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Europaparlamentets resolution om 2013 års framstegsrapport om Serbien
(2013/0000(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Thessaloniki 
den 19 och 20 juni 2003 om västra Balkans utsikter till medlemskap i Europeiska unionen,

– med beaktande av rådets beslut 2008/213/EG av den 18 februari 2008 om principerna, 
prioriteringarna och villkoren i det europeiska partnerskapet med Serbien och om 
upphävande av beslut 2006/56/EG1,

– med beaktande av kommissionens yttrande av den 12 oktober 2011 om Serbiens ansökan 
om medlemskap i Europeiska unionen (SEC(2011)1208) och kommissionens meddelande 
av den 12 oktober 2011 Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2011–2012
(COM(2011)0666), 

– med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan 
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och Republiken Serbien 
å andra sidan, vilket trädde i kraft den 1 september 2013, och med beaktande av de 
pågående förberedelserna av den parlamentariska stabiliserings- och 
associeringskommitténs första sammanträde, som ska hållas i november 2013 och som 
förväntas leda till en regelbunden dialog mellan Europaparlamentet och 
Serbiens nationalförsamling.

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999), 
Internationella brottmålsdomstolens rådgivande yttrande av den 22 juli 2010 över 
huruvida Kosovos ensidiga självständighetsförklaring är förenlig med folkrätten, och 
FN:s generalförsamlings resolution av den 9 september 2010, där man bekräftar innehållet 
i yttrandet och välkomnar EU:s beredskap att underlätta dialogen mellan Belgrad och 
Priština2, 

– med beaktande av den gemensamma förklaringen från det sjunde interparlamentariska 
mötet mellan EU och Serbien den 18–19 mars 2013, 

– med beaktande av avtalet mellan EU och Serbien av den 8 november 2007 om 
återtagande3 och rådets förordning (EG) nr 1244/2009 av den 30 november 2009 om 
ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över 
tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre 
gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från 
detta krav4,

                                               
1 EUT L 80, 19.3.2008, s. 46.
2 A/RES/64/298.
3 EUT L 334, 19.12.2007, s. 46.
4 EUT L 336, 18.12.2009, s. 1.
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– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 28 juni 2013, 

– med beaktande av inrättandet av Serbiens delegation för anslutningsförhandlingarna,

– med beaktande av kommissionens framstegsrapport om Serbien för 2013 av den 
16 oktober 2013 (SWD(2013)0000),

– med beaktande av sina tidigare resolutioner,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europeiska rådet beslutade den 28 juni 2013 att inleda anslutningsförhandlingar med 
Serbien och att den första regeringskonferensen skulle hållas allra senast i januari 2014. 
Serbiens möjligheter att bli medlem i EU bekräftades, i linje med EU:s åtaganden 
gentemot hela västra Balkan.

B. Serbien har tagit viktiga steg i riktning mot en normalisering av förbindelserna med 
Kosovo, vilket lett till det första avtalet om principerna för normalisering av den 
19 april 2013, och har gjort ansträngningar för att i tillräckligt hög grad fullfölja de 
politiska kriterierna och villkoren i stabiliserings- och associeringsprocessen. 
Anslutningsförhandlingarna utgör ett kraftfullt verktyg för att övervaka hur reformerna 
genomförs.

C. Serbien, liksom varje land som vill bli medlem i EU, måste bedömas utifrån sina egna 
förtjänster i fråga om att uppfylla, genomföra och efterleva samma uppsättning kriterier. 

D. EU har satt rättsstaten i centrum för sin utvidgningspolitik.

1. Europaparlamentet välkomnar varmt Europeiska rådets beslut av den 28 juni om att inleda 
anslutningsförhandlingar med Serbien och anser att regeringskonferensen mellan EU och 
Serbien bör äga rum i december 2013 under förutsättning att Serbien uppfyller de kriterier 
som fastställs i rådets slutsatser.

