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Euroopa Parlamendi resolutsioon Serbia 2012. aasta eduaruande kohta
(2012/0000(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 2. märts 2012. aasta kohtumise järeldusi,

– võttes arvesse stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut ühelt poolt Euroopa ühenduste ja 
nende liikmesriikide ning teiselt poolt Serbia Vabariigi vahel, millele Euroopa Parlament 
andis nõusoleku 19. jaanuaril 2011 ning mis on liikmesriikides ratifitseerimise lõppjärgus; 
kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitlevat vahelepingut Euroopa Ühenduse ja Serbia 
Vabariigi vahel, mis jõustus 1. veebruaril 2010; ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust, mis käsitleb EÜ/Serbia stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kohaldamise 
teatavaid menetlusi: lepingu ja vahelepingu kohaldamise menetlused,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta otsust 2008/213/EÜ, millega sätestatakse 
Serbiaga loodud Euroopa partnerluse põhimõtted, prioriteedid ja tingimused ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/56/EÜ1,

– võttes arvesse üldasjade nõukogu 28. veebruari 2012. aasta järeldusi,

– võttes arvesse nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta järeldusi, milles palutakse komisjonil 
koostada arvamus, mis käsitleb Serbia taotlust Euroopa Liidu liikmeks saamise kohta, 
nõukogu 5. detsembri 2011. aasta järeldusi ning Euroopa Ülemkogu 9. detsembri 2011. 
aasta järeldusi,

– võttes arvesse komisjoni 12. oktoobri 2011. aasta arvamust Serbia Euroopa Liidu liikmeks 
saamise taotluse kohta (SEC(2011)1208) ning komisjoni 12. oktoobri 2011. aasta teatist 
„Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded 2011. ja 2012. aastal” (COM(2011)0666), 

– võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta dokumenti „Serbia 2012. aasta 
eduaruanne” (SWD(2012) 333);

– võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule „Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded aastatel 2012–2013” 
(KOM(2012)600),

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244 (1999), Rahvusvahelise Kohtu 
22. juuli 2010. aasta nõuandvat arvamust, mis käsitleb Kosovo iseseisvuse ühepoolse 
väljakuulutamise vastavust rahvusvahelisele õigusele, ning ÜRO Peaassamblee 9. 
septembri 2010. aasta resolutsiooni, milles seda arvamust tunnustati ning tervitati ELi 
valmisolekut hõlbustada dialoogi Belgradi ja Priština vahel2, 

– võttes arvesse 27.–28. septembril 2012 toimunud ELi ja Serbia kuuenda 
                                               
1 ELT L 80, 19.3.2008, lk 46.
2 A/RES/64/298.
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parlamentidevahelise kohtumise ühisavaldust,

– võttes arvesse ELi ja Serbia vahelist 8. novembri 2007. aasta tagasivõtulepingut1 ning 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1244/2009, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab 
välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest 
nõudest vabastatud2,

– võttes arvesse komisjoni 28. augusti 2012. aasta kolmandat aruannet Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule Lääne-Balkani riikide suhtes kehtiva viisanõude kaotamise 
järgse järelevalvemehhanismi kohta vastavalt komisjoni 8. novembri 2010. aasta 
avaldusele (COM(2012) 472 final),

– võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2010. aasta otsust 2011/361/ÜVJP Euroopa Liidu ja 
Serbia Vabariigi vahelise lepingu (millega kehtestatakse raamistik Serbia Vabariigi 
osalemiseks Euroopa Liidu kriisiohjamisoperatsioonides) allkirjastamise ja sõlmimise 
kohta3,

– võttes arvesse OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) 
piiratud valimiste vaatlemise missiooni (mille käigus vaadeldi 6. ja 20. mail toimunud 
Serbia parlamendi- ja presidendivalimisi) 19. septembri 2012. aasta lõpparuannet,

– võttes arvesse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) esimehe 
1. augusti 2012. aasta aastaaruannet, mida esitleti ÜRO Peaassambleele 15. oktoobril 
2012, 

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Ülemkogu andis Serbiale 1. märtsil 2012 kandidaatriigi staatuse; 

B. arvestades, et ainult üks ELi liikmesriik ei ole veel ratifitseerinud ELi-Serbia 
stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi;

C. arvestades, et Serbia uus valitsus on kinnitanud kavatsust jätkata jõupingutusi ELiga 
integreerumise nimel;

1. väljendab heameelt 2012. aasta mais toimunud parlamendi-, kohalike ja ennetähtaegsete 
presidendivalimiste läbiviimise üle, mida OSCE/ODIHRi kinnitusel iseloomustas 
põhiõiguste ja -vabaduste järgimine; väljendab heameelt, et uus valitsus soovib jätkata 
ELiga integreerumise kursil, ning rõhutab vajadust reformide järele; 

