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B7-0000/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Έκθεση Προόδου του 2012 για 
τη Σερβία
(2012/0000(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 2 Μαρτίου 2012,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) 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 και τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής της ΣΣΣ ΕΚ/Σερβίας σε σχέση με την 
εφαρμογή της Συμφωνίας και της Ενδιάμεσης Συμφωνίας,

– 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 Γενικών Υποθέσεων στις 28 
Φεβρουαρίου 2012,

– 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 Έκθεση Προόδου του 2012 για τη Σερβία (SWD(2012) 333) της 10ης
Οκτωβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τη στρατηγική για τη διεύρυνση και τις κυριότερες προκλήσεις 
για την περίοδο 2012-2013 της 10ης Οκτωβρίου 2012 (COM(2012) 600),

– έχοντας υπόψη την Απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη 
συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου της 22ας Ιουλίου 2010 σχετικά με το 

                                               
1 ΕΕ L 80, 19.3.2008, σ. 46.
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κατά πόσον είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της 
ανεξαρτησίας του Κοσσόβου, 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 τον διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας1, 

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της έκτης Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-
Σερβίας στις 27-28 Σεπτεμβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία ΕΕ-Σερβίας της 8ης Νοεμβρίου 20072 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 
τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή3,

– έχοντας υπόψη την τρίτη έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την παρακολούθηση μετά την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, σύμφωνα με τη δήλωση της 
Επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 2010 που δημοσιεύτηκε στις 28 Αυγούστου 2012 
(COM(2012) 472 τελικό),

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/361/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 
2010 για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Δημοκρατίας της Σερβίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή της 
Δημοκρατίας της Σερβίας στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης4,

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της 19ης Σεπτεμβρίου 2012 της περιορισμένης 
αποστολής παρακολούθησης των εκλογών των ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ σε σχέση με τις 
κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές στη Σερβία στις 6 και 20 Μαΐου,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της 1ης Αυγούστου 2012 του Προέδρου του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου για την Γιουγκοσλαβία (ΔΠΓ) που υπεβλήθη στη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 15 Οκτωβρίου 2012, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 1ης Μαρτίου 2012 παραχώρησε 
στη Σερβία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ δεν έχει ακόμη κυρώσει 
τη διαδικασία σύνδεσης και σταθεροποίησης ΕΕ-Σερβίας·

                                               
1 A/RES/64/298.
2 ΕΕ L 334, 19.12.2007, σ. 46.
3 ΕΕ L 336, 18.12.2009, σ. 1.
4 ΕΕ L 163, 23.6.2011, σ. 1.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα σερβική κυβέρνηση έχει επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της να 
εξακολουθήσει να επιδιώκει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

1. χαιρετίζει τη διεξαγωγή των κοινοβουλευτικών, τοπικών και πρόωρων προεδρικών 
εκλογών το Μάιο του 2012 που χαρακτηρίστηκαν από τους ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ ως σεβόμενες 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες· χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της νέας κυβέρνησης 
για μια διαρκή πορεία προς την ενσωμάτωση στην ΕΕ και εκθέτει την ανάγκη 
μεταρρυθμίσεων·

2. καλεί το Συμβούλιο να καθορίσει την ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων 
προσχώρησης με τη Σερβία το συντομότερο δυνατόν, υπό την προϋπόθεση ότι οι βασικές 
προτεραιότητες θα πληρούνται με ικανοποιητικό τρόπο και ότι η μεταρρυθμιστική 
διαδικασία θα συνεχιστεί·

3. χαιρετίζει την πρόοδο της Σερβίας σε σχέση με την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων 
της Κοπεγχάγης όπως αναγνωρίζεται στην έκθεση προόδου για το 2012 της Επιτροπής· 
υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
εξαρτάται από την επιδίωξη των μεταρρυθμίσεων· τονίζει ότι η εφαρμογή τους αποτελεί 
βασικό στοιχείο·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις αλλαγές στο Νόμο για την Κεντρική Τράπεζα που 
υπονομεύει την ανεξαρτησία της τελευταίας και για τη γενική ελευθερία των κρατικών 
θεσμών από αθέμιτη επιρροή του εκτελεστικού σκέλους της κυβέρνησης· υπογραμμίζει 
ότι τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης περιλαμβάνουν την ανεξαρτησία των κρατικών 
θεσμικών οργάνων·

