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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διεργασία ευρωπαϊκής 
ενσωμάτωσης της Σερβίας 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας 
αφετέρου, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Ιανουαρίου 2011 
και βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας κύρωσης από τα κράτη μέλη, και 
την ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και τα συναφή θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σερβίας, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 
2010,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2008/213/ΕΚ της 18ης Φεβρουαρίου 2008, 
για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην 
Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση με τη Σερβία, και για την κατάργηση της απόφασης 
2006/56/ΕΚ1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2010 με τα οποία 
καλείται η Επιτροπή να συντάξει γνωμοδότηση για την αίτηση ένταξης της Σερβίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2011 και τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2011,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2011 για την αίτηση 
ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (SEC(2011)1208) και την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες 
προκλήσεις για την περίοδο 2011-2012» (COM(2011)666),

– έχοντας υπόψη την Απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη 
συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου της 22ας Ιουλίου 2010 σχετικά με το 
κατά πόσον είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της 
ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 
της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 που λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της γνωμοδότησης και 
επικροτεί την ετοιμότητα της ΕΕ να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας2, 

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της πέμπτης Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-
Σερβίας στις 18-19 Απριλίου 2011,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία ΕΕ-Σερβίας της 8ης Νοεμβρίου 20073 περί επανεισδοχής 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1244/2009 του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί 
τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 της 15ης Μαρτίου 2001 περί του 
καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης 
για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των 

                                               
1 ΕΕ L 80, 19.3.2008, σ. 46
2 A/RES/64/298.
3 ΕΕ L 334, 19.12.2007, σ. 46.
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τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή1,
– έχοντας υπόψη έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για 

την Πρώην Γιουγκοσλαβία, που υποβλήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2011,
– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματα της Προεδρίας που εκδόθηκαν μετά το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, ανελήφθη η 
δέσμευση απέναντι σε όλα τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων ότι θα ενταχθούν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ευθύς μόλις εκπληρώσουν τα καθορισμένα κριτήρια, και ότι η 
δέσμευση αυτή ανανεώθηκε με τη συναίνεση που εγκρίθηκε σχετικά με τη διεύρυνση 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2006 και με τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2010,

1. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Σερβία στη διαδικασία μεταρρύθμισης· 
επισημαίνει ότι το Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση σχετικά με τη σύσταση της 
Επιτροπής για την αναγνώριση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Σερβία· καλεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναγνωρίσει στη Σερβία καθεστώς υποψήφιας χώρας στην 
προσεχή συνεδρίαση του Μαρτίου, υπό τον όρο ότι οι αρχές της Σερβίας πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως υπογραμμίστηκε στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2011· καλεί 
τις αρχές της Σερβίας να κάνουν χρήση του χρονικού αυτού διαστήματος για να 
επιδοθούν ενεργά σε διάλογο με την Πρίστινα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή των 
επιτευχθεισών συμφωνιών και την εξεύρεση διακανονισμού που θα επιτρέψει την πλήρη 
συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου στην περιφερειακή συνεργασία, περιλαμβανομένου του 
εμπορίου· εκτιμά ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η βασική προτεραιότητα που τονίζει η 
Επιτροπή στη γνωμοδότησή της πληρούται και ότι η διαδικασία μεταρρύθμισης 
συνεχίζεται, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία θα πρέπει να αρχίσουν το 
συντομότερο, έτσι ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση της ΕΕ για την ενωσιακή προοπτική 
της χώρας· υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω πρόοδος της Σερβίας στο πλαίσιο της διεργασίας 
ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης εξαρτάται από την πρόοδο ως προς την εξασφάλιση των 
κριτηρίων της Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα από τη διαφύλαξη του κράτους δικαίου, 
τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
οικονομίας της αγοράς· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την κύρωση 
της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και ζητεί από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης χωρίς χρονοτριβή·

