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B7-0000/2012

Resolução do Parlamento Europeu sobre o processo de integração europeia da Sérvia 

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Acordo de Estabilização e de Associação entre as Comunidades 
Europeias e os seus Estados-Membros e a República da Sérvia, o qual foi aprovado pelo 
Parlamento Europeu em 19 de janeiro de 2011, encontrando-se na fase final do processo 
de ratificação pelos Estados-Membros, e o Acordo Provisório sobre Comércio e Matérias 
Conexas entre a Comunidade Europeia e a República da Sérvia, que entrou em vigor em 
1 de fevereiro de 2010,

– Tendo em conta a Decisão 2008/213/CE do Conselho, de 18 de fevereiro de 2008, 
relativa aos princípios, prioridades e condições previstos na Parceria Europeia com a 
Sérvia e que revoga a Decisão 2006/56/CE1,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de 25 de outubro de 2010, em que a Comissão 
é convidada a preparar o seu parecer sobre o pedido de adesão da Sérvia à União 
Europeia, as conclusões do Conselho de 5 dezembro 2011 e as Conclusões do Conselho 
Europeu de 9 de dezembro de 2011,

– Tendo em conta o parecer da Comissão de 12 de outubro de 2011 sobre o pedido de 
adesão à União Europeia apresentado pela Sérvia (SEC(2011)1208) e a Comunicação da 
Comissão de 12 de outubro de 2011, intitulada "Estratégia de Alargamento e Principais 
Desafios para 2011-2012" (COM(2011)666),

– Tendo em conta a Resolução 1244 (1999) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
o Parecer Consultivo do TJI, de 22 de julho de 2010, sobre a questão da conformidade da 
Declaração Unilateral de Independência do Kosovo com o Direito internacional, e a 
Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas de 9 de setembro de 2010, que 
reconhece o teor do parecer e saúda a disponibilidade da UE para facilitar o diálogo entre 
Belgrado e Pristina2, 

– Tendo em conta a declaração conjunta da 5.ª Assembleia Interparlamentar UE-Sérvia, de 
18 e 19 de abril de 2011,

– Tendo em conta o Acordo de readmissão UE-Sérvia, de 8 de novembro de 20073, e o 
Regulamento do Conselho (CE) n.º 1244/2009, de 30 de novembro de 2009, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 539/2001, de 15 de março de 2001, e que fixa a lista dos países 
terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras 
externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação4, 

–   Tendo em conta o relatório da Procuradora-Geral do TIPJ apresentado em 7 de dezembro 
de 2011, 

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções,
                                               
1 JO L 80 de 19.3.2008, p. 46.
2 A/RES/64/298.
3  JO L 334 de 19.12.2007, p. 46.
4  JO L 336 de 18.12.2009, p. 1.
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– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 110.º do seu Regimento,

A. Considerando que, nas conclusões emitidas pela Presidência na sequência do Conselho 
Europeu de Salónica de 19 e 20 de junho de 2003, foi prometido a todos os países dos 
Balcãs Ocidentais que iriam aderir à União Europeia uma vez cumpridos os critérios 
estabelecidos e que esta promessa foi reiterada no consenso renovado sobre o 
alargamento, aprovado pelo Conselho Europeu em 14 e 15 dezembro de 2006, e nas 
Conclusões do Conselho de 25 de outubro de 2010,

1. Congratula-se com os progressos realizados pela Sérvia no processo de reforma; regista o 
adiamento da decisão do Conselho sobre a recomendação da Comissão de conceder à 
Sérvia o estatuto de país candidato à adesão à UE; exorta o Conselho Europeu a conceder 
à Sérvia o estatuto de candidato já na próxima reunião, em março, caso as autoridades 
sérvias tenham cumprido as condições estabelecidas na Cimeira de dezembro de 2011; 
insta as autoridades sérvias a utilizarem esse período de tempo para se empenharem 
ativamente no diálogo com Pristina, de modo a implementarem na íntegra os acordos 
estabelecidos e a conseguirem a plena participação do Kosovo na cooperação regional, 
incluindo no que respeita ao comércio; considera que, uma vez cumprida a principal 
prioridade estabelecida pela Comissão no seu parecer e caso o processo de reforma 
continue a decorrer, se deve dar início, sem demora, às negociações de adesão com a 
Sérvia, demonstrando assim o compromisso da UE para com a perspetiva europeia 
daquele país; recorda que os progressos da Sérvia no processo de integração europeia 
dependem do cumprimento dos objetivos de Copenhaga e, em particular, da defesa do 
Estado de Direito, do respeito pelos direitos humanos e da melhoria do funcionamento da 
economia de mercado; congratula-se com os progressos registados no que se refere à 
ratificação do Acordo de Estabilização e de Associação e solicita aos restantes Estados-
Membros da UE que terminem sem demora os processos de ratificação;