2. Europaparlamentet välkomnar den serbiska regeringens engagemang för den europeiska 
integrationsprocessen. Serbien uppmanas att fortsätta med de systemreformer och 
samhällsekonomiska reformer som kommer att göra det möjligt för landet att ta på sig och 
effektivt fullgöra de skyldigheter som medlemskapet innebär. Parlamentet vill framför allt 
se framsteg inom rättsväsendet, korruptionsbekämpning, reformer inom den offentliga 
sektorn, skydd för alla minoriteter, strukturella ekonomiska reformer, förbättring av 
näringslivsklimatet och hållbar utveckling i fråga om naturresurser.

3. Europaparlamentet välkomnar stabiliserings- och associeringsavtalets ikrafttträdande 
den 1 september.

4. Europaparlamentet välkomnar det första avtalet om normaliseringsprinciper som nåddes 
i högnivådialogen mellan Serbiens och Kosovos premiärministrar den 19 april 2013, och 
som öppnat väg för fortsatta steg i den europeiska integrationsprocessen för Serbien och
Kosovo. De steg som båda sidor hittills tagit för avtalets genomförande välkomnas, och 
parlamentet uppmanar myndigheterna att lojalt och utan förseningar fortsätta att tillämpa 
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avtalet. Överenskommelserna om telekommunikation och energi som nåddes i dialogen 
den 8 september välkomnas. 

5. Europaparlamentet betonar hur viktiga de lokala val som ska hållas i Kosovo den 
3 november är, som ett avgörande bevis på de framsteg som uppnåtts i normaliseringen av 
förbindelserna mellan Belgrad och Pristina. Belgrads myndigheter uppmanas att lojalt 
samverka med den serbiska befolkningsgruppen i hela Kosovo och att avstå från att 
bedriva kampanjer för någon särskild vallista, och i stället inrikta sig på att öka den 
serbiska lokalbefolkningens valdeltagande.

6. Europaparlamentet betonar att det behövs insyn och öppenhet när det gäller att informera 
om resultaten av dialogen mellan Belgrad och Pristina, och berörda parlament och 
civilsamhällen bör involveras i processen. Parlamentet betonar i detta sammanhang 
behovet av att de kosovanska och serbiska förhandlarna bygger upp allmänhetens 
förtroende och samråder med medborgarna.

7. Europaparlamentet uppskattar den serbiska regeringens konstruktiva synsätt avseende 
förbindelserna med grannländerna. Parlamentet upprepar att regionalt samarbete och 
försoning är absolut nödvändigt för att Serbiens EU-integration ska bli framgångsrik, 
liksom en successiv lösning av bilaterala frågor med grannländerna. Parlamentet 
uppmanar myndigheterna att samarbeta nära med länderna i f.d. Jugoslavien kring 
en lösning på alla återstående problem när det gäller arv enligt lagen.

8. Europaparlamentet uppmanar Serbien att säkra en fullvärdig parlamentarisk tillsyn över 
anslutningsförhandlingarna, involvera sitt parlament tidigt i arbetet med att översätta 
gjorda åtaganden till lagstiftning, och att låta det civila samhället medverka genom 
ett rådfrågningssystem. 

9. Europaparlamentet välkomnar antagandet av strategin och handlingsplanen för en reform 
av rättsväsendet 2013–2018, uppbyggd kring de centrala principerna om rättsväsendets 
oberoende, opartiskhet, behörighet och kvalitet. Myndigheterna uppmanas att intensifiera 
denna reform i linje med Venedigkommissionens rekommendationer och med tanke på 
den kontrollprocess avseende kapitel 23 som inleddes den 23 september 2013. 
Parlamentet betonar vikten av att det höga justitierådets och det statliga åklagarrådets 
oberoende stärks. Den rättsliga osäkerhet som skapas genom att ett så stort antal domare 
fullgör sina uppgifter i egenskap av tillförordnade är oroande.

