámenie Komisie z 12. októbra 2011 s názvom 
Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2011 – 2012 (COM(2011)0666), 

– so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich 
členskými štátmi a Srbskou republikou, ktorá nadobudla platnosť 1. septembra 2013; so 
zreteľom na prebiehajúce prípravy na prvú schôdzu Parlamentného výboru pre stabilizáciu 
a pridruženie, na základe ktorej sa medzi Európskym parlamentom a Národným 
zhromaždením Srbska začne stály dialóg a ktorá sa bude konať v novembri 2013,

– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 (1999), na poradné stanovisko 
Medzinárodného súdneho dvora z 22. júla 2010 k otázke súladu jednostranného 
vyhlásenia nezávislosti Kosova s medzinárodným právom a rezolúciu Valného 
zhromaždenia OSN z 9. septembra 2010, ktoré schválilo obsah stanoviska a privítalo 
pripravenosť EÚ na sprostredkovanie dialógu medzi Belehradom a Prištinou2, 

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie siedmeho medziparlamentného stretnutia EÚ –
Srbsko z 18.– 19. marca 2013, 

– so zreteľom na dohodu medzi EÚ a Srbskou republikou z 8. novembra 2007 o readmisii3

a na nariadenie Rady (ES) č. 1244/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci 
musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú 
oslobodení od tejto povinnosti4,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 28. júna 2013, 

– so zreteľom na ustanovenie tímu povereného rokovaniami o pridružení Srbska,

– so zreteľom na správu Komisie zo 16. októbra 2013 o pokroku Srbska za rok 2013 

                                               
1 Ú. v. EÚ L80, 19.3.2008, s. 46.
2 A/RES/64/298.
3 Ú. v. EÚ L 334, 19.12.2007, s. 46.
4 Ú. v. EÚ L336, 18.12.2009, s.1
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(SWD(2013)0000),

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európska rada 28. júna 2010 rozhodla o začatí prístupových rokovaní so Srbskom 
a o zorganizovaní prvej medzivládnej konferencie najneskôr v januári 2014, čím sa 
opätovne potvrdili európske vyhliadky Srbska v súlade s záväzkami EÚ voči celému 
západobalkánskemu regiónu;

B. keďže Srbsko podniklo významné kroky smerom k normalizácii vzťahov s Kosovom, 
ktorých výsledkom je Prvá dohoda o zásadách upravujúcich normalizáciu vzťahov z 19. 
apríla 2013, a vynaložilo úsilie, aby v dostatočnej miere splnilo politické kritériá a 
podmienky procesu stabilizácie a pridruženia; keďže rokovania o pridružení predstavujú 
mocný nástroj na monitorovanie vykonávania reforiem;

C. keďže Srbsko ako každá krajina, ktorá sa usiluje o členstvo v EÚ, sa musí posudzovať na 
základe zásluh, čo sa týka plnenia, uplatňovania dosahovania súladu s rovnakým súborom 
kritérií; 

D. keďže jadrom politiky EÚ v oblasti rozširovania je dodržiavanie zásad právneho štátu;

1. s potešením víta rozhodnutie Európskej rady z 28. júna začať so Srbskom rokovania 
o pridružení; domnieva sa, že medzivládna konferencia EÚ – Srbsko by sa mala 
uskutočniť v decembri 2013 za predpokladu, že Srbsko splní kritériá stanovené v záveroch 
Rady;

2. víta odhodlanie, ktoré srbská vláda preukázala v súvislosti s procesom európskej 
integrácie; naliehavo vyzýva Srbsko, aby pokračovalo v systémových a sociálno-
ekonomických reformách, čo mu umožní, aby prijalo a efektívne plnilo povinnosti 
vyplývajúce z členstva; naliehavo žiada najmä pokrok, pokiaľ ide o súdnictvo, boj proti 
korupcii, reformu verejného sektora, slobodu médií, ochranu všetkých menšín, 
štrukturálne hospodárske reformy, zlepšenie podnikania a udržateľné riadenie prírodných 
zdrojov;

3. víta skutočnosť, že dohoda o stabilizácii a pridružení nadobudla platnosť 1. septembra;

4. víta Prvú dohodu o zásadách normalizácie, ktorá bola dosiahnutá v rámci dialógu 
na vysokej úrovni medzi premiérmi Srbska a Kosova 19. apríla 2013 a ktorá vytvorila 
možnosti pre ďalšie kroky v procese európskej integrácie Srbska a Kosova; víta kroky, 
ktoré doteraz podnikli obidve strany v súvislosti s vykonávaním dohody, a vyzýva orgány, 
aby pokračovali v jej vykonávaní v dobrej viere a v stanovenom čase; víta dohody 
o telekomunikáciách a energetike, ktoré boli dosiahnuté v rámci dialógu 8. septembra; 

5. vyzdvihuje kľúčový význam miestnych volieb, ktoré sa 3. novembra uskutočnili v Kosove 
a ktoré predstavujú zaťažkávajúcu skúšku pre pokrok dosiahnutý v normalizácii vzťahov 
medzi Belehradom a Prištinou; nabáda orgány v Belehrade, aby v dobrej viere začali 
komunikáciu so srbským spoločenstvom v celom Kosove a neviedli kampaň v prospech 
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žiadneho konkrétneho volebného zoznamu, ale sústreďovali sa na posilnenie účasti 
miestnych Srbov vo voľbách;  

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti pri informovaní o výsledkoch dialógu medzi 
Belehradom a Prištinou a pri zapájaní príslušných parlamentov a občianskych spoločností 
do procesu implementácie; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že srbskí a kosovskí vyjednávači 
si musia vybudovať dôveru verejnosti a konzultovať s občanmi;