2. Felicita a Sérvia pela entrega à justiça dos últimos dois fugitivos procurados pelo TIPJ, 
Ratko Mladić e Goran Hadžić; realça que a sua captura não era apenas um requisito para 
a prossecução do processo de adesão da Sérvia à UE, mas também, e sobretudo, um passo 
importante para fazer justiça às vítimas dos conflitos de 1990 na antiga República da 
Jugoslávia e para o processo de reconciliação na região; solicita uma investigação 
minuciosa e o julgamento das pessoas envolvidas nas redes de apoio, que permitiram aos 
fugitivos permanecer escondidos por tanto tempo, particularmente nos serviços de 
segurança militares e civis; 

3. Manifesta a sua grande preocupação com os acontecimentos ocorridos no norte do 
Kosovo no segundo semestre de 2011 e, em particular, com a violência resultante dos 
incidentes de julho; reitera que apenas as soluções negociadas no quadro de um diálogo 
com Pristina podem eliminar permanentemente a tensão vivida na região; congratula-se, 
neste sentido, com os acordos celebrados e exorta o governo sérvio a aplicá-los na íntegra 
tão rapidamente quanto possível; saúda o fluxo regular de mercadorias possibilitado pela 
aceitação de carimbos aduaneiros, bem como a entrega, pelas autoridades sérvias à 
EULEX, das primeiras 10.000 cópias de certificados de nascimento e o início da 
aplicação do acordo sobre a livre circulação de pessoas, em 26 de dezembro de 2011, 
enquanto primeiras etapas na aplicação dos acordos; saúda ainda as declarações do 
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Presidente Tadić sobre a necessidade de proceder ao desmantelamento das barricadas e 
posterior remoção parcial das mesmas; recorda que a livre circulação de pessoas, 
mercadorias, ideias e capital é um princípio fundamental da UE e insta as autoridades 
sérvias a assegurarem a eliminação permanente das restantes barricadas, permitindo 
assim o livre acesso aos postos fronteiriços; exorta as autoridades sérvias a facilitarem a 
cooperação da EULEX com os sérvios do Kosovo, a fim de permitir que a EULEX e a 
KFOR executem na íntegra o seu mandato;

4. Congratula-se com a reafirmação da necessidade de manter o diálogo entre Belgrado e 
Pristina, com vista à melhoria das condições de vida das populações de ambos os países, 
e sublinha a importância do mesmo para uma cooperação regional mais ampla, a 
estabilidade e o dinamismo do processo de adesão;

5. Saúda o facto de os cidadãos sérvios poderem viajar no espaço Schengen sem vistos 
desde dezembro de 2009, tal como vivamente defendido pelo Parlamento; apoia 
plenamente este alargamento do regime de isenção de vistos; manifesta, no entanto, a sua 
preocupação quanto ao elevado número de requerentes de asilo em alguns Estados-
Membros da UE; exorta as autoridades competentes a redobrarem os seus esforços no 
sentido de explicarem à sociedade que tais pedidos são inadmissíveis e de identificarem e 
processarem criminalmente os organizadores das "viagens de asilo"; solicita aos 
Estados-Membros da UE que apoiem a Sérvia nos seus esforços contra o crime 
organizado e o tráfico de falsos requerentes de asilo; 

