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Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport for Serbien 2012
(2012/0000(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 2. marts 2012,

– der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen (SAA) mellem De Europæiske 
Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den 
anden side, som Europa-Parlamentet godkendte den 19. januar 2011, og som er i sidste 
fase af medlemsstaternes ratifikation, samt til interimsaftalen om handel og 
handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien, der 
trådte i kraft den 1. februar 2010, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen EU-Serbien og 
interimsaftalen EU-Serbien,

– der henviser til Rådets afgørelse 2008/213/EF af 18. februar 2008 om principperne, 
prioriteterne og betingelserne for det europæiske partnerskab med Serbien og om 
ophævelse af afgørelse 2006/56/EF1,

– der henviser til Rådets (almindelige anliggender) konklusioner af 28. februar 2012,

– der henviser til Rådets konklusioner af 25. oktober 2010, hvori Kommissionen anmodes 
om at udarbejde sin udtalelse om Serbiens ansøgning om medlemskab af Den Europæiske 
Union, samt Rådets konklusioner af 5. december 2011 og Det Europæiske Råds 
konklusioner af 9. december 2011,

– der henviser til Kommissionens udtalelse af 12. oktober 2011 om Serbiens ansøgning om 
medlemskab af Den Europæiske Union (SEK(2011)1208) og Kommissionens meddelelse 
af 12. oktober 2011 med titlen "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2011-2012" 
(COM(2011)0666), 

– der henviser til Kommissionens statusrapport om Serbien 2012 (SWD(2012)333) af 10. 
oktober 2012,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 til Europa-Parlamentet og 
Rådet med titlen "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2012-2013" 
(COM(2012)600),

– der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999), Den Internationale Domstols 
rådgivende udtalelse af 22. juli 2010 om spørgsmålet om overensstemmelse mellem 
folkeretten og Kosovos ensidige uafhængighedserklæring og til FN’s Generalforsamlings 
resolution af 9. september 2010, hvori udtalelsens indhold anerkendes, og EU’s vilje til at 

                                               
1 EUT L 80 af 19.3.2008, s. 46.
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fremme dialogen mellem Beograd og Pristina hilses velkommen1, 

– der henviser til den fælles erklæring fra den sjette Interparlamentariske Forsamling EU-
Serbien den 27.-28. september 2012,

– der henviser til tilbagetagelsesaftalen af 8. november 20072 mellem EU og Republikken 
Serbien og til Rådets forordning (EF) nr. 1244/2009 af 30. november 2009 om ændring af 
forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis 
statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over 
de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav3,

– der henviser til Kommissionens tredje rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om 
efterkontrollen af visumliberaliseringen for landene på Vestbalkan i henhold til 
Kommissionens erklæring af 8. november 2010, som blev offentliggjort den 28. august 
2012 (COM(2012)472),

– der henviser til Rådets afgørelse 2011/361/FUSP af 20. december 2010 om undertegnelse 
og indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Serbien om 
rammerne for Republikken Serbiens deltagelse i Den Europæiske Unions 
krisestyringsoperationer4,

– der henviser til den endelige rapport af 19. september 2012 fra OSCE/ODIHR's 
begrænsede valgobservationsmission, som overvågede parlaments- og præsidentvalget i 
Serbien hhv. den 6. og 20. maj,

– der henviser til årsberetningen af 1. august 2012 fra krigsforbrydertribunalets præsident, 
som blev forelagt FN's Generalforsamling den 15. oktober 2012, 

– der henviser til sine tidligere beslutninger,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Det Europæiske Råd den 1. marts 2012 gav Serbien status som 
kandidatland; 

B. der henviser til, at kun én EU-medlemsstat mangler at ratificere stabiliserings- og 
associeringsprocessen mellem EU og Serbien;

C. der henviser til, at den nye serbiske regering har bekræftet sit engagement i at fortsætte 
den europæiske integration;

1. glæder sig over afholdelsen af parlaments- og lokalvalget og det tidlige præsidentvalg i 
maj 2012, som ifølge OSCE/ODIHR var kendetegnet ved respekt for grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder; glæder sig over den nye regerings engagement i en 
fortsat kurs mod EU-integration og fremhæver nødvendigheden af, at der leveres 