7. oceňuje konštruktívny prístup srbskej vlády k vzťahom so susednými krajinami; znovu 
pripomína veľký význam regionálnej spolupráce a zmierenia, ako aj postupného 
vyriešenia bilaterálnych problémov so susednými krajinami pre úspech integrácie Srbska 
do EÚ; povzbudzuje orgány, aby úzko spolupracovali s krajinami bývalej Juhoslávie 
v záujme vyriešenia všetkých pretrvávajúcich problémov právneho následníctva;

8. vyzýva Srbsko, aby zabezpečilo prísnu parlamentnú kontrolu nad rokovaniami 
o pridružení, včasnú činnosť srbského parlamentu na legislatívnej transpozícii prijatých 
záväzkov a aby zapojilo občiansku spoločnosť prostredníctvom konzultačného 
mechanizmu; 

9. víta prijatie stratégie a akčného plánu reformy súdnictva na roky 2013 – 2018, ktoré sú 
založené na kľúčových zásadách nezávislosti, nestrannosti, kompetencií a kvality 
súdnictva; naliehavo vyzýva orgány, aby zintenzívnili túto reformu v súlade 
s odporúčaniami Benátskej komisie a so zreteľom na proces preverovania kapitoly 23, 
ktorý začal 25. septembra 2013; zdôrazňuje význam posilnenia nezávislosti Vysokej rady 
pre sudcov a prokuratúru; vyjadruje znepokojenie nad právnou neistotou vyplývajúcou 
z toho, že množstvo sudcov vykonáva svoje úlohy dočasne;

10. víta prijatie národnej protikorupčnej stratégie a akčného plánu na roky 2013 – 2018 
a zdôrazňuje, že na ich zmysluplnom vykonávaní je potrebné nepretržite pracovať; 
zdôrazňuje, že politická vôľa má zásadný význam pre dosiahnutie dobrých výsledkov 
vyšetrovania a usvedčenie v prípadoch korupcie na vysokej úrovni vrátane 24 
privatizačných káuz, na ktoré poukázala protikorupčná rada; zdôrazňuje zároveň, že je 
potrebné budovať inštitucionálne kapacity, najmä v prípade orgánov súdnictva 
a prokuratúry, aby mohli riešiť zložité prípady korupcie systému;

11. zdôrazňuje dôležitosť podporovania a ochrany ľudských práv, základných slobôd a zásady 
nediskriminácie zo všetkých možných dôvodov na všetkých úrovniach; víta prijatie 
stratégie nediskriminácie a zdôrazňuje, že jej vykonávanie má kľúčový význam; víta 
doteraz dosiahnutý pokrok, naďalej je však znepokojený mierou diskriminácie v krajine 
a vyzýva na rešpektovanie všetkých – národných, etnických aj sexuálnych menšín a na 
zabezpečenie ich práv; výrazne odsudzuje rozhodnutie orgánov zakázať akciu Pride 
Parade, ktorá sa mala uskutočniť v septembri 2013 v Belehrade; 

12. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť slobodu médií, a víta v tejto súvislosti vyňatie 
poškodenia dobrého mena z kategórie trestných činov; poukazuje na potrebu zachovať 
silné verejnoprávne vysielanie a zabezpečiť úplnú transparentnosť vlastníctva médií; 
nabáda na rýchlu implementáciu mediálnej stratégie a príslušných navrhovaných právnych 
predpisov; vyjadruje hlboké poľutovanie nad pokračujúcimi hrozbami namierenými proti 
novinárom;
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13. vyzýva Srbsko, aby sa naďalej usilovalo o implementáciu legislatívneho rámca 
v súvislosti s menšinami v celej krajine a aby sa dôslednejšie zaoberalo situáciou Rómov;

14. berie na vedomie prácu na zmene trestného zákonníka, i keď konštatuje, že v dôsledku 
prijatých zmien v súkromnom sektore naďalej existuje právna neistota; pripomína svoje 
obavy v súvislosti s ustanoveniami nového článku 234, ktorý odráža podobné problémy 
ako bývalý opakovane kritizovaný článok 359; 

15. oceňuje prácu nezávislých regulačných orgánov, ako sú ombudsman, komisár pre 
informácie verejného významu a iní, a ich prínos k zlepšeniu právneho rámca 
a zodpovednosti štátnych inštitúcií; 

16. vyzdvihuje prínosy procesu decentralizácie a vyzýva na posilnenie kompetencií miestnych 
orgánov; naďalej vyjadruje osobitné znepokojenie v súvislosti s právne neistým štatútom 
Vojvodiny a oneskoreným prijatím zákona o vlastných zdrojoch Vojvodiny;

17. znovu pripomína, že pevne podporuje liberalizáciu víz pre krajiny západného Balkánu ako 
dôležitý pilier procesu európskej integrácie celého regiónu; vyzýva členské štáty, aby 
nezneužívali mechanizmus zrušenia víz, ktorý bol prijatý v septembri, ale aby sa skôr 
zaoberali problémom falošných žiadateľov o azyl, a to prijatím príslušných rámcových 
právnych predpisov; požaduje zároveň opatrenia na vnútroštátnej úrovni, najmä sociálno-
hospodárske opatrenia zamerané na zraniteľnejšie skupiny;

18. vyzýva srbské orgány, aby uskutočnili odkladané štrukturálne hospodárske reformy 
s cieľom zlepšiť investičné prostredie, bojovať proti vysokej miere nezamestnanosti 
a chudobe a uskutočniť fiškálnu konsolidáciu a dôchodkovú reformu; zdôrazňuje, že je 
naliehavo potrebné odstrániť administratívne prekážky brániace podnikaniu, a poukazuje 
na význam urýchlenej reštrukturalizácie verejných podnikov; 

19 poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu 
Srbska.