6. Sublinha a extrema importância da luta contra a corrupção e o crime organizado para o 
Estado de Direito de um país; saúda os progressos realizados na luta contra a corrupção, 
nomeadamente a recente aprovação de legislação sobre a matéria; saúda ainda a decisão 
do Tribunal Constitucional sobre a inconstitucionalidade da acumulação de diversos 
cargos públicos enquanto etapa para uma maior transparência no setor público, 
diminuindo assim o risco de conflito de interesses; destaca, porém, que os interesses 
interligados de partidos políticos e magnatas sustentam a corrupção sistémica, que 
continua a ser um problema comum e generalizado na região; solicita a apresentação de 
resultados credíveis no que respeita às ações penais intentadas em casos de elevada 
importância, bem como a implementação de sistemas de proteção adequados para as 
pessoas que os denunciam; insta o governo a seguir as conclusões sobre corrupção 
apresentadas pelo Conselho Anticorrupção e pela Agência Anticorrupção, bem como a 
assegurar que estas agências tenham os recursos financeiros e administrativos necessários 
ao desempenho das suas funções e a dar mais apoio de alto nível à estratégia 
anticorrupção; 

7. Chama a atenção para as muitas irregularidades comunicadas, em particular no que 
respeita aos processos de privatização e aos contratos públicos, e exorta a um empenho 
mais ativo por parte órgãos responsáveis pela aplicação da lei, a fim de garantir a 
investigação minuciosa daquelas irregularidades e de julgar os seus autores; destaca, 
neste sentido, a extrema importância de estabelecer um registo minucioso e completo da 
propriedade pública, de modo a proporcionar um ambiente empresarial seguro e 
previsível, a garantir a continuidade da restituição da propriedade privada e a prevenir a 
alienação ilícita de bens públicos por interesses privados; 
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8. Congratula-se com a aprovação da lei sobre o financiamento das atividades políticas, 
enquanto etapa fundamental para a transparência do sistema político, e solicita a sua 
aplicação adequada, de modo a assegurar não só a eficácia do sistema de controlo das 
transações, mas também a eficácia das sanções.

9. Recorda a importância do trabalho realizado pelo parlamento; saúda os progressos 
registados no domínio do reforço do seu papel quer legislativo, quer de supervisor das 
atividades do governo e insta a esforços adicionais para o desenvolvimento das 
capacidades necessárias ao desempenho eficaz das suas funções, nomeadamente no que 
respeita aos serviços de segurança; congratula-se, nesta medida, com a decisão de 
reorganizar os serviços do parlamento, tendo em vista a racionalização e o aumento da 
eficácia do seu trabalho;

10. Toma nota da reforma do sistema judicial e do Ministério Público, bem como da 
reorganização do sistema, tendo em vista o aumento da sua eficácia e o fim dos processos 
judiciais em atraso; observa, no entanto, que são necessários esforços redobrados para 
garantir a independência e o profissionalismo destes dois setores; manifesta a sua 
preocupação com as persistentes lacunas do sistema, nomeadamente no que respeita ao 
processo de recurso de juízes e delegados do Ministério Público não-reconduzidos, 
incluindo violações processuais, entre outras; solicita que o processo seja concluído de 
forma transparente e sem quaisquer pressões externas sobre o Conselho Superior da 
Magistratura;

11. Manifesta a sua grande preocupação quanto às recorrentes alegações de recurso abusivo 
ao artigo 359.º do Código Penal sobre o abuso de poder; exorta as autoridades a 
procederem rapidamente à revisão do Código Penal, de modo a assegurarem a sua 
conformidade com as normas europeias e a porem termo imediato à dedução de acusação 
por abuso de poder, que está a minar a confiança no Estado de Direito no país;

12. Chama a atenção para graves falhas no funcionamento do programa de proteção de 
testemunhas no caso de crimes de guerra, o que resultou na saída voluntária de várias 
testemunhas do programa, após terem sido sistematicamente intimidadas; solicita ao 
Ministério do Interior e ao departamento do Ministério Público que tem a seu cargo os 
crimes de guerra que envidem esforços no sentido de garantir a segurança e o bem-estar 
de todas as testemunhas participantes no programa de proteção; sublinha que um 
programa de proteção de testemunhas funcional é de extrema importância para o Estado 
de Direito no país, bem como para demonstrar vontade política para lidar com os casos de 
crimes de guerra delegados nos tribunais nacionais pelo TPIJ;   

