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Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o napredku Srbije za leto 2013
(2013/0000(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta v Solunu 19. in 20. junija 2003 glede možnosti 
pridružitve držav zahodnega Balkana k Evropski uniji,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/213/ES z dne 18. februarja 2008 o načelih, prednostnih 
nalogah in pogojih Evropskega partnerstva s Srbijo in o razveljavitvi Sklepa 2006/56/ES1,

– ob upoštevanju mnenja Komisije z dne 12. oktobra 2011 o prošnji Srbije za članstvo v 
Evropski uniji (SEC(2011)1208) in sporočila Komisije z dne 12. oktobra 2011 z naslovom 
Strategija širitve in glavni izzivi v obdobju 2011–2012 (COM(2011)0666), 

– ob upoštevanju Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma 
in njunimi državami članicami ter Republiko Srbijo, ki je začel veljati 1. septembra 2013, 
in ob upoštevanju sedanjih priprav na prvo sejo stabilizacijsko-pridružitvenega 
parlamentarnega odbora, ki bo novembra 2013 in kjer bosta Evropski parlament in srbska 
nacionalna skupščina začela dialog,

– ob upoštevanju resolucije Varnostnega sveta OZN 1244(1999), svetovalnega mnenja 
Meddržavnega sodišča z dne 22. julija 2010 o skladnosti enostranske deklaracije o 
neodvisnosti Kosova z mednarodnim pravom in resolucije Generalne skupščine OZN z 
dne 9. septembra 2010, ki je potrdila vsebino mnenja in pozdravila pripravljenost EU, da 
spodbuja dialog med Beogradom in Prištino2, 

– ob upoštevanju skupne izjave s 7. medparlamentarnega srečanja EU-Srbija 18. in
19. marca 2013, 

– ob upoštevanju sporazuma o ponovnem sprejemu med Evropsko skupnostjo in Republiko 
Srbijo z dne 8. novembra 20073 in Uredbe Sveta (ES) št. 1244/2009 z dne 30. novembra 
2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani 
morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni 
te zahteve4,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 28. junija 2013, 

– ob upoštevanju, da je Srbija ustanovila pogajalsko skupino za pristop,

– ob upoštevanju poročila Komisije o napredku Srbije za leto 2013 z dne 16. oktobra 2013 
(SWD(2013)0000),

                                               
1 UL L 80 19.3.2008, str. 46
2 A/RES/64/298
3 UL L 334, 19.12.2007, str.46
4 UL L 336, 18.12.2009, str. 1.



RE\1005142SL.doc 3/5 PE519.839v01-00

SL

– ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij,

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je Evropski svet 28. junija 2013 sklenil začeti pristopna pogajanja s Srbijo ter določil, 
da bo prva medvladna konferenca potekala najkasneje januarja 2014, s čimer je ponovno 
potrdil evropsko perspektivo Srbije v skladu z zavezami Evropske unije za celotno regijo 
zahodnega Balkana;

B. ker je Srbija naredila pomembne korake k normalizaciji odnosov s Kosovom, rezultat 
česar je Prvi sporazum o načelih normalizacije z 19. aprila 2013, ter ker si prizadeva, da bi 
ustrezno izpolnila politična merila in pogoje stabilizacijsko-pridružitvenega procesa; ker 
pristopna pogajanja predstavljajo učinkovito orodje spremljanja pri izvajanju reform;

C. ker je treba Srbijo kot vse države, ki si prizadevajo za članstvo v EU, soditi po njenih 
lastnih dosežkih pri izpolnjevanju, izvajanju in spoštovanju istega sklopa meril; 

D. ker je Evropska unija pravno državo postavila v središče svoje politike širitve;

1. toplo pozdravlja odločitev Evropskega sveta z dne 28. junija, da začne pristopna pogajanja 
s Srbijo; meni, da bi morala medvladna konferenca EU-Srbija potekati decembra 2013, če 
bo Srbija izpolnila merila, določena v sklepih Sveta;

2. pozdravlja zavezanost srbske vlade procesu evropskega združevanja; poziva Srbijo, naj 
nadaljuje sistemske in socialno-ekonomske reforme, s pomočjo katerih bo lahko prevzela 
in učinkovito uresničila obveznosti iz članstva; zlasti poziva k napredku na področju 
sodstva, boja proti korupciji, reforme javnega sektorja, medijske svobode, varstva vseh 
manjšin, strukturne gospodarske reforme, izboljšanja poslovnega okolja ter trajnostnega 
upravljanja naravnih virov;

3. pozdravlja začetek veljavnosti Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma 1. septembra;

4. pozdravlja Prvi sporazum o načelih normalizacije, ki sta ga v dialogu na visoki ravni 
dosegla ministrska predsednika Srbije in Kosova 19. aprila 2013, z njim pa se je odprla 
pot za nadaljnje korake v procesu evropskega združevanja za Srbijo in Kosovo; pozdravlja 
korake, ki sta jih obe strani doslej naredili pri izvajanju sporazuma, ter spodbuja oblasti, 
naj sporazum še naprej izvajajo v dobri veri in pravočasno; pozdravlja sporazuma o 
telekomunikacijah in energiji, sklenjena z dialogom 8. septembra; 

5. poudarja odločilni pomen lokalnih volitev 3. novembra na Kosovu, ki so preskusni kamen 
za napredek pri normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino; spodbuja oblasti v 
Beogradu, naj v dobri veri sodelujejo s srbsko skupnostjo na celotnem Kosovu in naj ne 
izvajajo kampanje za kako posebno kandidatno listo, ampak naj se osredotočijo na 
krepitev udeležbe lokalnih Srbov na volitvah;