                                               
1 A/RES/64/298.
2 EUT L 334 af 19.12.2007, s. 46.
3 EUT L 336 af 18.12.2009, s. 1.
4 EUT L 163 af 23.6.2011, s. 1.
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reformer; 

2. opfordrer Rådet til snarest muligt at fastsætte datoen for indledning af 
tiltrædelsesforhandlinger med Serbien, forudsat at de centrale prioriteter opfyldes på 
tilfredsstillende vis og reformprocessen videreføres; 

3. glæder sig over de fremskridt, Serbien har gjort i retning af at opfylde 
Københavnskriterierne, hvilket anerkendes i Kommissionens statusrapport 2012; minder 
om, at yderligere fremskridt i den europæiske integrationsproces afhænger af, at 
reformvejen fortsat følges; understreger, at gennemførelse er et centralt element;

4. udtrykker bekymring over ændringerne af loven om centralbanken, som har undergravet 
dens uafhængighed, samt hvad angår de statslige institutioners generelle frihed for 
utilbørlig indblanding fra regeringens udøvende organers side; understreger, at de 
politiske Københavnskriterier indbefatter uafhængighed for de statslige institutioner; 

5. glæder sig over Serbiens samarbejde med krigsforbrydertribunalet og over, at alle 
mistænkte krigsforbrydere er blevet udleveret til Haagtribunalet; tilslutter sig de gentagne 
opfordringer fra ICTY's chefanklager til, at der gennemføres grundige efterforskninger og 
retsforfølgning af personer, som deltog i de støttenetværk, der gjorde det muligt for 
eftersøgte at forblive i frihed så længe, navnlig i de militære og civile sikkerhedstjenester; 

6. glæder sig over genoptagelsen af dialogen mellem Beograd og Pristina på højt politisk 
niveau og det engagement, den nye serbiske regering har givet udtryk for; opfordrer til, at 
de aftaler, der allerede er indgået, gennemføres fuldt ud af begge parter; mener, at 
spørgsmålet om forsvundne personer er nødt til at indgå i dialogen på det højeste politiske 
niveau; 

7. glæder sig over regeringens tilsagn om at imødegå manglerne i domstolsreformen og 
navnlig sikre, at den retlige ramme ikke levner mulighed for utilbørlig politisk 
indblanding, samt om at se på parlamentets beføjelse til at udnævne dommere og 
anklagere og den direkte deltagelse af politiske funktionærer i Det Øverste Juridiske Råds 
og statsadvokatrådets arbejde; understreger betydningen af at vedtage klare og 
gennemsigtige bedømmelseskriterier for de udnævnte dommere og anklagere, som sikrer 
deres uafhængighed og professionalisme; 

8. noterer sig den nye regerings bestræbelser på at imødegå de bekymringer, Europa-
Parlamentet har givet udtryk for vedrørende opfordringen til en omgående ændring af 
artikel 359 i straffeloven; understreger nødvendigheden af at tackle problemet med 
indefrysning af aktiver, som var en ledsageforanstaltning ved tilbageholdelse af personer i 
henhold til artikel 359, og som yderligere har forværret den serbiske økonomi;

9. glæder sig over regeringens tilsagn om at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet; 
understreger, at politisk vilje er afgørende for succes med efterforskningen af højt 
profilerede korruptionssager, herunder de 24 kontroversielle privatiseringer, og håber at 
vicepremierministerens særlige og proaktive rolle på dette område vil bære frugt; 
opfordrer myndighederne til fuldt ud at gennemføre loven om finansiering af politiske 
partier, som bør sikre gennemsigtighed og tilpasning til EU's standarder;
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10. minder om, at stærke, professionelle og uafhængige medier er et væsentligt element i et 
demokratisk system; opfordrer myndighederne til at sikre mediefrihed, bl.a. ved at tackle 
de gentagne tilfælde af vold og trusler mod journalister, opklare sagerne om myrdede 
journalister fra 1990'erne og 00'erne, sikre at medierne ikke udsættes for politisk pression 
og sørge for, at de får sikre rammer for at udføre deres arbejde ved at tackle spørgsmålet 
om koncentration af medieejerskabet; understreger nødvendigheden af at fremskynde 
gennemførelsen af den mediestrategi, der blev vedtaget i 2011 og de tilhørende 
handlingsplaner; opfordrer journalisterne til at overholde den etiske kodeks; 