2. συγχαίρει τη Σερβία διότι παρέδωσε στη δικαιοσύνη τους δύο εναπομένοντες φυγάδες 
που καταζητούσε το ΔΠΔΓ, Ratko Mladić και Goran Hadžić· υπογραμμίζει ότι η 
σύλληψή τους δεν αποτελούσε απλώς απαίτηση προκειμένου να σημειώσει η Σερβία 
πρόοδο προς την κατεύθυνση της ΕΕ, αλλά, κυρίως, ένα βήμα απόδοσης δικαιοσύνης 
στα θύματα των συγκρούσεων του 1990 στην πρώην Γιουγκοσλαβία και συμφιλίωσης 
στην περιοχή· ζητεί τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας και τη δίωξη των προσώπων που 
εμπλέκονται στο δίκτυο υποστήριξης, το οποίο επέτρεψε στους φυγάδες να κρύβονται 
για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδίως μεταξύ των στρατιωτικών και πολιτικών 
υπηρεσιών ασφαλείας·

                                               
1 ΕΕ L 336, 18.12.2009, σ. 1.
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3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, ιδίως για τις βιαιότητες που ακολούθησαν μετά τα επεισόδια 
του Ιουλίου· επαναλαμβάνει ότι ο μόνος τρόπος να εκλείψουν σε μόνιμη βάση οι 
εντάσεις στην περιοχή είναι οι λύσεις που θα προκύψουν μέσα από διαπραγματεύσεις 
στο πλαίσιο του διαλόγου με την Πρίστινα· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τις επιτευχθείσες 
συμφωνίες και ζητεί από τη σερβική κυβέρνηση να τις θέσει πάραυτα σε πλήρη 
εφαρμογή· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ομαλή κυκλοφορία εμπορευμάτων που 
κατέστη δυνατή με την αποδοχή των τελωνειακών σφραγίδων, για την παράδοση των 
πρώτων 100.000 πιστοποιητικών γέννησης από τις αρχές της Σερβίας στην EULEX και 
για την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, στις 26 
Δεκεμβρίου 2011, ως πρώτα βήματα για την εφαρμογή των συμφωνιών· χαιρετίζει τη 
δήλωση του Προέδρου Tadić για την ανάγκη να απομακρυνθούν τα οδοφράγματα και να 
ακολουθήσει η μερική κατάργησή τους· υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, εμπορευμάτων, ιδεών και κεφαλαίων έχει θεμελιώδη σημασία στην ΕΕ και 
ζητεί από τις αρχές της Σερβίας να διασφαλίσουν τη μόνιμη κατάργηση των 
εναπομενόντων οδοφραγμάτων, που θα επιτρέψει την πρόσβαση στα σημεία διέλευσης· 
καλεί τις αρχές της Σερβίας να διευκολύνουν τη συνεργασία της EULEX με τους 
Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου ώστε να επιτευχθεί η πλήρης άσκηση της εντολής της 
EULEX και της KFOR·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιβεβαίωση της ανάγκης να συνεχιστεί ο 
διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των λαών των δύο χωρών και υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας αυτής για μια 
ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία, σταθερότητα και δυναμισμό στη διαδικασία 
προσχώρησης·

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι, από τον Δεκέμβριο του 2009, σέρβοι πολίτες έχουν την 
ευκαιρία να ταξιδέψουν στη ζώνη Σένγκεν χωρίς θεώρηση διαβατηρίου, πράγμα που 
υποστήριζε με σθένος το Κοινοβούλιο· υποστηρίζει πλήρως την επέκταση του 
καθεστώτος κατάργησης της θεώρησης, εκφράζοντας, ωστόσο, την ανησυχία του για τον 
αυξανόμενο αριθμό αιτούντων άσυλο σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί από τις 
αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες προκειμένου να εξηγήσουν στην κοινωνία ότι τα 
αιτήματα αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεκτά και να εντοπίσουν και να διώξουν 
τους διοργανωτές ταξιδίων με στόχο το άσυλο· καλεί τα κράτη μέλη να συνδράμουν τη 
Σερβία στις προσπάθειές της να πατάξει το οργανωμένο έγκλημα που σχετίζεται με τη 
διακίνηση δήθεν αιτούντων άσυλο· 

