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Euroopan parlamentin päätöslauselma Serbiaa koskevasta vuoden 2012 
edistymiskertomuksesta
(2012/0000(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 2. maaliskuuta 2012 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan 
välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, jolle parlamentti antoi hyväksyntänsä 
19. tammikuuta 2011 ja jonka ratifiointi jäsenvaltioissa on loppuvaiheessa, Euroopan 
yhteisön ja Serbian tasavallan välisen väliaikaisen sopimuksen kaupasta ja kaupan 
liitännäistoimenpiteistä, joka tuli voimaan 1. helmikuuta 2010, sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden 
jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja 
Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välisen väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi,

– ottaa huomioon Serbian Eurooppa-kumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista 
ja ehdoista sekä päätöksen 2006/56/EY kumoamisesta 18. helmikuuta 2008 annetun 
neuvoston päätöksen 2008/213/EY1,

– ottaa huomioon 28. helmikuuta 2012 annetut yleisten asioiden neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2010 annetut neuvoston päätelmät, joissa kehotetaan 
komissiota antamaan lausunto Serbian hakemuksesta liittyä Euroopan unionin jäseneksi, 
5. joulukuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät sekä 9. joulukuuta 2011 annetut 
Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon komission 12. lokakuuta 2011 antaman lausunnon Serbian hakemuksesta 
liittyä Euroopan unionin jäseneksi (SEC(2011)1208) ja 12. lokakuuta 2011 annetun 
komission tiedonannon ‘"Laajentumisstrategia sekä vuosien 2011 ja 2012 tärkeimmät 
haasteet" (COM(2011)0666), 

– ottaa huomioon komission 10. lokakuuta 2012 antaman Serbiaa koskevan vuoden 2012 
edistymiskertomuksen (SWD(2012) 333),

– ottaa huomion 10. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle "Laajentumisstrategia sekä vuosien 2013 ja 2013 tärkeimmät 
haasteet" (COM(2012)600),

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999) kansainvälisen 
tuomioistuimen 22. heinäkuuta 2010 antamasta neuvoa-antavasta lausunnosta siitä, onko 
Kosovoa koskeva yksipuolinen itsenäisyysjulistus kansainvälisen oikeuden mukainen, ja 
YK:n yleiskokouksen 9. syyskuuta 2010 antaman päätöslauselman, jossa hyväksyttiin 
lausunnon sisältö ja pidettiin myönteisenä EU:n valmiutta helpottaa Serbian ja Kosovon 

                                               
1 EUVL L 80, 19.3.2008, s. 46.
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välistä vuoropuhelua1, 

– ottaa huomioon EU:n ja Serbian parlamenttien välisen 6. edustajakokouksen 
27.-28. syyskuuta 2012 antaman yhteisen lausuman,

– ottaa huomioon 8. marraskuuta 2007 tehdyn Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan 
välisen sopimuksen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta2 ja 
luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi 
ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei 
koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta 30. marraskuuta 2009 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1244/20093,

– ottaa huomioon komission kolmannen kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
Länsi-Balkanin maiden viisumivapauden jälkiseurannasta komission 8. marraskuuta 2010 
antaman lausunnon mukaisesti (COM(2012) 472 lopullinen), 

– ottaa huomioon puitteiden luomista Serbian tasavallan osallistumiselle Euroopan unionin 
kriisinhallintaoperaatioihin koskevan Euroopan unionin ja Serbian tasavallan välisen 
sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä 20. joulukuuta 2010 tehdyn neuvoston 
päätöksen 2011/361/YUTP4,

– ottaa huomioon 6. ja 20. toukokuuta 2012 pidettyjä Serbian parlamenttivaaleja ja 
presidentinvaaleja tarkkailleen rajoitetun ETYJ/ODIHR -vaalitarkkailuvaltuuskunnan 
19. syyskuuta 2012 antaman lopullisen kertomuksen,

– ottaa huomioon entisen Jugoslavian sotarikostuomioistuimen 1. elokuuta 2012 päivätyn 
vuosittaisen kertomuksen, jonka mainitun tuomioistuimen puheenjohtaja esitteli YK:n 
yleiskokoukselle 15. lokakuuta 2012, 

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa asiasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto myönsi Serbialle ehdokasvaltion aseman 
1. maaliskuuta 2012; 

B. ottaa huomioon, että yhtä lukuun ottamatta kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet EU:n 
ja Serbian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen;

C. ottaa huomioon, että Serbian uusi hallitus on vahvistanut sitoumuksensa jatkaa 
yhdentymistä Eurooppaan;

1. pitää myönteisinä toukokuussa 2012 järjestettyjä parlamenttivaaleja, paikallisvaaleja ja 
aikaistettuja presidentinvaaleja, jotka ETYJ/ODIHR on tunnustanut vaaleiksi, joissa on 
kunnioitettu perusoikeuksia ja perusvapauksia; pitää myönteisenä uuden hallituksen 