13. Congratula-se com os avanços realizados no processo de reforma da administração 
pública; sublinha, porém, que é ainda necessário um forte empenho para assegurar o nível 
máximo de profissionalismo no seio da mesma e a sua total independência da influência 
política, através da plena aplicação de um sistema de nomeações baseadas no mérito e nas 
carreiras; insta a uma maior coordenação na implementação da estratégia de reforma da 
administração pública e à inclusão da administração local no quadro legislativo;

14. Saúda as alterações à legislação eleitoral, designadamente sobre as eleições locais, e, em 
particular, a abolição da prática, inimiga da democracia, de os partidos políticos 
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nomearem os parlamentares, independentemente da sua posição nas listas de votação, e 
das "demissões em branco", o que permite o controlo político sobre o seu trabalho; 
solicita a aprovação da lei sobre a Comissão Nacional de Eleições imediatamente após as 
eleições, a fim de criar um órgão independente de controlo do processo eleitoral;

15. Recorda que a existência de meios de comunicação social fortes e independentes são 
elementos indispensáveis do sistema democrático; congratula-se, assim, com a adoção da 
Estratégia de Desenvolvimento do Sistema de Informação destinado ao Público e com o 
seu Plano de Ação, bem como com o plano de retirar ao Estado a propriedade de qualquer 
meio de comunicação social; manifesta-se, porém, preocupado com as tentativas de 
controlo e interferência no setor dos media e exorta as autoridades a assegurarem a sua 
independência das pressões políticas e outras influências; manifesta a sua preocupação 
com as ameaças feitas aos jornalistas sérvios e solicita que as mesmas sejam objeto de 
uma investigação minuciosa, de modo a proporcionar aos jornalistas um ambiente seguro 
em que possam trabalhar eficazmente e sem autocensura; realça a necessidade de tomar 
medidas contra a concentração da propriedade de meios de comunicação social e a falta 
de transparência nos mesmos, bem como de assegurar o acesso equitativo à publicidade, 
incluindo o pagamento de despesas com publicidade ou ações de promoção através de 
fundos públicos; insta os jornalistas a respeitarem o código deontológico;

16. Lamenta que as autoridades estatais tenham efetivamente imposto o bloqueio dos meios 
de comunicação social no país aquando dos incidentes de julho de 2011 no norte do 
Kosovo e que tenham deturpado o papel da KFOR nos acontecimentos; destaca a 
importância, para a democracia, de meios de comunicação social livres e independentes e 
a importância de um público bem informado;

17. Mostra-se preocupado com os protestos dos cidadãos de etnia albanesa contra a 
discriminação e a tensão vivida em Sandžak; solicita ao governo que atribua prioridade 
política à melhoria da situação das minorias, nomeadamente no que respeita ao seu 
acesso à educação e à sua representação em instituições locais, bem como ao 
desenvolvimento económico do vale de Preševo e Sandžak; relembra que, dois anos após 
as eleições para os conselhos nacionais para as minorias, o conselho nacional da Bósnia 
ainda não foi estabelecido e exorta à sua rápida formação, em conformidade com as
normas; insta os líderes políticos e religiosos a absterem-se de declarações provocatórias, 
que podem levar ao aumento da tensão;

18. Sublinha a importância do recenseamento da população, a fim de reunir dados estatísticos 
importantes para o desenvolvimento da Sérvia, em particular das regiões menos 
desenvolvidas; congratula-se com o facto de as operações de recenseamento terem sido 
conduzidas com sucesso em todo o país em outubro de 2011; lamenta profundamente os 
pedidos de boicote dos recenseamentos por parte de políticos de origem albanesa, que 
foram seguidos pelos membros das comissões municipais de recenseamento e por um 
número considerável de cidadãos em Preševo e Bujanovac; 

