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Usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku Srbska za rok 2012
(2012/0000(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 2. března 2012,

– s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich 
členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, k níž dal Parlament 
dne 19. ledna 2011 svůj souhlas a která právě prochází poslední fází ratifikace v členských 
státech, a s ohledem na Prozatímní dohodu o obchodu a obchodních záležitostech mezi 
Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, která 
vstoupila v platnost dne 1. února 2010 a na nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o určitých postupech uplatňování dohody o stabilizaci a přidružení se Srbskem a 
postupech při uplatňování dohody a dočasné dohody,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/213/ES ze dne 18. února 2008 o zásadách, prioritách 
a podmínkách evropského partnerství se Srbskem a o zrušení rozhodnutí 2006/56/ES1,

– s ohledem na závěry Rady pro všeobecné záležitosti ze dne 28. února 2012,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 25. října 2010, ve kterých vyzývá Komisi k předložení 
stanoviska ve věci žádosti Srbska o členství v Evropské unii, a s ohledem na závěry Rady 
ze dne 5. prosince 2011 a závěry ze zasedání Evropské rady ze dne 9. prosince 2011,

– s ohledem na stanovisko Komise týkající se žádosti Srbska o členství v Evropské unii 
(SEC(2011)1208) ze dne 12. října 2011 a na sdělení Komise nazvané „Strategie rozšíření 
a hlavní výzvy v letech 2011–2012“ (COM(2011)666) ze dne 12. října 2011, 

– s ohledem na zprávu Komise o pokroku Srbska (SWD(2012) 333) za rok 2012 ze dne 
10. října,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Strategie rozšíření 
a hlavní výzvy v letech 2012-2013“ (COM(2012)600),

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999), na poradní stanovisko 
Mezinárodního soudního dvora ze dne 22. července 2010 o otázce souladu jednostranného 
vyhlášení nezávislosti Kosova s mezinárodním právem a na rezoluci Valného 
shromáždění OSN ze dne 9. září 2010, jež vzala na vědomí obsah uvedeného stanoviska a 
uvítala připravenost EU napomoci dialogu mezi Bělehradem a Prištinou2, 

– s ohledem na společné prohlášení 6. meziparlamentního shromáždění EU-Srbsko, které
proběhlo ve dnech 27. až 28. září 2012,

                                               
1 Úř. věst. L 80, 19.3.2008, s. 46.
2 A/RES/64/298.
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– s ohledem na dohodu mezi EU a Srbskem ze dne 8. listopadu 2007 o zpětném přebírání 
osob1 a na nařízení Rady (ES) č. 1244/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, 
jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam 
třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni2,

– s ohledem na třetí zprávu o monitorování zemí západního Balkánu v období po 
liberalizaci vízového režimu v souladu s prohlášení Komise ze dne 8. listopadu 2010 
zveřejněného dne 28. srpna 2012 COM(2012) 472 final),

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/361/SZBP ze dne 20. prosince 2010 o podpisu 
a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o rámci pro účast 
Republiky Srbsko na operacích Evropské unie pro řešení krizí3,

– s ohledem závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise OBSE/ODIHR s omezeným 
rozsahem ze dne 19. září 2012, která sledovala srbské parlamentní a prezidentské volby ve 
dnech 6. a 20. května,

– s ohledem na výroční zprávu ze dne 1. srpna 2012 předsedy Mezinárodního trestního 
tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) předloženou Radě bezpečnosti OSN dne 15. října 
2012, 

– s ohledem na svá předchozí usnesení,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropská rada přiznala dne 1. března 2012 Srbsku postavení 
kandidátské země EU; 

B. vzhledem k tomu, že pouze jeden členský stát zatím neratifikoval Dohodu o stabilizaci a 
přidružení mezi EU a Srbskem;

C. vzhledem k tomu, že nová srbská vláda potvrdila svůj závazek pokračovat v evropské 
integraci;

1. vítá průběh parlamentních, místních a prezidentských voleb, které se konaly v květnu roku 
2012 a které se podle OBSE/EDIHR vyznačovaly respektování základních práv a svobod; 
vítá, závazek nové vlády pokračovat na cestě integrace do EU a zdůrazňuje potřebu 
uskutečnit reformy; 