10. Europaparlamentet välkomnar den nationella strategin för korruptionsbekämpning och 
åtgärdsplanen för 2013–2018, men understryker att fortsatt arbete behövs för att den ska 
kunna genomföras på ett meningsfullt sätt. Parlamentet betonar att det är absolut 
nödvändigt att det finns en politisk vilja att upprätta ett tillförlitligt register för att spåra 
utredningar och domar i fall som gäller korruption med hög profil, inbegripet de 
24 privatiseringsaffärer som lyfts fram av antikorruptionsrådet. Samtidigt betonas behovet 
av att bygga upp den institutionella kapaciteten, särskilt inom domstols- och 
åklagarmyndigheterna, för att kunna behandla komplicerade fall av systematisk 
korruption.

11. Europaparlamentet betonar vikten av att på alla nivåer främja och skydda de 
grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna och principen om att diskriminering inte 
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får förekomma på några grunder. Parlamentet välkomnar antagandet av strategin för att 
motverka diskriminering och betonar att tillämpningen är en nyckelfaktor. De framsteg 
som hittills gjorts välkomnas, men parlamentet är fortfarande oroat över 
diskrimineringsnivån i landet och uppmanar till respekt för alla minoriteter, nationella, 
etniska, sexuella, och till garantier för deras rättigheter. Parlamentet fördömer med kraft 
myndigheternas beslut att förbjuda den Pride-parad som planerades hållas i Belgrad 
i september 2013. 

12. Europaparlamentet betonar att mediernas frihet måste säkras, och välkomnar i detta 
avseende att ärekränkning avkriminaliserats. Det är viktigt att upprätthålla en stark radio-
och tevetjänst och att säkerställa fullständig insyn i mediernas ägandeförhållanden. 
Mediastrategin och därtill hörande lagstiftning bör genomföras snabbt. Parlamentet 
beklagar djupt att hoten mot journalister fortsätter.

13. Europaparlamentet uppmanar Serbien att fortsätta sitt arbete med att tillämpa 
lagstiftningsramarna avseende minoriteter i hela landet och att på ett mer trovärdigt sätt ta 
upp romernas situation.

14. Europaparlamentet noterar arbetet med att ändra brottsbalken, men noterar att den rättsliga 
osäkerheten kvarstår i den privata sektorn efter gjorda ändringar. Parlamentet upprepar sin 
oro över bestämmelserna i den nya artikel 234, som uppvisar likheter med den tidigare 
artikel 359 som så ofta kritiserats. 

15. Europaparlamentet lovordar det arbete som utförs av oberoende tillsynsorgan såsom 
ombudsmannen, kommissionsledamoten med ansvar för information av allmänt intresse, 
och andra, och deras bidrag för att förbättra de rättsliga ramarna och de statliga 
institutionernas ansvarstagande. 

16. Europaparlamentet lyfter fram decentraliseringsprocessens fördelar och uppmuntrar 
en förstärkning av de lokala myndigheternas behörighet. Parlamentet är fortfarande 
särskilt bekymrat över den rättsliga osäkerheten i fråga om Vojvodinas ställning och 
dröjsmålen när det gäller antagandet av lagen om Vojvodinas egna resurser.

17. Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt starka stöd för viseringsliberalisering för länderna 
på västra Balkan som en viktig grundbult i den europeiska integrationsprocessen. 
Medlemsstaterna uppmanas att inte missbruka den upphävandemekanism för viseringar 
som infördes i september, utan att hellre angripa frågan om falska asylsökande genom att 
anta relevanta lagstiftningsramar. Samtidigt uppmanar parlamentet till åtgärder på 
nationell nivå, i synnerhet socio-ekonomiska åtgärder inriktade på de mest sårbara 
grupperna.

18. Europaparlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att genomföra sedan länge 
krävda strukturella ekonomiska reformer för att förbättra investeringsklimatet, bekämpa 
de höga arbetslöshets- och fattigdomsnivåerna och genomföra en konsolidering av de 
offentliga finanserna. Det är viktigt att byråkratiska hinder för affärsverksamhet undanröjs 
så snart som möjligt och att offentliga företag snabbt omstruktureras. 

19 Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt regeringen och parlamentet i Serbien.