2. palub nõukogul määrata võimalikult kiiresti kuupäev ühinemisläbirääkimiste alustamiseks 
Serbiaga, eeldusel et võtmetingimused on rahuldavalt täidetud ja reformiprotsess jätkub; 

                                               
1 ELT L 334, 19.12.2007, lk 46.
2 ELT L 336, 18.12.2009, lk 1.
3 ELT L 163, 23.6.2011, lk 1.
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3. väljendab heameelt edusammude üle, mida Serbia on teinud poliitiliste Kopenhaageni 
kriteeriumide täitmiseks, nagu on Euroopa Komisjoni 2012. aasta eduaruandes 
tunnistatud; tuletab meelde, et ELiga integreerumise protsessi edasised sammud sõltuvad 
reformidest; rõhutab, et rakendamine on võtmetähtsusega;

4. väljendab muret keskpanga seaduse muudatuste pärast, mis vähendasid keskpanga 
sõltumatust, ning riigiasutuste üldise sõltumatuse pärast täitevvõimu ebasoovitavast 
mõjust; rõhutab, et Kopenhaageni poliitilised kriteeriumid hõlmavad riigiasutuste 
sõltumatust; 

5. väljendab heameelt Serbia koostöö üle EJRKga ning selle üle, et kõik sõjakuritegudes 
kahtlustatavad isikud on antud üle Haagi kohtule; ühineb EJRK peaprokuröri korduvate 
nõudmistega, et viidaks läbi põhjalik uurimine ja antaks kohtu alla isikud, kes eelkõige 
sõjaväe ja tsiviiljulgeolekuteenistuste ridades kuulusid tugivõrgustikku, mis aitas 
tagaotsitavatel nii kaua vabaduses olla; 

6. väljendab heameelt Belgradi ja Priština vahelise dialoogi jätkumise üle kõrgel poliitilisel 
tasandil ning Serbia uue valitsuse väljendatud koostöösoovi üle; nõuab seni saavutatud 
kokkulepete täielikku rakendamist mõlema osapoole poolt; on seisukohal, et kadunud 
isikute küsimus tuleb kõige kõrgemal poliitilisel tasandil dialoogi lisada; 

7. väljendab heameelt valitsuse lubaduse üle tegeleda puudustega kohtusüsteemi reformis, 
eriti selle tagamisega, et õigusraamistik ei jätaks ruumi lubamatuks poliitiliseks 
mõjutamiseks, parlamendi volitustega kohtunikke ja prokuröre ametisse määrata ning 
poliitiliste ametnike otsese osalemisega kohtunõukogu ja riikliku prokuratuurinõukogu 
töös; rõhutab vajadust võtta vastu ametisse määratavate kohtunike ja prokuröride selged ja 
läbipaistvad hindamiskriteeriumid, mis tagavad nende sõltumatuse ja professionaalsuse; 

8. võtab teadmiseks uue valitsuse püüde tegeleda Euroopa Parlamendi väljendatud murega, 
mis puudutab nõuet muuta viivitamata kriminaalkoodeksi artikli 359; rõhutab vajadust 
tegeleda varade külmutamise probleemiga, mis kaasnes isikute kinnipidamisega artikli 
359 kohaselt ning halvendas veelgi Serbia majanduse olukorda;

9. väljendab heameelt valitsuse lubaduse üle võidelda korruptsiooni ja organiseeritud 
kuritegevuse vastu; rõhutab, et poliitiline tahe on kõrgetasemeliste korruptsioonijuhtumite 
– sh 24 vastuolulise erastamise – uurimisel otsustava tähtsusega, ning avaldab lootust, et 
esimese asepeaministri eriline ja ennetav roll selles valdkonnas kannab vilja; palub 
ametivõimudel täielikult rakendada erakondade rahastamise seadust, mis peaks tagama 
rahastamise läbipaistvuse ja vastavuse ELi standarditele;

10. tuletab meelde, et elujõuline, professionaalne ja sõltumatu ajakirjandus on demokraatliku 
süsteemi väga oluline osa; palub ametivõimudel tagada ajakirjandusvabaduse, uurides 
muu hulgas jätkuvat ajakirjanike vastu suunatud vägivalda ja ähvardusi, lahendades 
mõrvatud ajakirjanike juhtumid 1990. ja 2000. aastatest, tagades ajakirjanduse 
sõltumatuse poliitilisest survest ning pakkudes ajakirjanikele turvalist töökeskkonda, 
tegeledes meediaomandi koondumise probleemiga; rõhutab vajadust kiirendada 2011. 
aasta oktoobris vastu võetud meediastrateegia ja sellega seotud tegevuskavade elluviimist; 
palub ajakirjanikel täita eetikakoodeksit; 
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11. rõhutab, kui tähtis on võitlus diskrimineerimise kõikide vormide ning kõikide haavatavate 
rühmade diskrimineerimise vastu; palub ametivõimudel viia diskrimineerimist käsitlevad 
õigusaktid kiiresti vastavuse ELi õigusega ning jõuda selle valdkonna kuritegude puhul 
süüdistuste ja süüdimõistvate kohtuotsusteni; 