6. poudarja, da je pri obveščanju o izidih dialoga med Beogradom in Prištino ter 
vključevanju obeh parlamentov in civilne družbe v proces izvajanja potrebna preglednost; 
glede tega poudarja, da morajo srbski in kosovski pogajalci zgraditi zaupanje javnosti in 
se posvetovati z državljani;
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7. ceni konstruktiven pristop srbske vlade k odnosom s sosednjimi državami; ponovno 
poudarja da so regionalno sodelovanje in sprava ter postopno reševanje dvostranskih 
vprašanj s sosednjimi državami odločilnega pomena za uspeh pridruževanja Srbije 
Evropski uniji; spodbuja oblasti, naj z državami nekdanje Jugoslavije tesno sodelujejo pri 
reševanju vseh nerešenih problemov pravnega nasledstva;

8. poziva Srbijo, naj zagotovi strog parlamentarni nadzor nad procesom pristopnih pogajanj, 
naj v zgodnji fazi vključi svoj parlament v zakonodajni prenos sprejetih zavez ter naj prek 
posvetovalnega mehanizma vključi civilno družbo; 

9. pozdravlja sprejetje strategije in akcijskega načrta za reformo sodstva v obdobju 2013–
2018, katerih temelj so osrednja načela neodvisnosti, nepristranskosti, pristojnosti in 
kakovosti sodstva; poziva oblasti, naj to reformo okrepijo v skladu s priporočili Beneške 
komisije ter ob upoštevanju procesa pregleda za 23. poglavje, ki se je začel 25. septembra 
2013; poudarja, kako pomembno je okrepiti neodvisnost visokega sodnega sveta in sveta 
državnih tožilcev; je zaskrbljen zaradi pravne negotovosti, povezane z dejstvom, da 
številni sodniki svojo funkcijo opravljajo začasno;

10. pozdravlja sprejetje nacionalne strategije za boj proti korupciji in akcijskega načrta za 
obdobje 2013–2018 ter poudarja, da je za plodno izvajanje potrebno stalno delo; poudarja, 
da je politična volja bistvena za doseganje dobrih rezultatov pri raziskovanju in obsodbi v 
odmevnih korupcijskih procesih, vključno s 24 zadevami privatizacije, ki jih je izpostavil 
protikorupcijski svet; hkrati poudarja, da je treba vzpostaviti institucionalno zmogljivost, 
zlasti v organih sodstva in tožilstva, da bodo obravnavali zapletene primere sistemske 
korupcije;

11. poudarja pomen promoviranja in varovanja človekovih pravic, temeljnih svoboščin ter 
načela nediskriminacije v vseh oblikah in na vseh ravneh; pozdravlja sprejetje strategije za 
nediskriminacijo ter poudarja, da je bistvenega pomena njeno izvajanje; pozdravlja 
doseženi napredek, vendar je še vedno zaskrbljen zaradi stopnje diskriminacije v državi 
ter poziva k spoštovanju vseh manjšin, nacionalnih, etničnih in spolnih, ter k zagotavljanju 
njihovih pravic; odločno obsoja odločitev oblasti, da prepovejo parado ponosa v 
Beogradu, načrtovano za september 2013; 

12. poudarja, da je treba zagotoviti medijsko svobodo in v tem pogledu pozdravlja 
dekriminalizacijo razžalitve; poudarja, da je treba ohraniti močno javno radiotelevizijo ter 
zagotoviti popolno preglednost v lastništvu medijev; spodbuja hitro uvedbo medijske 
strategije in ustreznih osnutkov zakonodaje; močno obžaluje nenehne grožnje novinarjem;

13. poziva Srbijo, naj si še naprej prizadeva za izvajanje zakonodajnega okvira za manjšine po 
celotni državi ter naj odločneje obravnava položaj Romov;

14. je seznanjen s tem, da se v kazenski zakonik vnašajo spremembe in dopolnila, vendar 
ugotavlja, da v zasebnem sektorju po njihovem sprejetju še vedno vlada pravna 
negotovost; ponovno izraža zaskrbljenost zaradi določb novega člena 234, ki sproža 
podobna vprašanja kot nekdanji člen 359, ki je bil večkrat predmet kritike; 

15. izraža pohvalo delu neodvisnih regulatornih organov, kot so varuh človekovih pravic, 
pooblaščenec za informacije javnega značaja in drugi, ter njihovemu prispevku k 
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izboljšanju pravnega okvira in odgovornosti državnih institucij; 

16. poudarja prednosti procesa decentralizacije ter spodbuja krepitev pristojnosti lokalnih 
organov; je še vedno posebej zaskrbljen zaradi pravne negotovosti glede statusa 
Vojvodine ter zamude pri sprejemanju zakona o lastnih sredstvih Vojvodine;

17. ponovno izraža trdno podporo liberalizaciji vizumske ureditve za države zahodnega 
Balkana kot pomembnemu stebru procesa evropskega združevanja v celotni regiji; poziva 
države članice, naj ne zlorabljajo mehanizma za začasno prekinitev odprave vizumske 
obveznosti, sprejetega septembra, ampak naj vprašanje lažnih prosilcev za azil 
obravnavajo s prilagoditvijo ustreznih zakonodajnih okvirov; hkrati poziva k ukrepom na 
nacionalni ravni, zlasti socialno-ekonomskim ukrepom za bolj ranljive skupine;

18. spodbuja srbske oblasti, naj se lotijo zapoznelih strukturnih gospodarskih reform, ki bi 
izboljšale naložbeno okolje in odpravile visoko raven brezposelnosti in revščine, ter naj 
izvedejo fiskalno konsolidacijo in pokojninsko reformo; vztraja, da je nujno treba 
odpraviti upravne ovire za sklepanje poslov ter opozarja na pomen hitrega 
prestrukturiranja javnih podjetij; 

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladi in 
parlamentu Srbije.


