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Резолюция на Европейския парламент относно Доклада за напредъка на Сърбия 
през 2012 г.
(2012/0000(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 2 март 2012 г.,

– като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между 
Европейските общности и техните държави членки 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, влязло в сила на 1 февруари 2010 г., а 
също така и регламента на Европейския парламент и на Съвета относно някои 
процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране 
ЕО/Сърбия: процедури за прилагане на Споразумението и на Временното 
споразумение,

– 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 по общи въпроси от 28 февруари 2012 г.,

– 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)0666), 

– като взе предвид доклада на Комисията за напредъка на Сърбия през 2012 г. 
(SWD(2012) 333) от 10 октомври 2012 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета 
относно стратегията за разширяване на ЕС и основните предизвикателства за 
периода 2012–2013 г. от 10 октомври 2012 г. (COM(2012) 600),

– като взе предвид Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, 
                                               
1 ОВ L 80, 19.3.2008 г., стр. 46.
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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 Прищина1, 

– като взе предвид съвместното изявление от Шестата междупарламентарна среща 
между ЕС и Сърбия, проведена на 27–28 септември 2012 г.,

– като взе предвид споразумението за реадмисия между ЕС и Сърбия от 8 ноември 
2007 г.2 и Регламент (ЕО) № 1244/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито 
граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на 
държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване3,

– като взе предвид третия Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
относно мониторинга след либерализиране на визовия режим за Западните Балкани, 
в съответствие с изявлението на Комисията от 8 ноември 2010 г., публикуван на 28 
август 2012 г. (COM(2012) 472 окончателен),

– като взе предвид Решение 2011/361/ОВППС на Съвета от 20 декември 2010 г. за 
подписване и сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република 
Сърбия за създаване на рамка за участието на Република Сърбия в операциите на 
Европейския съюз за управление на кризи4,

– като взе предвид окончателния доклад от 19 септември 2012 г. на Мисията на 
ОССЕ/СДИПЧ за ограничено наблюдение на парламентарните и президентските 
избори в Сърбия, проведени на 6 и на 20 май,

– като взе предвид годишния доклад на председателя на МНТБЮ от 1 август 2012 г., 
представен пред Общото събрание на ООН на 15 октомври 2012 г., 

– като взе предвид своите предишни резолюции,

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

A. като има предвид, че на заседанието си от 1 март 2012 г. Европейският съвет 
предостави на Сърбия статут на страна кандидатка; 

Б. като има предвид, че само една държава – членка на ЕС, все още не е ратифицирала 
Процеса на стабилизиране и асоцииране ЕС–Сърбия;

В. като има предвид, че новото сръбско правителство потвърди своя ангажимент да 
продължи да работи с цел постигане на европейска интеграция;

                                               
1 A/RES/64/298.
2 ОВ L 334, 19.12.2007 г., стр. 46.
3 ОВ L 336, 18.12.2009 г., стр. 1.
4 ОВ L 163, 23.6.2011 г., стр. 1.
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1. приветства провеждането на парламентарните, местните и предсрочните 
президентски избори през май 2012 г., които според ОССЕ/СДИПЧ се отличават със 
зачитане на основните права и свободи; приветства поетия от новото правителство 
ангажимент за продължаване на политиката, насочена към интеграция в ЕС, и 
подчертава необходимостта от осъществяване на реформи; 

2. призовава Съвета да определи възможно най-скоро датата за започване на 
преговори със Сърбия по нейното присъединяване към ЕС, при условие че 
ключовите приоритети са постигнати в задоволителна степен и се продължава с 
процесите, свързани с осъществяването на реформи; 

3. приветства отбелязания от Сърбия напредък във връзка с изпълнението на 
политическите критерии от Копенхаген, признат в доклада на Европейската 
комисия за напредъка от 2012 г.; припомня, че по-нататъшният напредък в процеса 
на европейската интеграция зависи от следването на пътя на реформите; 
подчертава, че изпълнението е от ключово значение;

4. изразява загриженост относно промените в Закона за Централната банка, които 
подкопават нейната независимост, както и относно цялостната свобода на 
държавните институции от незаконно въздействие от страна на изпълнителната 
власт, упражнявана от правителството; подчертава, че политическите критерии от 
Копенхаген включват независимост на държавните институции; 

5. приветства сътрудничеството на Сърбия с МНТБЮ, както и предаването на всички 
лица, заподозрени в извършването на военни престъпления, на трибунала в Хага; 
присъединява се към многократните призиви, отправени от главния прокурор на 
МНТБЮ, за провеждане на пълно разследване и наказателно преследване на лицата, 
участващи в мрежите за подкрепа, позволили на бегълците да се укриват толкова 
дълго време, особено във военните и гражданските служби за сигурност; 

6. приветства възобновяването на диалога на високо политическо равнище между 
Белград и Прищина и заявения от новото сръбско правителство ангажимент; 
призовава за пълно изпълнение на споразуменията, постигнати до този момент от 
двете страни; счита, че въпросът, свързан с безследно изчезналите лица, трябва да 
бъде включен в диалога на най-високо политическо равнище; 

7. приветства ангажимента на правителството да се справи със слабостите в реформата 
на съдебната система, по-специално като се гарантира, че правната рамка не 
предоставя възможност за незаконно политическо въздействие, визирайки правото 
на парламента да назначава съдии и прокурори и прякото участие на политически 
функционери в работата на Висшия съдебен съвет и Държавния съвет на 
прокуратурата; подчертава, че е важно да се приемат ясни и прозрачни критерии за 
оценка по отношение на назначаваните съдии и прокурори, като това ще гарантира 
тяхната независимост и професионализъм; 