6. τονίζει την τεράστια σημασία που έχει η καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος για το κράτος δικαίου στη χώρα· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την πρόοδο ως προς την καταπολέμηση της διαφθοράς, περιλαμβανομένης της 
πρόσφατης έγκρισης διαφόρων σχετικών νομοθετημάτων· χαιρετίζει, παρομοίως, την 
απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου για την αντισυνταγματικότητα της 
παράλληλης άσκησης διαφόρων δημοσίων καθηκόντων ως βήμα προς την κατεύθυνση 
της μεγαλύτερης διαφάνειας στο δημόσιο τομέα, μέσω του περιορισμού του κινδύνου 
σύγκρουσης συμφερόντων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα διαπλεκόμενα συμφέροντα 
πολιτικών κομμάτων και μεγαλοεπιχειρηματιών συντηρούν τη συστημική διαφθορά, που 
αποτελεί κοινό και ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα στην περιοχή, και ζητεί την αξιόπιστη 
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καταγραφή των διώξεων για υποθέσεις με υψηλά ιστάμενους και την εφαρμογή 
κατάλληλου συστήματος προστασίας των καταγγελλόντων· ζητεί από την κυβέρνηση να 
δίνει συνέχεια στα στοιχεία για συστημική διαφθορά που εντοπίζονται από το συμβούλιο 
κατά της διαφθοράς και την υπηρεσία κατά της διαφθοράς καθώς και να διασφαλίσει ότι 
οι υπηρεσίες αυτές διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς και διοικητικούς πόρους 
για την εκτέλεση του έργου τους και να παράσχει υποστήριξη σε υψηλότερο επίπεδο στη 
στρατηγική κατά της διαφθοράς· 

7. εφιστά την προσοχή σε διάφορες παρατυπίες που καταγγέλλονται, ιδίως στους τομείς της 
διαδικασίας ιδιωτικοποίησης και των δημόσιων συμβάσεων, και ζητεί ενεργότερη 
συνεργασία από την πλευρά των αρχών επιβολής του νόμου, για να διασφαλιστεί
εμπεριστατωμένη διερεύνηση και προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη· στο πλαίσιο 
αυτό, επισημαίνει ότι έχει τεράστια σημασία η διεξοδική και πλήρης καταγραφή της 
δημόσιας περιουσίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές και προβλέψιμο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, να διασφαλιστεί η συνέχεια στην απόδοση της ιδιωτικής 
ιδιοκτησίας και να προληφθεί η παράνομη ιδιοποίηση δημόσιας περιουσίας από ιδιωτικά 
συμφέροντα· 

8. χαιρετίζει την έγκριση νόμου για τη χρηματοδότηση πολιτικών δραστηριοτήτων, 
δεδομένου ότι αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίτευξη διαφάνειας στο πολιτικό 
σύστημα, και ζητεί την ορθή εφαρμογή του, ιδίως ως προς την εξασφάλιση 
αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης των συναλλαγών και την επιβολή 
ουσιαστικών κυρώσεων·

9. υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι το έργο του κοινοβουλίου και χαιρετίζει τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί για την ενδυνάμωση του νομοθετικού του ρόλου καθώς και αυτά που 
αφορούν την εποπτεία των κυβερνητικών δραστηριοτήτων· ζητεί να ενταθούν οι 
προσπάθειες για την περαιτέρω οικοδόμηση ικανοτήτων με στόχο την επιτυχή εκτέλεση 
των καθηκόντων του, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες ασφαλείας· χαιρετίζει, προς τούτο 
την απόφαση αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του κοινοβουλίου, με στόχο τον 
εξορθολογισμό και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του έργου τους·

10. σημειώνει τη μεταρρύθμιση του δικαστικού και εισαγγελικού συστήματος καθώς και την 
αναδιοργάνωση του συστήματος με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του και 
την εξάλειψη της δικαστικής συμφόρησης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και του 
επαγγελματισμού των δύο αυτών τομέων· εκφράζει την ανησυχία του για τις 
εναπομένουσες ανεπάρκειες στη διαδικασία έφεσης σε σχέση με τον μη επαναδιορισμό 
δικαστών και εισαγγελέων, περιλαμβανομένων παραβιάσεων δικονομικών κανόνων και 
προτύπων· ζητεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας με διαφανή τρόπο και χωρίς να 
ασκούνται έξωθεν πιέσεις προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο·

