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Резолюция на Европейския парламент относно процеса на европейска интеграция 
на Сърбия 

Европейският парламент,

– като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между 
Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република 
Сърбия, за което Европейският парламент даде съгласието си на 19 януари 2011 г. и 
което се намира във финалната фаза на процеса на ратификация от държавите-
членки, както и Временното споразумение относно търговията и свързаните с нея 
въпроси между Европейската общност и Република Сърбия, което влезе в сила на 1 
февруари 2010 г.,

– като взе предвид Решение 2008/213/EО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно 
принципите, приоритетите и условията, които се съдържат в Европейското 
партньорство със Сърбия и за отмяна на Решение 2006/56/EО1,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 25 октомври 2010 г., в които Комисията 
се приканва да подготви становището си относно кандидатурата на Сърбия за 
членство в Европейския съюз, както и заключенията на Съвета от 5 декември 2011 г. 
и заключенията от заседанието на Европейския съвет от 9 декември 2011 г.,

– като взе предвид становището на Комисията от 12 октомври 2011 г. относно 
кандидатурата на Сърбия за членство в Европейския съюз (SEC (2011) 1208) и 
съобщението на Комисията от 12 октомври 2011 г., озаглавено „Стратегия за 
разширяване и основни предизвикателства през периода 2011-2012 г.“ (COM (2011) 
666),

– като взе предвид Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, 
консултативното становище на Международния съд от 22 юли 2010 г. относно 
въпроса за съответствието с международното право на едностранното обявяване на 
независимост на Косово и резолюцията на Общото събрание на ООН от 9 септември 
2010 г., която отбеляза съдържанието на становището и приветства готовността на 
ЕС да улесни диалога между Белград и Прищина2,

– като взе предвид съвместното изявление от Петата междупарламентарна среща 
между ЕС и Сърбия, проведена на 18-19 април 2011 г.,

– като взе предвид споразумението за реадмисия между ЕС и Сърбия от 8 ноември 
2007 г.3 и Регламент (ЕО) № 1244/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 от 15 март 2001 година за определяне на 
третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават 

                                               
1  ОВ L 80, 19.03.2008 г., стр.46
2  A/RES/64/298
3  ОВ L 334, 19.12.2007 г., стр. 46
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външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са 
освободени от това изискване1,

– като взе предвид доклада на главния прокурор на МНТБЮ, представен на 7 
декември 2011 г.,

– като взе предвид своите предишни резолюции,
– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че в заключенията на председателството след заседанието на 
Европейския съвет, проведено в Солун в периода 19 - 20 юни 2003 г., беше поет 
ангажимент към всички държави от Западните Балкани, че те ще се присъединят 
към Европейския съюз, след като изпълнят установените критерии, и този 
ангажимент беше повторен в подновения консенсус относно разширяването, 
одобрен от Европейския съвет на 14 и 15 декември 2006 г., и заключенията на 
Съвета от 25 октомври 2010 г.,

1. приветства напредъка, постигнат от Сърбия в процеса на реформи; отбелязва 
отлагането от Съвета на решението във връзка с препоръката на Комисията Сърбия 
да получи статут на страна кандидатка; призовава Европейския съвет на следващото 
заседание през март да предостави на Сърбия статут на страна кандидатка, ако 
сръбските органи изпълнят условията, посочени на срещата на високо равнище през 
декември 2011 г.; призовава сръбските органи да използват този период от време за 
провеждане на активен диалог с Прищина, с цел пълно изпълнение на постигнатите 
споразумения и намиране на механизми, позволяващи пълноправно участие на 
Косово в регионалното сътрудничество, включително търговията; счита, че ако 
ключовият приоритет, очертан от Комисията в нейното становище, бъде постигнат и 
процесът на реформи продължи, преговорите със Сърбия за присъединяване към ЕС 
следва да започнат възможно най-скоро, като по този начин се демонстрира 
ангажиментът на ЕС към перспективите на страната за членство в ЕС;  припомня, че 
по-нататъшният напредък на Сърбия в процеса на европейска интеграция зависи от 
напредъка по изпълнението на критериите от Копенхаген, и по-специално 
поддържане на принципите на правовата държава, зачитане на правата на човека и 
подобряване на функционирането на пазарната икономика; приветства напредъка по 
ратифицирането на Споразумението за стабилизиране и асоцииране и призовава 
останалите държави-членки на ЕС незабавно да приключат процедурите по 
ратификация;