5. χαιρετίζει τη συνεργασία της Σερβίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην 
Γιουγκοσλαβία και για το γεγονός ότι όλοι οι ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου 
παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο της Χάγης· συμμερίζεται τις επανειλημμένες εκκλήσεις 
του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη διεξαγωγή ενδελεχούς 
έρευνας και για τη δίωξη των ατόμων που υποστήριξαν δίκτυα τα οποία επέτρεψαν στους 
φυγάδες να παραμείνουν ελεύθεροι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδίως στις 
στρατιωτικές και πολιτικές υπηρεσίες ασφαλείας·

6. χαιρετίζει την επανάληψη του Διαλόγου Βελιγραδίου Πρίστινας σε υψηλό πολιτικό 
επίπεδο και τη δέσμευση της νέας σερβικής κυβέρνησης· ζητεί την πλήρη εφαρμογή των 
συμφωνιών που επιτεύχθησαν μέχρι τώρα από αμφότερα τα μέρη· θεωρεί ότι το θέμα των 
αγνοουμένων πρέπει να συμπεριληφθεί στο διάλογο στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό 
επίπεδο·

7. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες στην 
μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου, εξασφαλίζοντας ιδίως ότι το νομικό πλαίσιο δεν 
θα αφήνει περιθώρια για αθέμιτες πολιτικές επιρροές, καθώς επίσης την εξουσία του 
κοινοβουλίου να διορίζει δικαστές και εισαγγελείς και την άμεση συμμετοχή των 
πολιτικών λειτουργών στο έργο της ανώτατης δικαστικής αρχής και των Κρατικών 
Συμβουλίων Εισαγγελέων· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η υιοθέτηση κριτηρίων 
αξιολόγησης χαρακτηριζόμενων από σαφήνεια και διαφάνεια για το διορισμό των 
δικαστών και εισαγγελέων, γεγονός που θα εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και τον 
επαγγελματισμό τους·
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8. λαμβάνει γνώση της προσπάθειας της νέας κυβέρνησης να ανταποκριθεί τις ανησυχίες 
που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την έκκληση για άμεση 
αναθεώρηση του άρθρου 359 του ποινικού κώδικα· τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης του 
προβλήματος του παγώματος των περιουσιακών στοιχείων που συνοδεύεται από την 
κράτηση ατόμων βάσει του άρθρου 359, γεγονός που επιβάρυνε περισσότερο την 
κατάσταση της σερβικής οικονομίας·

9. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι η πολιτική βούληση είναι κρίσιμης σημασίας για 
την επιτυχία των ερευνών σε υποθέσεις υψηλής διαφθοράς, περιλαμβανομένων των 24 
αμφιλεγόμενων ιδιωτικοποιήσεων και ελπίζει ότι ο ειδικός και προορατικός ρόλος του 
πρώτου αντιπροέδρου στον τομέα αυτό θα φέρει καρπούς· ζητεί από τις αρχές να 
εφαρμόσουν πλήρως το νόμο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, γεγονός 
που θα εξασφαλίσει τη διαφάνεια και την ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές της ΕΕ·

10. υπενθυμίζει ότι αξιόπιστα επαγγελματικά και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αποτελούν 
ουσιαστικό στοιχείο ενός δημοκρατικού συστήματος· καλεί τις αρχές να εξασφαλίσουν 
την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση της 
συνεχιζόμενης βίας και απειλών σε βάρος δημοσιογράφων, εξιχνιάζοντας τις υποθέσεις 
δολοφονιών δημοσιογράφων από τη δεκαετία του 1990 και του 2000, εξασφαλίζοντας την 
ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης από πολιτικές πιέσεις και παρέχοντάς τους ένα 
ασφαλές περιβάλλον για την εκτέλεση του λειτουργήματός τους, αντιμετωπίζοντας το 
θέμα της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας μέσων ενημέρωσης· τονίζει την ανάγκη 
επίσπευσης της εφαρμογής της Στρατηγικής για τα Μέσα Ενημέρωσης που υιοθετήθηκε 
τον Οκτώβριο του 2011 και των συνοδευτικών σχεδίων δράσης· καλεί τους 
δημοσιογράφους να σέβονται τον κώδικα δεοντολογίας·

11. τονίζει τη σημασία που έχει η καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής και σε βάρος 
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων· καλεί τις αρχές να ευθυγραμμίσουν σύντομα τη 
νομοθεσία κατά των διακρίσεων με το κοινοτικό κεκτημένο και να θεσπίσουν ένα μητρώο 
επιδόσεων σε σχέση με τις διώξεις και τις τελικές καταδίκες όλων των σχετικών 
αδικημάτων·

12. καταδικάζει την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει την παρέλαση των 
ομοφυλοφίλων που θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2012·