11.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις επαναλαμβανόμενες καταγγελίες κατάχρησης 
του άρθρου 359 του ποινικού κώδικα περί κατάχρησης εξουσίας· ζητεί από τις αρχές να 
προχωρήσουν σύντομα σε αναθεώρηση του ποινικού κώδικα για να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να παύσουν χωρίς χρονοτριβή να 
στοιχειοθετούν κατηγορίες με βάση τη διάταξη περί κατάχρησης εξουσίας, πράγμα που 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου στη χώρα· 
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12. εφιστά την προσοχή στα σοβαρά κενά που παρουσιάζει η λειτουργία του προγράμματος 
προστασίας μαρτύρων σε σχέση με υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου, που είχαν ως 
αποτέλεσμα πολλοί μάρτυρες να εγκαταλείψουν αυτοβούλως το πρόγραμμα μετά το 
συστηματικό εκφοβισμό τους· καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών και την υπηρεσία δίωξης 
που είναι αρμόδια για εγκλήματα πολέμου να μη φεισθούν προσπαθειών για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής όλων των μαρτύρων που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα προστασίας· τονίζει ότι ένα λειτουργικό πρόγραμμα 
προστασίας μαρτύρων όχι μόνο έχει εξαιρετική σημασία για το κράτος δικαίου στη χώρα 
αλλά καταδεικνύει την πολιτική βούληση για ουσιαστική εξέταση των υποθέσεων 
εγκλημάτων πολέμων τις οποίες το ΔΠΔΓ ανέθεσε στα εθνικά δικαστικά συστήματα·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο στη μεταρρύθμιση της δημόσιας 
διοίκησης, αλλά υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για 
να διασφαλιστεί ο πλήρης επαγγελματισμός και η ανεξαρτησία της έναντι πολιτικών 
επιρροών, με την πλήρη εφαρμογή ενός συστήματος αξιοκρατικών διορισμών και 
σταδιοδρομίας· ζητεί αυξημένο συντονισμό κατά την εφαρμογή της στρατηγικής για τη 
μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και την ενσωμάτωση της τοπικής διοίκησης στο 
νομοθετικό πλαίσιο·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την τροποποίηση του εκλογικού νόμου και του νόμου 
για τις τοπικές εκλογές, και ειδικότερα για την κατάργηση των αντιδημοκρατικών 
πρακτικών του διορισμού βουλευτών από τα πολιτικά κόμματα ανεξαρτήτως της σειράς 
στα ψηφοδέλτια και των «λευκών παραιτήσεων», που επιτρέπουν τον πολιτικό έλεγχο 
του έργου τους· ζητεί την έγκριση του νόμου για την κρατική εκλογική επιτροπή αμέσως 
μετά τις εκλογές, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ανεξάρτητος φορέας που θα ελέγχει 
την εκλογική διαδικασία·

15. υπενθυμίζει ότι τα ισχυρά και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι απαραίτητο στοιχείο 
ενός δημοκρατικού συστήματος· εκφράζει, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή του για την 
έγκριση της στρατηγικής για ένα σύστημα δημόσιας ενημέρωσης και του σχεδίου δράσης 
της, καθώς και για τη σχεδιαζόμενη απόσυρση του κράτους από την ιδιοκτησία μέσων 
ενημέρωσης· ανησυχεί, ωστόσο, για τις απόπειρες ελέγχου και παρέμβασης στον τομέα 
των μέσων ενημέρωσης και ζητεί από τις αρχές να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία του 
έναντι πολιτικών πιέσεων και άλλων επιρροών· ανησυχεί για τις απειλές εναντίον 
σέρβων δημοσιογράφων και ζητεί τη διεξοδική διερεύνησή τους προκειμένου να 
κατοχυρώνεται στους δημοσιογράφους ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο θα 
εργάζονται αποτελεσματικά χωρίς να χρειάζεται να αυτολογοκρίνονται· τονίζει την 
ανάγκη λήψης μέτρων κατά της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης 
και της έλλειψης διαφάνειας στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και υπέρ της διασφάλισης 
ισότιμης πρόσβασης στην αγορά διαφήμισης, περιλαμβανομένης της εκταμίευσης 
δημοσίων κονδυλίων για δαπάνες σε διαφήμιση και προώθηση· ζητεί να σέβονται οι 
δημοσιογράφοι τον κώδικα δεοντολογίας·

16. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι οι κρατικές αρχές στην ουσία επέβαλαν συσκότιση 
στα μέσα ενημέρωσης στη χώρα σε σχέση με τα επεισόδια του Ιουλίου 2011 στο βόρειο 
Κοσσυφοπέδιο και επιδόθηκαν σε παραπληροφόρηση αναφορικά με το ρόλο της KFOR 
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στα γεγονότα· υπογραμμίζει τη σημασία των ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων 
ενημέρωσης για ένα δημοκρατικό και καλώς ενημερωμένο κοινό· 