19. Exorta à tomada de novas medidas para assegurar a aplicação integral do quadro
legislativo sobre não-discriminação; manifesta a sua grande preocupação com a falta de 
vontade política para promover ativamente uma política de tolerância e respeito pelos 
direitos humanos fundamentais, bem como para garantir a segurança dos participantes do 
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desfile "Orgulho Gay" agendado para 2 de outubro de 2011, falta de vontade política essa 
evidenciada durante a preparação do desfile e que levou à proibição da sua realização; 
condena veementemente as observações provocatórias e discriminatórias de alguns 
políticos e membros da Igreja Ortodoxa sobre este assunto; relembra ao governo sérvio 
que as liberdades de expressão e associação constituem direitos humanos fundamentais e 
princípios básicos da UE, que devem ser respeitados por qualquer país que aspire a 
tornar-se membro da União; saúda as ações positivas levadas a cabo pelo Provedor de 
Justiça e pelo Comissário responsável pela Igualdade no sentido de promover estes 
valores na sociedade sérvia; solicita a investigação das ameaças feitas pelos grupos 
extremistas e que foram dadas como motivo para a proibição do desfile em causa; recorda 
a morosidade do processo de investigação à violência que marcou o desfile "Orgulho 
Gay" de 2010 e que, até agora, resultou apenas em algumas brandas condenações; 
congratula-se, no entanto, com as medidas tomadas tanto pelo Ministério Público como 
pelos tribunais com vista à proibição do funcionamento de organizações extremistas; 
exorta as autoridades estatais e municipais a trabalharem diligentemente na criação de um 
ambiente de tolerância, uma vez que a Sérvia deverá ser candidata à adesão à UE num 
futuro próximo;

20. Saúda as alterações à lei eleitoral, aumentando assim a percentagem de mulheres na 
legislatura; sublinha, porém, que as mulheres são ainda vítimas de discriminação no 
mercado de trabalho e que não estão ainda completamente representadas na vida política 
do país, nomeadamente nos cargos governamentais; destaca o lento processo de 
implementação das estratégias que visam melhorar esta situação e insta as autoridades a 
redobrarem os seus esforços nesse sentido; exorta a esforços mais energéticos para 
prevenir e comunicar casos de violência doméstica, bem como para dar assistências às 
suas vítimas; saúda, nesta medida, a inauguração da primeira casa-abrigo para vítimas de 
violência doméstica no sul da Sérvia;

21. Destaca a difícil situação da comunidade Roma, que continua a ser vítima de 
discriminação no mercado de trabalho e a ter dificuldades no acesso a habitação, 
educação e cuidados de saúde adequados; congratula-se com várias das iniciativas 
tomadas pelas autoridades para abordar as questões relacionadas, designadamente, com 
as condições de cuidados de saúde, de acesso à educação e de registo da comunidade 
Roma; manifesta-se, contudo, preocupado com a expulsão do país de membros da 
comunidade Roma, incluindo crianças e idosos, sem que estes tivessem sido 
adequadamente consultados e notificados e sem que lhes tivesse sido providenciada 
acomodação alternativa; exorta as autoridades a porem termo imediato a esta prática;

22. Sublinha a importância das organizações da sociedade civil para a melhoria das relações 
entre diferentes etnias e para o controlo das atividades das autoridades; solicita ao 
governo e ao parlamento que criem um quadro consistente que permita a consulta 
adequada àquelas organizações em matéria de desenvolvimento de políticas sociais; 
manifesta-se preocupado com as ameaças contra ativistas e defensores dos direitos 
humanos, nomeadamente aqueles que lidam com crimes de guerra, com o crime 
organizado, os direitos das lésbicas, gays, bissexuais e transexuais e as relações com o 
Kosovo, e exorta as autoridades a garantirem a investigação de tais ameaças e o 
julgamento dos seus autores;
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23. Congratula-se com o trabalho realizado pelo Provedor de Justiça e insta as autoridades a 
darem total apoio político às suas recomendações, bem como a assegurarem o seguimento 
das mesmas, e a dotarem o seu gabinete com o financiamento e as competências 
administrativas adequados à realização das suas atividades; 

24. Saúda a iniciativa das autoridades municipais de Belgrado com vista ao lançamento da 
campanha "Belgrado - Capital Europeia da Cultura 2020" e encoraja outros projetos 
semelhantes, que aproximam Belgrado e a Sérvia do espaço cultural da UE; solicita aos 
Estados-Membros e à Comissão que apoiem a candidatura de Belgrado;