2. vyzývá Radu, aby stanovila datum pro započetí přístupová jednání se Srbskem co nejdříve, 
pokud budou uspokojivě splněny klíčové priority a budou pokračovat reformní procesy; 

3. vítá pokrok, který Srbsko učinilo směrem ke splnění politických kodaňských kritérií, jak 
to uznala Evropská komise ve zprávě o pokroku za rok 2012; připomíná, že další pokrok v 

                                               
1 Úř. věst. L 334, 19.12.2007, s. 1.
2 Úř. věst. L 336, 18.12.2009, s. 1.
3 Úř. věst. L 163, 23.6.2011, s. 1
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procesu evropské integrace závisí na reformním úsilí; zdůrazňuje, že uplatňování je velmi 
důležité;

4. vyjadřuje znepokojení nad změnami zákona o centrální bance, který podkopal její 
nezávislost, a nad celkovým osvobozením státních institucí od nepřípustného vlivu 
výkonné složky vlády;  zdůrazňuje, že mezi kodaňská politická kritéria patří nezávislost 
státních institucí; 

5. vítá spolupráci Srbska s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii a 
skutečnost, že všechny osoby podezřelé z válečných zločinů byly předvedeny před 
tribunál v Haagu;  připojuje se k opakovaným výzvám hlavního žalobce Mezinárodního 
trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii k důkladnému vyšetření a stíhání osob, které 
byly zapojeny do sítě, jež těmto uprchlíkům pomáhala a umožnila jim, aby se po tak 
dlouhou doby skrývali, zejména ve vojenských složkách a civilních bezpečnostních 
službách; 

6. vítá obnovení dialogu na vysoké politické úrovni mezi Bělehradem a Prištinou a 
angažovanost nové srbské vlády;  vyzývá k úplnému uplatňování dohod, ke kterým obě 
strany dosud dospěly;  domnívá se, že je třeba do dialogu na nejvyšší politické úrovni 
zapojit otázku pohřešovaných osob;  

7. vítá, že se vláda zavázala řešit nedostatky v oblasti reformy soudnictví, zejména 
zabezpečení toho, aby právní rámec neponechával prostor pro nepřiměřený politický vliv, 
řešit otázku pravomoci parlamentu vyměňovat soudce a státní zástupce a přímé účasti
politických činitelů na činnosti Státní soudní rady a Rady pro státní zastupitelství;  
zdůrazňuje význam přijetí jasných a transparentních hodnotících kritérií pro jmenované 
soudce a státní zástupce, které zabezpečí jejich nezávislost a profesionalitu; 

8. bere na vědomí úsilí ze strany nové vlády zabývat se obavami vyjádřenými Evropským 
parlamentem v souvislosti s výzvou k okamžité revizi článku 359 trestního zákoníku;  
zdůrazňuje, že je třeba řešit problém zmrazování aktiv, které provázelo zatýkání osob na 
základě článku 359 a které dále zhoršovalo stav srbského hospodářství;

9. vítá, že se vláda zavázala bojovat proti korupci a organizovanému zločinu;  zdůrazňuje, že 
politická vůle je rozhodující pro úspěch vyšetřování případů korupce vysoce postavených 
osob včetně 24 kontroverzních případů privatizace, a doufá, že zvláštní a proaktivní úloha 
prvního místopředsedy vlády v této oblasti přinese ovoce;  vyzývá orgány, aby plně 
uplatňovaly zákon o financování politických stran, který by měl zabezpečit 
transparentnost takového financování a soulad s normami EU;

10. připomíná, že průbojná, profesionální a nezávislá média jsou nepostradatelnou součástí 
jakéhokoli demokratického systému; vyzývá orgány, aby zajistily svobodu sdělovacích 
prostředků, a to zejména prostřednictvím hledání řešení pokračujícího násilí a hrozeb 
namířených proti novinářům, vyřešením případů zavražděných novinářů z let 1990 a 2000 
a zajištěním toho, aby se sdělovací prostředky nedostávaly pod politický tlak, ale i tím, že 
jim budou zajištěny bezpečné podmínky pro to, aby mohly vykonávat svou práci, a rovněž 
tím, že se budou zabývat otázkou koncentrace vlastnictví sdělovacích prostředků; 
zdůrazňuje nezbytnost urychlit uplatňování mediální strategie přijaté v říjnu 2011 a jejích 
doprovodných akčních plánů; vyzývá novináře k dodržování etického kodexu; 
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11. zdůrazňuje význam boje proti diskriminaci ve všech formách a proti všem zranitelným 
skupinám; vyzývá orgány, aby právní předpisy v oblasti boje proti diskriminaci urychleně 
harmonizovaly s acquis a zajistily výsledky, pokud jde o trestní stíhání a soudní 
rozhodnutí pro související trestné činy; 