17. ανησυχεί για τις διαμαρτυρίες των πολιτών αλβανικής εθνοτικής προέλευσης κατά των 
διακρίσεων και για την τεταμένη κατάσταση στο Sandžak και ζητεί από την κυβέρνηση 
να αποδώσει αυξημένη πολιτική προτεραιότητα στη βελτίωση της κατάστασης των 
μειονοτήτων, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην εκπαίδευση και της 
εκπροσώπησης στα τοπικά θεσμικά όργανα, καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη της 
κοιλάδας του Preševo και του Sandžak· σημειώνει ότι, δύο χρόνια μετά τις εκλογές για τα 
μειονοτικά συμβούλια, το βοσνιακό μειονοτικό συμβούλιο δεν έχει ακόμη συσταθεί και 
ζητεί την ταχεία συγκρότησή του σύμφωνα με τους κανόνες· καλεί τους πολιτικούς και 
θρησκευτικούς ηγέτες να αποφεύγουν τις εμπρηστικές δηλώσεις διότι ελλοχεύει ο 
κίνδυνος επιδείνωσης των εντάσεων·

18. υπογραμμίζει τη σημασία της απογραφής του πληθυσμού για τη συγκέντρωση 
στατιστικών πληροφοριών σημαντικών για την ανάπτυξη της Σερβίας, ιδίως στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· χαιρετίζει την, σε γενικές γραμμές επιτυχή, 
συγκέντρωση δεδομένων στο πλαίσιο της απογραφής στη Σερβία τον Οκτώβριο του 
2011· εκφράζει την ισχυρή αποδοκιμασία του για τις εκκλήσεις πολιτικών αλβανικής 
εθνοτικής προέλευσης για μποϋκοτάζ της απογραφής, τις οποίες ακολούθησαν μέλη των 
δημοτικών επιτροπών απογραφής και σημαντικός αριθμός πολιτών στο Preševo και το 
Bujanovac· 

19. ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων· εκφράζει την έντονη 
ανησυχία του λόγω της απουσίας πολιτικής βούλησης για την ενεργό προαγωγή της 
ανεκτικότητας και του σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και για 
την κατοχύρωση της ασφάλειας των συμμετεχόντων στην παρέλαση υπερηφάνειας που 
είχε προγραμματιστεί για τις 2 Οκτωβρίου 2011, απουσία που έγινε αισθητή κατά τη 
διάρκεια της προετοιμασίας της εκδήλωσης και η οποία οδήγησε στην απαγόρευσή της· 
καταδικάζει απερίφραστα τα εμπρηστικά και μεροληπτικά σχόλια ορισμένων πολιτικών 
και μελών του ορθόδοξου κλήρου για το θέμα αυτό· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση ότι η 
ελευθερία έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν θεμελιώδες ανθρώπινο 
δικαίωμα και βασική αξία της ΕΕ που πρέπει να είναι σεβαστή από κάθε χώρα που 
φιλοδοξεί να γίνει μέλος της· χαιρετίζει τη θετική δράση που ανέλαβε ο διαμεσολαβητής 
και ο επίτροπος για την ισότητα για την προαγωγή των αξιών αυτών στη σερβική 
κοινωνία· ζητεί να διερευνηθούν οι απειλές εξτρεμιστικών ομάδων που προβλήθηκαν ως 
λόγος για την απαγόρευση της παρέλασης· υπενθυμίζει τους βραδείς ρυθμούς της 
έρευνας για τις βιαιοπραγίες που συνόδευσαν την παρέλαση υπερηφάνειας του 2010, με 
αποτέλεσμα ένα μικρό αριθμό καταδικασθέντων σε ήπιες ποινές· χαιρετίζει, ωστόσο, τα 
μέτρα που έλαβαν η εισαγγελία και τα δικαστήρια για την απαγόρευση της λειτουργίας 
εξτρεμιστικών οργανώσεων· ζητεί από τις κρατικές και δημοτικές αρχές να εργασθούν 
επιμελώς για την οικοδόμηση κλίματος ανεκτικότητας, δεδομένου ότι η Σερβία 
αναμένεται ότι θα αποκτήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας στο εγγύς μέλλον·