11. understreger vigtigheden af at bekæmpe enhver form for forskelsbehandling af alle udsatte 
grupper; opfordrer myndighederne til hurtigt at tilpasse anti-diskriminationslovgivningen 
til gældende EU-ret og få etableret en resultatliste over retsforfølgning og endelig 
domfældelse for sådanne lovovertrædelser; 

12. fordømmer regeringens beslutning om at forbyde Gay Pride-paraden, som skulle have 
fundet sted den 6. oktober 2012; 

13. glæder sig over den generelt gode status, som nationale, etniske og kulturelle mindretal 
nyder i Serbien; opfordrer myndighederne til at forbedre gennemførelsen af lovgivningen 
om beskyttelse af mindretal, navnlig hvad angår fair repræsentation af mindretal i den 
offentlige administration, retsvæsenet og politiet, samt information og uddannelse på 
minoritetssprog, herunder tilvejebringelse af alle de nødvendige lærebøger; 

14. noterer sig visse forbedringer i Roma-befolkningens stilling og de foranstaltninger, der er 
truffet for at øge deres sociale inklusion; udtrykker bekymring over den fortsatte 
forskelsbehandling, sociale eksklusion og høje arbejdsløshed, særligt hvad angår Roma-
kvinder;

15. glæder sig over fremskridtene med reformer af barneplejesystemet og den fortsatte 
gennemførelse af socialvelfærdsloven fra 2011; er bekymret over det stigende antal børn, 
der er i pleje, og navnlig over den langsomme reduktion af antallet af børn med handicap, 
som er på institution; 

16. bekræfter på ny sin urokkelige støtte til visumliberalisering for landene på Vestbalkan; 
opfordrer Serbien og de EU-medlemsstater, som er mest berørt, til sammen at tackle 
problemet med falske asylansøgere;

17. fremhæver civilsamfundets centrale rolle for styrkelse og konsolidering af de 
demokratiske politiske processer i landet; 

18. gentager den centrale betydning af regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser 
for en vellykket europæisk integrationsproces for landene på Vestbalkan; glæder sig over 
det arbejde, der er gjort med hensyn til forsoning, og understreger, at Serbien fortsat bør 
spille en aktiv og konstruktiv rolle i regionen; 

19. understreger, at alle krigsforbrydelserne og menneskerettighedskrænkelserne i forbindelse 
med konflikterne i det tidligere Jugoslavien i 1990'erne ikke bør fornægtes af nogen 
offentlig tjenestemand;
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20. glæder sig over premierminister Ivica Dačićs officielle besøg i Bosnien-Herzegovina og 
den officielle støtte til Bosnien-Herzegovinas territoriale integritet og suverænitet; 

21. glæder sig over forbedringen i forbindelserne mellem Kroatien og Serbien; opfordrer 
indtrængende begge landes myndigheder til at gøre sig yderligere bestræbelser på at løse 
spørgsmålet vedrørende forsvundne personer;

22. glæder sig over forbedringen i forbindelserne mellem Montenegro og Serbien; opfordrer 
til tættere koordinering mellem de respektive regeringer om EU-relaterede reformer, 
navnlig for at tackle fælles udfordringer med hensyn til retsstatsprincippet; tilskynder 
begge regeringer til at øge deres bestræbelser på at nå frem til en løsning på de 
tilbageværende grænsespørgsmål; 

23. glæder sig over den aftale, der er indgået mellem Serbien og Makedonien om borgernes 
frie bevægelighed som supplement til de aftaler, der allerede er undertegnet af Serbien; 

24. opfordrer myndighederne til at tage skridt til at få etableret en fuldt fungerende 
markedsøkonomi; minder om, at eksistensen af statslige og private monopoler i alvorlig 
grad hæmmer overgangen til en åben markedsøkonomi, og opfordrer regeringen til at tage 
skridt til at afskaffe dem; fremhæver betydningen af at udrydde bureaukrati; 

25. opfordrer myndighederne til hurtigt at gå videre med at skabe betingelserne for en reel 
dialog mellem arbejdsmarkedets parter; henleder opmærksomheden på manglerne i 
arbejdsmarkedsloven, som ikke er bragt i overensstemmelse med gældende EU-ret; 

°
°      °

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Serbiens 
regering og parlament.