25. Reitera a importância da cooperação inclusiva regional para todos os países da região e 
congratula-se com a participação ativa da Sérvia nas iniciativas regionais; congratula-se 
igualmente com a visita oficial do President Tadic à Bósnia e Herzegovina e com o seu 
apoio à integridade territorial e à soberania do país; incentiva ainda as autoridades sérvias 
a apoiarem as reformas na Bósnia e Herzegovina, que visam reforçar e simplificar as 
instituições nacionais no sentido de levar a cabo reformas relacionadas com a UE; insta 
ambos os governos a realizarem uma sessão conjunta especial a fim de melhorarem a 
coordenação das reformas relacionadas com a UE; congratula-se com as iniciativas 
lançadas e os progressos alcançados pelos presidentes Josipović e Tadić no que respeita à 
melhoria das relações políticas entre a Croácia e a Sérvia; saúda o envolvimento ativo da 
Sérvia nos avanços realizados quanto ao processo de Sarajevo e na assinatura, em 7 de 
novembro, conjuntamente com a Bósnia e Herzegovina, a Croácia e o Montenegro, de 
uma declaração ministerial que visa terminar com a deslocação de pessoas e encontrar 
uma solução duradoura para os refugiados e os deslocados;

26. Acolhe favoravelmente a melhoria das relações entre o Montenegro e a Sérvia; incentiva 
a uma coordenação mais estreita entre os respetivos governos quanto às reformas 
relacionadas com a UE e, em particular, quanto aos esforços empreendidos para enfrentar 
desafios conjuntos relacionados com o Estado de Direito e, especialmente, a luta contra o 
crime organizado;

27. Convida as autoridades a promoverem o caso da província, relativamente próspera, de 
Vojvodina enquanto exemplo para as regiões menos desenvolvidas da Sérvia; convida 
ainda as autoridades a procederem rapidamente à aprovação da lei de financiamento da 
província dois anos após a aprovação do Estatuto de Vojvodina;

28. Realça a enorme importância do ensino de elevada qualidade para a continuação do 
desenvolvimento social e económico da Sérvia e para a diminuição da elevada taxa de 
desemprego no país, em particular, entre os jovens; solicita às autoridades que se 
empenhem ativamente na promoção do valor da educação entre os jovens e que invistam 
mais no ensino superior;

29. Exorta a esforços redobrados que permitam o ensino em línguas minoritárias e, 
especialmente, que permitam o fornecimento de todos os manuais necessários; 
congratula-se, assim, com a abertura da universidade bilingue em Bujanovac, que acolhe 
estudantes quer de origem albanesa, quer de origem sérvia;
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30. Acolhe favoravelmente as iniciativas do governo que levaram à melhoria da situação 
financeira e macroeconómica da Sérvia; saúda a celebração do acordo de precaução com 
o FMI para a concessão de um empréstimo condicional com vista ao aumento da 
confiança dos investidores na estabilidade económica do país; destaca, porém, que a crise 
financeira e económica global teve um impacto negativo na sociedade, em especial nos 
grupos mais vulneráveis, e solicita às autoridades que se empenhem totalmente para 
minimizar os seus efeitos adversos nestes grupos;

31. Realça a necessidade de um verdadeiro Estado de Direito no país, a fim de atrair o 
investimento estrangeiro e de melhorar as condições indispensáveis à rápida transição da 
economia para um mercado aberto; relembra, neste sentido, que a existência de 
monopólios prejudica gravemente uma tal transição e solicita ao governo que continue a 
tomar medidas para os abolir; exorta ainda a esforços redobrados para facilitar o processo 
de criação de PME, simplificando e reduzindo a duração dos procedimentos 
administrativos necessários ao seu estabelecimento;

32. Congratula-se com o progresso positivo da Sérvia na articulação com o acervo sobre o 
ambiente; convida a um esforço permanente nesta área, através do reforço da legislação, 
em particular em matéria de qualidade da água e eliminação de resíduos;

33. Exorta a um maior empenho no desenvolvimento de uma rede de transportes públicos 
sustentável na Sérvia, em particular, na melhoria da rede ferroviária e da rede de 
transportes de navegação interior, bem como das infraestruturas rodoviárias, incluindo a 
rápida conclusão do Corredor X; sublinha a importância de melhorar as ligações com os 
países vizinhos, de modo a facilitar a localização e a mobilidade dos cidadãos;

34. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
ao Governo e Parlamento da Sérvia.