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για την τροποποίηση του εκλογικού νόμου που έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση των γυναικών στο νομοθετικό σώμα· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι 
οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας και να μην 
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εκπροσωπούνται πλήρως στον πολιτικό βίο της χώρας, μεταξύ άλλων σε κυβερνητικές 
θέσεις· επισημαίνει τη βραδεία εφαρμογή στρατηγικών για τη βελτίωση της κατάστασης 
και προτρέπει τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για το σκοπό αυτό· ζητεί 
ενεργότερη δράση για την πρόληψη και την καταγγελία της ενδοοικογενειακής βίας και 
την παροχή βοήθειας στα θύματα· ως προς το θέμα αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του 
για την έναρξη λειτουργίας του πρώτου σπιτιού-καταφυγίου στη νότια Σερβία·

21. τονίζει τη δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κοινότητα Ρομά, που εξακολουθεί 
να υφίσταται διακρίσεις στην αγορά εργασίας και να αντιμετωπίζει δυσκολίες 
πρόσβασης σε κατάλληλη στέγαση, εκπαίδευση και περίθαλψη· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τις διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι αρχές κυρίως στα 
θέματα των συνθηκών υγιεινής, της εκπαίδευσης και της καταχώρισης των Ρομά· 
ανησυχεί, ωστόσο, για τις καταναγκαστικές εκδιώξεις Ρομά, περιλαμβανομένων παιδιών 
και ηλικιωμένων, χωρίς πραγματική διαβούλευση και προειδοποίηση και δίχως να τους 
παρέχεται εναλλακτική στέγαση· καλεί τις αρχές να θέσουν πάραυτα τέλος στην 
πρακτική αυτή·

22. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τη 
βελτίωση των σχέσεων μεταξύ εθνοτικών κοινοτήτων και την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων των αρχών· ζητεί από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να 
αναπτύξουν ένα συνεκτικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την κατάλληλη διαβούλευση με τις 
οργανώσεις αυτές για τη διαμόρφωση κοινωνικών πολιτικών· ανησυχεί για τις απειλές 
κατά ακτιβιστών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως αυτών που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο των εγκλημάτων πολέμου, του οργανωμένου εγκλήματος, 
των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ και των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο, και καλεί τις αρχές 
να μεριμνήσουν για τη διερεύνηση των απειλών και την προσαγωγή των δραστών στη 
δικαιοσύνη·

23. χαιρετίζει το έργο του διαμεσολαβητή και ζητεί από τις αρχές να παράσχουν πλήρη 
πολιτική υποστήριξη και να διασφαλίσουν ότι θα δοθεί συνέχεια στις συστάσεις του, 
καθώς και να διαθέσουν στην υπηρεσία του επαρκείς οικονομικούς, διοικητικούς και 
υπηρεσιακούς πόρους για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του·

24. χαιρετίζει την πρωτοβουλία των αρχών της πόλης του Βελιγραδίου να δρομολογήσουν 
εκστρατεία για την ανακήρυξη του Βελιγραδίου σε ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα 
για το 2020 και υποστηρίζει παρόμοια σχέδια που φέρνουν το Βελιγράδι και τη Σερβία 
πιο κοντά στον πολιτιστικό χώρο της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
υποστηρίξουν την υποψηφιότητα του Βελιγραδίου·

25. επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι για όλες τις χώρες της περιοχής η περιφερειακή 
συνεργασία χωρίς αποκλεισμούς και εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενεργό 
συμμετοχή της Σερβίας σε περιφερειακές πρωτοβουλίες· χαιρετίζει την επίσημη 
επίσκεψη του Προέδρου Tadić στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη και την υποστήριξή του στην 
εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της χώρας· ζητεί επιπλέον από τις σερβικές αρχές να 
υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη που στοχεύουν στην 
ενδυνάμωση και τον εξορθολογισμό των θεσμών της χώρας ενόψει μεταρρυθμίσεων 
σχετιζόμενων με την ΕΕ· ζητεί και από τις δύο κυβερνήσεις να καθιερώσουν ειδική κοινή 
σύνοδο για να επιτύχουν καλύτερο συντονισμό των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με 
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την ΕΕ· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις για τη βελτίωση των πολιτικών 
σχέσεων μεταξύ Κροατίας και Σερβίας που δρομολόγησαν οι Πρόεδροι Josipović και 
Tadić· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενεργό ανάμειξη της Σερβίας στην 
προώθηση της διαδικασίας του Σεράγεβο και για την υπογραφή, από τη Σερβία, μαζί με 
τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, την Κροατία και το Μαυροβούνιο, στις 7 Νοεμβρίου 2011, 
υπουργικής δήλωσης για τον τερματισμό των εκτοπίσεων και την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων για τους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες· 