13. χαιρετίζει την γενικά καλή κατάσταση των εθνικών, εθνοτικών και πολιτιστικών 
μειονοτήτων στη Σερβία· καλεί τις αρχές να βελτιώσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας 
για την προστασία των μειονοτήτων, ιδίως όσον αφορά την δίκαιη εκπροσώπηση των 
μειονοτήτων στη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη και την αστυνομία καθώς και σε 
σχέση με την ενημέρωση και την εκπαίδευση σε μειονοτικές γλώσσες, περιλαμβανομένης 
της παροχής όλων των αναγκαίων εκπαιδευτικών βιβλίων·

14. επισημαίνει κάποιες βελτιώσεις στη θέση του πληθυσμού των Ρομά και τα μέτρα που 
ελήφθησαν για να αυξηθεί η κοινωνική τους ένταξη· εκφράζει ανησυχίες για τις 
συνεχιζόμενες διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την υψηλή ανεργία, ιδίως για τις 
γυναίκες Ρομά·

15. χαιρετίζει την πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του συστήματος κοινωνικής 
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μέριμνας για τα παιδιά και τη συνεχιζόμενη εφαρμογή του Νόμου Κοινωνικής Προνοίας 
του 2011· εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό παιδιών που αποτελούν 
αντικείμενο μέριμνας και ιδιαίτερα για την χαμηλή μείωση του αριθμού παιδιών με 
αναπηρίες στα διάφορα ιδρύματα·

16. τονίζει εκ νέου τη σθεναρή του υποστήριξη στην ελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου 
για τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων· καλεί τη Σερβία και τα κράτη μέλη που 
περισσότερο επηρεάζονται να αντιμετωπίσουν από κοινού το θέμα των ψευδών αιτήσεων 
για την χορήγηση ασύλου·

17. τονίζει τον κεντρικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην ενίσχυση και εδραίωση των 
δημοκρατικών και πολιτικών διαδικασιών στη χώρα·

18. επαναλαμβάνει την πρωταρχική σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και των καλών 
σχέσεων γειτονίας για την επιτυχία της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των χωρών 
της δυτικής Βαλκανικής· χαιρετίζει το έργο επανασυμφιλίωσης και τονίζει ότι η Σερβία 
θα έπρεπε να συνεχίζει να διαδραματίζει ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στην περιοχή·

19. τονίζει ότι όλα τα εγκλήματα πολέμου και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
κατά τις συγκρούσεις της δεκαετίας του ’90 στην Πρώην Γιουγκοσλαβία θα έπρεπε να 
αναγνωρίζονται από όλους τους δημόσιους λειτουργούς·

20. χαιρετίζει την επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού Ivica Dačić στη Βοσνία Ερζεγοβίνη 
και την επίσημη στήριξη στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της χώρας αυτής·

21. χαιρετίζει τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Κροατίας και Σερβίας· παροτρύνει τις αρχές 
αμφοτέρων των χωρών να καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες για την επίλυση του 
θέματος των αγνοουμένων·

22. χαιρετίζει τις βελτιώσεις στις σχέσεις μεταξύ Μαυροβουνίου και Σερβίας· ζητεί 
στενότερο συντονισμό μεταξύ των αντιστοίχων κυβερνήσεων σε σχέση με τις 
μεταρρυθμίσεις που ζητεί η ΕΕ, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου· ενθαρρύνει αμφότερες τις κυβερνήσεις να κλιμακώσουν τις 
προσπάθειές τους για την εξεύρεση κάποιας λύσης σε σχέση με τα απομένοντα συνοριακά 
θέματα·

23. χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ Σερβίας και Μακεδονίας σχετικά με την ελεύθερη 
διακίνηση πολιτών επιπλέον των συμφωνιών που έχει ήδη υπογράψει η Σερβία·

24. ενθαρρύνει τις αρχές να λάβουν μέτρα για την εγκαθίδρυση μιας πλήρους λειτουργούσας 
οικονομίας της αγοράς· υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη κρατικών και ιδιωτικών μονοπωλίων 
παρεμποδίζει σε μεγάλο βαθμό την μετάβαση σε μια ανοικτή οικονομία της αγοράς και 
καλεί την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την κατάργηση των μονοπωλίων αυτών· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η εκρίζωση της γραφειοκρατίας·

25. καλεί τις αρχές να προωθήσουν σύντομα τη δημιουργία συνθηκών για έναν πραγματικό 
κοινωνικό διάλογο· εφιστά την προσοχή στις ατέλειες του νόμου για τις εργασιακές 
σχέσεις που δεν έχει προσαρμοστεί με το κεκτημένο·
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26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Σερβίας.