2. приветства страната за предаването на съда на останалите двама бегълци, издирвани 
от МНСБЮ, Ратко Младич и Горан Хаджич; подчертава, че залавянето им беше не 
само изискване за постигането на по-нататъшен напредък от Сърбия към членството 
в ЕС, но преди всичко представляваше стъпка към осигуряването на правосъдие за 
жертвите на конфликтите в бивша Югославия през 1990 г. и помирение в региона; 
призовава за пълно разследване и наказателно преследване на лицата, участващи в 
мрежи за подкрепа, които позволиха на бегълците да се укриват толкова дълго 
време, особено във военните и гражданските служби за сигурност;

                                               
1  ОВ L 336, 18.12.2009 г., стр. 1
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3. изразява сериозно безпокойство от развитието на нещата в северната част на Косово 
през втората половина на 2011 г., и по-специално насилието в резултат на събитията 
от юли; отново заявява, че само договарянето на решения в рамките на диалога с 
Прищина може да доведе до трайно премахване на напрежението в региона; в тази 
връзка приветства постигнатите споразумения и призовава сръбското правителство 
към незабавното им и пълно изпълнение; приветства редовния стокопоток, който 
стана възможен чрез приемането на митническите печати, предоставянето от 
сръбските органи на EULEX на първите 10 000 копия от удостоверения за раждане и 
началото на изпълнението на споразумението за свободно движение на 26 декември 
2011 г. като първи стъпки от изпълнението на споразуменията; приветства 
изявленията на президента Тадич относно необходимостта от демонтиране на 
барикадите и след това - частичното им отстраняване; припомня, че свободното 
движение на хора, стоки, идеи и капитали е основна ценност в ЕС и призовава 
сръбските органи да гарантират трайното премахване на останалите барикади, като 
осигурят възможност за свободен достъп до контролно-пропускателните пунктове; 
призовава сръбските органи да улеснят сътрудничеството на EULEX с косовските 
сърби, за да могат EULEX и КФОР да изпълнят мандата си докрай;

4. приветства утвърждаването на необходимостта от непрекъснат диалог между 
Белград и Прищина с оглед подобряване на условията на живот за хората от двете 
страни и подчертава важността на този процес за постигането на по-широко 
регионално сътрудничество, стабилност и динамика на процеса на присъединяване;

5. приветства факта, че сръбските граждани имат възможността да пътуват до 
Шенгенската зона без визи от декември 2009 г., както беше силно препоръчано от 
Европейския парламент; напълно подкрепя това разширяване на безвизовия режим, 
но все пак изразява безпокойство във връзка с увеличаването на броя на лицата, 
търсещи убежище в някои държави-членки на ЕС; призовава органите да удвоят 
усилията си за обясняване на обществото, че такива молби са недопустими, както и 
да открият и подведат под съдебна отговорност организаторите на „пътуванията с 
цел получаване на убежище“; призовава държавите-членки на ЕС да помогнат на 
Сърбия в усилията й за борба с организираната престъпност във връзка трафика на 
лица, подаващи фалшиви молби за убежище; 

6. подчертава първостепенното значение на борбата срещу корупцията и 
организираната престъпност за гарантиране на върховенството на закона в страната; 
приветства напредъка в борбата срещу корупцията, включително неотдавнашното 
приемане на редица свързани с това закони; също така приветства решението на 
Конституционния съд, обявяващо едновременното изпълняване на няколко 
публични функции  за противоконституционно, като стъпка към по-голяма 
прозрачност в публичния сектор, която води до намаляване на риска от конфликт на 
интереси; все пак подчертава, че преплитането на интересите на политическите 
партии и магнатите допринася за запазването на системната корупция, един често 
срещан и все още широко разпространен проблем в региона, и призовава за 
надеждни резултати при съдебното преследване на високопоставени лица и за 
прилагане на подходяща система за защита на лицата, които докладват за такива 
случаи; призовава правителството да предприеме последващи действия по 
констатациите за системна корупция, направени от Съвета за борба с корупцията и 
Агенцията за борба с корупцията, както и да гарантира осигуряването на достатъчно 
финансови и административни ресурси за тези агенции, за да могат те да вършат 
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работата си и да обезпечават по-голяма подкрепа за стратегията за борба с 
корупцията; 

7. обръща внимание на множеството докладвани нередности, по-специално в областта 
на приватизационния процес и на обществените поръчки, и призовава за по-активно 
ангажиране на правоприлагащите органи, с цел гарантиране на задълбоченото им 
разследване и подвеждането на извършителите под съдебна отговорност; в тази 
връзка обръща внимание на голямото значение на събирането на пълни и подробни 
данни за публичната собственост, с цел гарантиране на сигурна и предвидима 
бизнес среда, осигуряване на приемственост на реституцията на частната 
собственост, както и предотвратяване на незаконното прехвърляне на държавни 
активи в полза на частни интереси;