26. χαιρετίζει τη βελτίωση στις σχέσεις Μαυροβουνίου και Σερβίας· ζητεί στενότερο 
συντονισμό των κυβερνήσεών τους στο θέμα των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με 
την ΕΕ και ειδικότερα στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιμετώπιση κοινών 
προκλήσεων όσον αφορά το κράτος δικαίου και, κυρίως, την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος· 

27. καλεί τις αρχές να προωθήσουν το παράδειγμα της σχετικά ευημερούσας Βοϊβοδίνας στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Σερβίας· ζητεί από τις αρχές να προχωρήσουν 
σύντομα στην έγκριση του συναφούς νόμου για τη χρηματοδότηση της επαρχίας αυτής, 
δύο χρόνια μετά την έγκριση του καθεστώτος της Βοϊβοδίνας·

28. υπογραμμίζει την τεράστια σημασία που έχει η εκπαίδευση υψηλής ποιότητας για την 
περαιτέρω κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας και για τη μείωση της 
υψηλής ανεργίας στη χώρα, ιδίως μεταξύ των νέων· ζητεί από τις αρχές να επιδοθούν 
ενεργά στην προβολή της αξίας της εκπαίδευσης μεταξύ των νέων και να επενδύσουν 
περισσότερο στην ανώτερη εκπαίδευση·

29. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την εκπαίδευση στις μειονοτικές 
γλώσσες και συγκεκριμένα να παρέχονται τα απαιτούμενα διδακτικά βιβλία· χαιρετίζει, 
προς τούτο, την έναρξη λειτουργίας του δίγλωσσου πανεπιστημίου του Bujanovac, που 
υποδέχεται φοιτητές αλβανικής και σερβικής εθνοτικής προέλευσης·

30. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δραστηριότητες της κυβέρνησης που επέφεραν 
βελτίωση της δημοσιονομικής και μακροοικονομικής κατάστασης της Σερβίας· 
χαιρετίζει τη σύναψη προληπτικής συμφωνίας με το ΔΝΤ για ένα δάνειο τύπου Stand-by 
ως μέσο βελτίωσης της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην οικονομική σταθερότητα της 
χώρας· τονίζει, ωστόσο, ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είχε 
αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία, ιδίως στις πλέον ευάλωτες ομάδες, και ζητεί από τις 
αρχές να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών αυτών 
συνεπειών στις εν λόγω ομάδες·

31. τονίζει ότι για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και τη βελτίωση των συνθηκών για 
μια ταχύτερη μετάβαση της οικονομίας στην ανοικτή αγορά, απαιτείται ένα γνήσιο 
κράτος δικαίου στη χώρα· υπενθυμίζει, σχετικά, ότι η ύπαρξη μονοπωλίων συνιστά 
σοβαρό πρόσκομμα στη μετάβαση αυτή και ζητεί από την κυβέρνηση να συνεχίσει να 
παίρνει μέτρα για την κατάργησή τους· ζητεί επίσης να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να διευκολυνθεί η διαδικασία δημιουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
με την απλούστευση και τη συντόμευση της διάρκειας των διοικητικών διαδικασιών που
απαιτούνται για τη δημιουργία τους·
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32. χαιρετίζει τη θετική πορεία της Σερβίας προς την κατεύθυνση της ευθυγράμμισης με το 
κεκτημένο στον τομέα του περιβάλλοντος· ζητεί συστηματικότερες προσπάθειες στον 
τομέα αυτό, που θα εστιάζουν στην επιβολή του νόμου, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα 
του ύδατος και τη διαχείριση των απορριμμάτων·

33. ζητεί περαιτέρω προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου δικτύου δημόσιων 
μεταφορών στη Σερβία και, συγκεκριμένα, για τη βελτίωση των σιδηροδρομικών και των 
εσωτερικών πλωτών μεταφορών καθώς και των οδικών υποδομών, περιλαμβανομένης 
της ταχείας ολοκλήρωση του άξονα Χ· υπογραμμίζει ότι προέχει η βελτίωση των 
συνδέσεων με τις γειτονικές χώρες, προκειμένου να βελτιωθεί ο εντοπισμός και η 
κινητικότητα των πολιτών·

34. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Σερβίας.