8. отбелязва усилието на новото правителство за предприемане на действия по 
отношение на опасенията, изложени от Европейския парламент във връзка с 
призива за незабавно преразглеждане на член 359 от Наказателния кодекс; изтъква 
необходимостта от разрешаване на проблема със замразяването на активите, 
придружило задържането на лица въз основа на член 359 и допълнително 
усложнило състоянието на сръбската икономика;

9. приветства ангажимента от страна на правителството за провеждане на борба с 
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корупцията и с организираната престъпност; изтъква, че наличието на политическа 
воля е от съществено значение за успеха на разследванията на случаите на корупция 
от първостепенно значение, в това число 24-те спорни приватизации, и изразява 
надежда, че специалната и проактивна роля на първия заместник-министър 
председател в тази област ще бъде ползотворна; призовава органите да приложат 
изцяло закона за финансирането на политическите партии, който следва да 
гарантира неговата прозрачност и спазването на стандартите на ЕС;

10. припомня, че наличието на силни, професионални и независими медии е съществен 
елемент за постигането на демократична система; призовава органите да гарантират 
свободата на медиите наред с другото чрез разрешаване на проблема с 
непрестанната проява на насилие и заплахи срещу журналистите, чрез разрешаване 
на случаите на убити журналисти в периода от 90-те  години на ХХ век и през 
десетилетието на новия век, като гарантират независимостта на медиите от 
политически натиск и осигуряването на безопасна среда за извършването на тяхната 
дейност, чрез разрешаването на проблема за централизирането на собствеността 
върху медиите; подчертава необходимостта от ускоряване на прилагането на 
медийната стратегия, приета през октомври 2011 г. и придружаващите я планове за 
действие; призовава журналистите да зачитат етичния кодекс; 

11. изтъква значението на борбата срещу дискриминацията във всичките и форми и 
срещу всички уязвими групи; призовава органите бързо да адаптират 
законодателството срещу дискриминацията към всички достижения на правото на 
ЕС и да създадат регистър на съдебните преследвания и на окончателните присъди 
за съответните престъпления; 

12. осъжда решението на правителството за забрана на гей парада, който трябваше да се 
проведе на 6 октомври 2012 г.; 

13. приветства добрия като цяло статут на националните, етническите и културните 
малцинства в Сърбия; призовава органите да подобрят прилагането на 
законодателството относно защитата на малцинствата, по-специално по отношение 
на равното представителство на малцинствата в публичната администрация, 
съдебната система и полицията, информация и образование на малцинствените 
езици, в това число осигуряването на всички необходими учебници; 

14. отбелязва известните подобрения в положението на ромското население, както и 
предприетите мерки за засилване на социалното им приобщаване; изразява 
загриженост във връзка с непрестанната дискриминация, социалното изключване и 
безработицата, по-специално при жените от ромски произход;

15. приветства напредъка в реформите на системата за грижи за децата и постоянното 
прилагане на Закона за социалното осигуряване от 2011 г.; изразява загриженост 
във връзка с нарастващия брой деца в домове за настаняване и по-специално 
относно бавния спад на броя на децата с увреждания в институциите; 

16. отново заявява твърдата си подкрепа за либерализирането на визовия режим за 
държавите от Западните Балкани; призовава Сърбия и държавите – членки на ЕС, 
които са най-засегнати, заедно да се заемат с въпроса на фалшивите кандидати за 
убежище;

17. изтъква централната роля на гражданското общество за укрепването и 
консолидирането на демократичните политически процеси в страната; 
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18. припомня централното място по значение, което регионалното сътрудничество и 
добросъседските отношения имат за успешното провеждане на процеса на 
европейска интеграция на държавите от Западните Балкани; приветства 
постигнатото в областта на помирението и изтъква, че Сърбия следва да продължи 
да играе активна и конструктивна роля в региона; 

19. подчертава, че всички военни престъпления и нарушения на правата на човека по 
време на конфликтите през 90-те години на ХХ век в бивша Югославия не следва да 
се отричат от който и да е държавен служител;

20. приветства официалното посещение на министър-председателя Ивица Дачич в 
Босна и Херцеговина и неговата официална подкрепа за териториалната цялост и 
суверенитета на страната; 

21. Приветства подобряването на взаимоотношенията между Хърватия и Сърбия; 
настоятелно призовава органите на двете държави да положат допълнителни 
усилия, за да разрешат случаите с изчезналите лица;

22. Приветства подобряването в отношенията между Черна гора и Сърбия; призовава за 
по-тясна координация между съответните правителства относно реформите, 
свързани с ЕС, по-специално в отговор на съвместните предизвикателства по 
отношение на принципите на правовата държава; насърчава двете правителства да 
ускорят усилията си за намиране на решение на останалите неразрешени гранични 
въпроси; 

23. приветства постигнатото между Сърбия и Македония споразумение относно 
свободното движение на граждани, в допълнение към вече подписаните от Сърбия 
споразумения; 

24. насърчава органите да предприемат стъпки в посока създаването на напълно 
функционираща пазарна икономика; припомня, че наличието на държавен и на 
частен монопол възпрепятства сериозно прехода към отворена пазарна икономика и 
призовава правителството да предприеме мерки за тяхното отстраняване;  
подчертава колко е важно премахването на бюрокрацията; 

25. призовава органите да пристъпят незабавно към създаване на условия за 
провеждането на истински социален диалог; обръща внимание на недостатъците на 
трудовото законодателство, което все още не е приведено в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС; 

°
°      °

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