8. приветства приемането на закона за финансиране на политическите дейности като 
важна стъпка към прозрачност на политическата система и призовава за правилното 
му прилагане, и по-специално за осигуряване на ефективна система за мониторинг 
на сделките и налагане на ефективни санкции;

9. припомня значението на работата на парламента, приветства стъпките, предприети 
за засилване на законодателната роля и ролята по контрол върху дейностите на 
правителството и призовава за полагане на допълнителни усилия за доизграждане на 
капацитета за ефективно изпълнение на неговите задачи, особено по отношение на 
службите за сигурност; за тази цел приветства решението за реорганизиране на 
службите на парламента, с цел рационализиране и увеличаване на ефективността от 
тяхната работа;

10. отбелязва реформата на съдебната система и прокуратурата, както и 
реорганизацията на системата с цел повишаване на нейната ефективност и 
предотвратяване натрупването на дела; все пак отбелязва, че трябва да бъдат 
положени повече усилия за гарантиране на независимостта и професионализма в 
тези две области; изразява загриженост относно продължаващите проблеми при 
обжалването на решения от неназначени повторно съдии и прокурори, включително 
процедурни и стандартни нарушения; призовава процесът да бъде приключен по 
прозрачен начин и без упражняването на какъвто и да е външен натиск върху 
Висшия съдебен съвет;

11. изразява сериозна загриженост относно нееднократните твърдения за заобикаляне 
на член 359 от Наказателния кодекс относно злоупотребата със служебно 
положение; призовава органите бързо да пристъпят към преразглеждане на 
Наказателния кодекс, за да гарантират, че той съответства на европейските 
стандарти и незабавно да преустановят повдигането на обвинения по клаузите за 
злоупотреба със служебно положение, което подкопава доверието във 
върховенството на закона в страната;

12. обръща внимание на някои сериозни проблеми във функционирането на програмата 
за защита на свидетели във връзка с дела по обвинения във военни престъпления, в 
резултат на което редица свидетели се отказват от програмата доброволно след 
систематични заплахи срещу тях; призовава Министерство на вътрешните работи и 
Военна прокуратура да положат активни усилия за гарантиране сигурността и 
благосъстоянието на всички свидетели, които участват в програмата за защита; 
подчертава, че една функционална програма за защита на свидетелите е от голямо 
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значение за гарантиране на върховенството на закона в страната, както и за 
демонстриране на политическа воля за ефективно решаване на делата по обвинения 
във военни престъпления, които МНТБЮ остави за разглеждане на националните 
съдилища;

13. приветства напредъка в реформата на публичната администрация, но подчертава, че 
все още е необходимо да се положат усилия за гарантиране на пълен 
професионализъм и независимост от политическо влияние, посредством цялостното 
прилагане на система за назначаване и професионално развитие, основаваща се на 
заслуги; призовава за засилена координация на изпълнението на стратегията за 
реформа на публичната администрация и за включване на местната администрация 
в законодателната рамка;

14. приветства изменението на законите относно изборите и относно местните избори, и 
по-специално премахването на недемократичните практики на определяне на 
парламентарните членове от политическите партии, независимо от реда в списъците 
с кандидатите, и писмата за подаване на оставка без дата, позволяващи политически 
контрол на тяхната работа; призовава за приемане на закона за държавната 
избирателна комисия непосредствено след изборите, с цел създаване на независим 
орган за контрол на избирателния процес;

15. припомня, че силните и независими медии са абсолютно необходим елемент от 
демократичната система; в тази връзка приветства приемането на стратегията за 
развиване на публична информационна система и нейния план за действие, както и 
заплануваното оттегляне на държавата от притежанието на медии; изразява тревога, 
обаче, по повод на опити за контролиране и намеса в медийния сектор и призовава 
органите да гарантират независимостта му от политически натиск и друго влияние;
изразява тревога по повод на заплахите, отправяни към сръбските журналисти, и 
призовава за щателно разследване на тези заплахи с цел осигуряване на сигурна 
среда за журналистите, за да вършат работата си ефективно и без необходимост от 
автоцензура; подчертава необходимостта от предприемане на мерки срещу 
концентрацията на собственост върху медиите и липсата на прозрачност в медиите, 
както и от осигуряване на равен достъп до пазара на реклами, включително 
отпускането на публични средства за реклами и популяризиране; призовава за 
зачитане на етичния кодекс на журналистите;

16. изразява съжаление относно факта, че държавните органи ефективно наложиха 
медийно затъмнение в страната по отношение на инцидентите през юли 2011 г. в 
северната част на Косово и погрешно представиха ролята на КФОР в тези събития;
подчертава значението на свободните и независими медии за една демократична и 
добре информирана общественост;