12. mõistab hukka valitsuse otsuse keelustada Gay Pride'i paraad, mis pidi toimuma 6. 
oktoobril 2012; 

13. väljendab heameelt Serbia rahvus-, etniliste ja kultuurivähemuste üldiselt hea olukorra 
üle; palub ametivõimudel parandada vähemuste kaitset käsitlevate õigusaktide 
rakendamist, eriti seoses vähemuste õiglase esindatusega avalikus halduses, 
kohtusüsteemis ja politseis ning võimalusega saada vähemuskeeltes teavet ja haridust, 
tagades muu hulgas kõik vajalikud õpikud; 

14. võtab teadmiseks romade olukorra mõningase paranemise ning nende sotsiaalse kaasatuse 
suurendamiseks võetud meetmed; väljendab muret eelkõige roma naiste jätkuva 
diskrimineerimise, sotsiaalse tõrjutuse ja suure töötuse taseme pärast;

15. väljendab heameelt lastehooldussüsteemi reformi edusammude ning 2011. aasta 
sotsiaalhoolekandeseaduse jätkuva rakendamise üle; väljendab muret hooldusasutustes 
olevate laste arvu kasvu pärast ning eriti vastavates asutustes olevate puuetega laste arvu 
aeglase vähenemise pärast; 

16. kinnitab oma kindlat toetust viisanõude kaotamisele Lääne-Balkani riikide jaoks; palub 
Serbial ja probleemist kõige enam mõjutatud ELi liikmesriikidel tegeleda üheskoos 
põhjuseta varjupaiga taotlejate probleemiga;

17. rõhutab kodanikuühiskonna keskset rolli riigi demokraatlike poliitiliste protsesside 
tugevdamises; 

18. rõhutab piirkondliku koostöö ja heanaaberlike suhete tähtsust selleks, et Lääne-Balkani 
riikide ELiga integreerumise protsess oleks edukas; väljendab heameelt lepitamiseks 
tehtud töö üle ning rõhutab, et Serbia peaks piirkonnas jätkuvalt aktiivset ja 
konstruktiivset rolli mängima; 

19. rõhutab, et ükski ametnik ei tohiks eitada 1990. aastate konfliktide käigus endises 
Jugoslaavias toime pandud sõjakuritegusid ja inimõiguste rikkumisi;

20. väljendab heameelt peaminister Ivica Dačići ametliku külaskäigu üle Bosniasse ja 
Hertsegoviinasse ning toetuse üle Bosnia ja Hertsegoviina territoriaalsele terviklikkusele 
ja suveräänsusele; 

21. väljendab heameelt Horvaatia ja Serbia suhete paranemise üle; nõuab tungivalt, et mõlema 
riigi ametivõimud teeksid jätkuvalt jõupingutusi, et lahendada kadunud isikute probleem;

22. väljendab heameelt Montenegro ja Serbia suhete paranemise üle; nõuab, et kõnealuste 
riikide valitsused ELiga seotud reforme rohkem koordineeriksid, eriti õigusriigi 
põhimõtetega seotud ühiste probleemide lahendamiseks; ergutab mõlemat valitsust 
suurendama jõupingutusi veel lahendamata piiriküsimuste lahendamiseks; 
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23. väljendab heameelt Serbia ja Makedoonia vahel saavutatud isikute vaba liikumist 
käsitleva kokkuleppe üle lisaks Serbia poolt juba allkirjastatud kokkulepetele; 

24. ergutab ametiasutusi astuma samme täielikult toimiva turumajanduse loomiseks; tuletab 
meelde, et avaliku ja erasektori monopolid takistavad üleminekut avatud turumajandusele, 
ning palub valitsusel võtta meetmeid nende kaotamiseks; rõhutab bürokraatia 
vähendamise tähtsust; 

25. palub ametivõimudel luua kiiresti tingimused tõelise sotsiaalse dialoogi toimumiseks; 
juhib tähelepanu puudustele tööseaduses, mida ei ole viidud kooskõlla ELi õigusega; 

°
°      °

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
Serbia valitsusele ja parlamendile.