12. odsuzuje rozhodnutí vlády zakázat Gay Pride Parade, která se měla konat dne 6.října 
2012; 

13. vítá obecně dobré podmínky pro národní, etnické a kulturní menšiny v Srbsku; žádá 
orgány, aby zlepšily zavádění právních předpisů týkajících se ochrany menšin, a to 
zejména co se týče jejich spravedlivého zastoupení ve veřejné správě, v soudnictví a 
policejních složkách, informování a vzdělávání v menšinových jazycích, včetně 
poskytování všech nezbytných výukových materiálů; 

14. konstatuje určité zlepšení co se týče situace romské populace a opatření, která byla v této 
oblasti podniknuta za účelem zvýšení jejich společenského začlenění; vyjadřuje 
znepokojení nad pokračující diskriminací, sociálním vyčleňováním a vysokou mírou 
nezaměstnanosti, a to zejména v případě romských žen;

15. vítá pokrok v oblasti reformy systému péče o děti a v rámci uplatňování zákona sociálního 
zabezpečení z roku 2011; je znepokojen vzrůstajícím počtem dětí v ústavní péči a zejména 
pomalým snižováním počtu dětí se zdravotními postiženími, které se nacházejí v 
ústavech; 

16. znovu potvrzuje svou pevnou podporu liberalizaci vízového režimu pro země západního 
Balkánu; žádá Srbsko a státy EU nejvíce postižené problematikou falešných uchazečů o 
azyl, aby se touto otázkou společně zabývaly;

17. zdůrazňuje hlavní úlohu občanské společnosti při posilování a konsolidaci 
demokratických politických procesů v této zemi; 

18. opětovně připomíná zásadní význam regionální spolupráce a dobrých sousedských vztahů 
pro účely toho, aby země západního Balkánu uspěly v evropském integračním procesu; 
vítá činnost uskutečněnou v oblasti procesu usmíření a zdůrazňuje, že Srbsko by mělo 
pokračovat v sehrávání aktivní a konstruktivní úlohy v tomto regionu; 

19. zdůrazňuje, že páchání válečných zločinů a porušování lidských práv, k nimž docházelo v 
rámci konfliktů v 90. letech minulého století v bývalé Jugoslávii, by nemělo být žádným 
úředním činitelem popíráno;

20. vítá oficiální návštěvu předsedy vlády Ivice Dačiće v Bosně a Hercegovině a oficiální 
podporu, pokud jde o územní celistvost a suverenitu této země; 

21. vítá zlepšení vztahů mezi Chorvatskem a Srbskem; vyzývá orgány obou států, aby 
vynaložily větší úsilí, pokud jde o otázku pohřešovaných osob;

22. vítá zlepšení vztahů mezi Černou Horou a Srbskem; vyzývá k užší koordinaci mezi jejich 
vládami při provádění reforem souvisejících s EU, a to zejména pokud jde o řešení 
společných problémů v oblasti dodržování zásad právního státu vybízí obě vlády, aby 
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zvýšily své úsilí o nalezení řešení pro přetrvávající otázky týkající se hranic; 

23. vítá dohodu, jíž bylo dosaženo mezi Srbskem a Makedonií v oblasti volného pohybu 
občanů a která se tak řadí k dohodám, které Srbsko již dříve uzavřelo; 

24. vyzývá orgány, aby podnikly další kroky s cílem dosáhnout plného fungování tržní 
ekonomiky; připomíná, že existence státních a soukromých monopolů zásadně brání 
přechodu hospodářství k otevřenému trhu a vyzývá vládu, aby přijala opatření k jejich 
zrušení; zdůrazňuje důležitost odstranění byrokracie; 

25. vyzývá orgány, aby urychleně postupovaly při vytváření podmínek pro opravdový 
společenský dialog; upozorňuje na nedostatky v pracovním zákoníku, který ještě nebyl 
uveden v soulad s acquis; 

°
°      °

26. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a srbskému parlamentu 
a vládě.