17. изразява тревога по повод протестите на етническите албанци срещу 
дискриминация и по повод на напрежението в Санджак и призовава правителство да 
даде по-висок политически приоритет на подобряването на положението на 
малцинствата, включително достъпа им до образование и представителство в 
местните институции, и на икономическото развитие на долината на Прешево и 
Санджак; отбелязва, че две години след изборите за съвети на малцинствата все още 
не е създаден Босненски национален съвет, и призовава за бързото му сформиране в 
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съответствие с правилата; призовава политическите и религиозните лидери да се 
въздържат от подстрекателски изявления, които могат да засилят напрежението;

18. подчертана значението на преброяването на населението за събиране на важна 
статистическа информация за развитието на Сърбия, по-специално на по-слабо 
развитите райони; приветства факта, че операциите по преброяването като цяло бяха 
успешно осъществени в Сърбия през октомври 2011 г.; изразява силно съжаление по 
повод на призивите за бойкотиране на преброяването от страна на политици с 
етнически албански произход, последвани от членове на общинските преброителни 
комисии и значителен брой граждани в Прешево и Буяновац;

19. призовава за допълнителни мерки за осигуряване на цялостно прилагане на 
законодателната рамка за борба с дискриминацията; изразява сериозна загриженост 
относно липсата на политическа воля за активно насърчаване на политика на 
толерантност и зачитане на основните права на човека, както и за гарантиране на 
сигурността на участниците в планирания за 2 октомври 2011 г. гей парад, проявена 
по време на подготовката му и довела до забрана за провеждането му; силно осъжда 
провокативните и дискриминационни коментари по темата от страна на някои 
политици и членове на Православната църква; припомня на правителството, че 
свободата на словото и на сдружаването е основно право на човека и основна 
ценност на ЕС, която трябва да се зачита от всяка страна, желаеща да стане членка 
на ЕС; приветства положителните действия, предприети от Омбудсмана и члена на 
Европейската комисия, отговарящ за равенството, за популяризиране на тези 
ценности в сръбското общество; призовава за разследване относно отправените от 
екстремистки групи заплахи, изтъкнати като причина за забрана на парада;
припомня бавния темп на разследванията относно актовете на насилие, съпроводили 
гей парада през 2010 г., като към настоящия момент резултатът е малък брой леки 
присъди; при все това приветства мерките, предприети от прокуратурата и 
съдилищата за забрана на функционирането на екстремистки организации;
призовава националните и общинските органи да работят активно за изграждане на 
атмосфера на толерантност, предвид факта, че Сърбия следва да стане страна 
кандидатка в близко бъдеще;

20. приветства измененията на избирателния закон, с които се увеличава процентът на 
жените в рамките на парламентарния мандат; подчертава обаче, че жените все още 
са изправени пред дискриминация на пазара на труда и че не са напълно 
представени в политическия живот на страната, включително на правителствените 
постове; подчертава бавното изпълнение на стратегиите за подобряване на това 
положение и настоятелно призовава органите да увеличат усилията си за тази цел; 
призовава за по-енергични усилия за превенция и сигнализиране във връзка с 
домашното насилие, както и за предоставяне на помощ за жертвите на това насилие; 
в тази връзка приветства откриването на първия защитен дом в Южна Сърбия;

21. подчертава трудното положение на ромската общност, която продължава да страда 
от дискриминация на пазара на труда, както и да има трудности по отношение на 
достъпа до подходящо жилище, образование и здравеопазване; приветства редица 
инициативи, предприети от органите с цел разрешаване, по-специално, на 
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проблемите във връзка със санитарните условия, достъпа до образование и 
регистрирането на ромите; изразява обаче загриженост по повод на случаите на 
принудително напущане на жилища на роми, включително деца и възрастни хора, 
без необходимата консултация и уведомление и без да им бъде предоставено 
алтернативно жилище; призовава органите незабавно да прекратят тази практика;

22. подчертава значението на организациите на гражданското общество за подобряване 
на междуетническите отношения и за наблюдение на действията на органите;
призовава правителството и парламента да разработят последователна рамка, 
даваща възможност за необходимата консултация с тях при разработването на 
социалните политики; изразява загриженост относно заплахите срещу активисти и 
защитници на правата на човека, по-специално занимаващите се с въпроси относно 
военните престъпления, организираната престъпност, правата на ЛГТБ лицата и 
връзките с Косово, и призовава тези заплахи да бъдат разследвани, а от 
извършителите да се потърси съдебна отговорност;

23. приветства работата на Омбудсмана и призовава органите да дадат пълна 
политическа подкрепа на препоръките му и да осигурят съответните последващи 
действия, както и да предоставят на кабинета му необходимите за провеждането на 
дейността му финансови и административни средства и помещения;

24. приветства инициативата на общинските органи на Белград за започване на 
кампания за обявяване на Белград за Европейска столица на културата за 2020 г. и 
насърчава свързаните с кампанията проекти, доближаващи Белград и Сърбия до 
културното пространство на ЕС; призовава държавите членки и Комисията да 
подкрепят кандидатурата на Белград;

25. подчертава необходимостта от приобщаващо регионално сътрудничество за всички 
страни в региона и приветства активното участие на Сърбия в регионалните 
инициативи; приветства официалното посещение на президента Таджич в Босна и 
Херцеговина и неговата подкрепа за териториалната цялост и суверенитета на 
страната; настоятелно призовава сръбските органи да подкрепят реформите в Босна 
и Херцеговина, насочени към укрепване и рационализиране на институциите на 
държавата с оглед на свързаните с ЕС реформи; призовава и двете правителства да 
проведат специално съвместно заседание с оглед постигане на по-добра 
координация при свързаните с ЕС реформи; приветства инициативите за 
подобряване на политическите отношения между Хърватия и Сърбия, започнати от 
президентите Йосипович и Таджич, и отбелязания напредък в тази област;
приветства активното участие на Сърбия в процеса от Сараево и подписването на 7 
ноември от Сърбия, заедно с Босна и Херцеговина, Хърватия и Черна гора на 
декларация на министрите относно прекратяване на разселванията и намиране на 
устойчиви решения за бежанците и разселените лица;

26. приветства подобряването в отношенията между Черна гора и Сърбия; призовава за 
по-тясна координация на съответните правителства при свързаните с ЕС реформи и 
по-специално по отношение на усилията за справяне с общите предизвикателства 
във връзка принципите на правовата държава и особено борбата срещу 
организираната престъпност;
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27. призовава органите да популяризират примера на относително проспериращата 
Войводина сред по-слабо развитите райони на Сърбия; призовава органите бързо да 
пристъпят към приемането на съответния закон за финансиране на провинцията две 
години след приемането на Статута на Войводина;

28. подчертава първостепенното значение на висококачественото образование за по-
нататъшното социално и политическо развитие на Сърбия и за намаляване на 
високата безработица в страната, по-специално сред младите; призовава органите да 
се ангажират активно в насърчаването на образованието като ценност сред младите, 
както и да инвестират повече във висшето образование;

29. призовава за повече усилия, за да се даде възможност за образование на 
малцинствени езици и по-специално за предоставяне на необходимите учебни 
пособия; с оглед на това приветства откриването на двуезичния факултет в 
университета в Буяновац, приемащ студенти както от албански, така и от сръбски 
произход;

30. приветства действията на правителството, довели до подобряване на финансовото и 
макроикономическото положение в Сърбия; приветства сключеното предпазно 
споразумение с МВФ за стендбай кредит като средство за повишаване на доверието 
на инвеститорите в икономическата стабилност на страната; подчертава обаче, че 
световната финансова и икономическа криза има отрицателно въздействие върху 
обществото, по-специално върху най-уязвимите групи, и призовава органите да 
положат усилия за свеждане до минимум на неблагоприятното въздействие на 
кризата върху тези групи;

31. подчертава, че в страната са необходими действителни принципи на правовата 
държава с цел привличане на чуждестранни инвестиции и подобряване на условията 
за по-бърз преход към отворена пазарна икономика; за тази цел припомня, че 
съществуването на монополи сериозно възпрепятства този преход и призовава 
правителството да продължи да приема мерки за премахването им; призовава също 
така за повече усилия за улесняване на процеса на създаване на малки и средни 
предприятия, като се опростят и скъсят административните процедури, необходими 
за установяването им;

32. приветства положителния напредък на Сърбия в привеждането в съответствие с 
достиженията на общностното право в областта на околната среда; призовава за 
допълнителни последователни усилия в тази област, съсредоточени върху 
прилагането на законодателството, по-специално що се отнася до качеството на 
водата и до обезвреждането на отпадъците;

33. призовава за допълнителни усилия за развиване на устойчива мрежа на обществения 
транспорт в Сърбия и по-специално за подобряване на системата на железопътния 
транспорт и вътрешния воден транспорт, както и пътната инфраструктура, 
включително бързо завършване на коридор Х; подчертава значението на 
подобряването на взаимните връзки между съседните страни с цел улесняване на 
локализацията и мобилността на гражданите;

34. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителството и парламента на Сърбия.