                                               
1 A/RES/64/298.
2 EUVL L 334, 19.12.2007, s. 46.
3 EUVL L 336, 18.12.2009, s. 1.
4 EUVL L 163, 23.6.2011, s. 1.
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sitoutumista jatkaa yhdentymistä Euroopan unioniin ja korostaa uudistusten 
täytäntöönpanon tarvetta; 

2. kehottaa neuvostoa vahvistamaan mahdollisimman pian Serbian kanssa käytävien 
liittymisneuvottelujen aloituspäivämäärän edellyttäen, että ensisijaiset tavoitteet on 
saavutettu tyydyttävästi ja että uudistusprosesseja jatketaan; 

3. pitää myönteisenä komission vuoden 2012 edistymiskertomuksessa toteamaa Serbian 
edistymistä Kööpenhaminan poliittisten kriteerien täyttämisessä; muistuttaa, että Serbian 
edistyminen Euroopan yhdentymisprosessissa riippuu siitä, jatkaako maa uudistuksia; 
korostaa, että tärkeintä on niiden täytäntöönpano;

4. ilmaisee huolensa keskuspankkia koskevan lain muuttamisesta, koska se vaarantaa 
keskuspankin riippumattomuuden, sekä siitä, vaikuttaako hallituksen toimeenpanovalta 
aiheettomasti valtion instituutioiden yleiseen toimintavapauteen; korostaa, että valtion 
instituutioiden riippumattomuus sisältyy Kööpenhaminan kriteereihin; 

5. pitää myönteisenä Serbian yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen sotarikostuomioistuimen 
kanssa sekä kaikkien sotarikoksista epäiltyjen luovuttamista entisen Jugoslavian alueen 
sotarikostuomioistuimelle; yhtyy entisen Jugoslavian alueen sotarikostuomioistuimen 
pääsyyttäjän toistuvasti esittämiin vaatimuksiin, jotka koskevat perusteellisia tutkimuksia 
ja niiden henkilöiden syytteeseen asettamista, jotka ovat ylläpitäneet tukiverkostoa, joka 
on mahdollistanut etsintäkuulutettujen sotarikollisten pitkäaikaisen piileskelyn, 
sotilaalliset ja siviilialan turvallisuuspalvelut erityisesti mukaan luettuina; 

6. pitää myönteisenä Serbian ja Kosovon välisten neuvottelujen käynnistämistä uudelleen 
korkealla poliittisella tasolla ja sitä, että Serbian uusi hallitus on sitoutunut toimimaan 
yhteistyössä Kosovon kanssa; vaatii, että kummankin osapuolen on pantava tähän 
mennessä tekemänsä sopimukset kaikilta osin täytäntöön; katsoo, että kadonneiden 
henkilöiden kysymys on sisällytettävä vuoropuheluun korkeimmalla poliittisella tasolla; 

7. pitää myönteisenä Serbian hallituksen sitoutumista korjaamaan oikeuslaitoksen 
uudistuksen puutteet erityisesti siten, että varmistetaan, ettei oikeudellinen kehys anna 
mahdollisuuksia epäasianmukaiseen poliittiseen vaikuttamiseen, ja että puututaan 
parlamentin toimivaltaan nimittää tuomarit ja syyttäjät ja poliittisten toimijoiden 
mahdollisuuksiin vaikuttaa suoraan ylimpien tuomari- ja syyttäjäneuvostojen toimintaan; 
korostaa tuomareita ja syyttäjiä koskevien selkeiden ja läpinäkyvien arviointiperusteiden 
merkitystä, koska sen myötä voidaan varmistaa tuomarien ja syyttäjien riippumattomuus 
ja ammattitaito; 

8. panee merkille uuden hallituksen pyrkimykset vastata Euroopan parlamentin pyyntöön, 
jonka mukaan rikoslain 359 pykälää on tarkistettava välittömästi; korostaa tarvetta puuttua 
rikoslain 359 pykälän perusteella pidätettyjen henkilöiden varojen jäädyttämisen 
ongelmaan, mikä on entisestään heikentänyt Serbian taloudellista tilannetta;

9. pitää myönteisenä uuden hallituksen sitoutumista korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan; korostaa, että korkean tason korruption tutkinta, 24 valtionyhtiön 
epäilyttävä yksityistäminen mukaan luettuna, edellyttää poliittista tahtoa, ja toivoo, että 
ensimmäisen varapääministerin erityinen ja aktiivinen rooli tässä yhteydessä tuottaa 
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tuloksia; kehottaa viranomaisia panemaan puoluerahoitusta koskevan lain täytäntöön 
kaikilta osin ja varmistamaan siten rahoituksen täydellinen avoimuus ja EU:n normien 
noudattaminen;

10. muistuttaa, että tehokkaat, ammattitaitoiset ja riippumattomat tiedotusvälineet ovat 
demokraattisen järjestelmän tukipylväs; kehottaa viranomaisia varmistamaan 
tiedotusvälineiden riippumattomuuden muun muassa puuttumalla toimittajiin edelleen 
kohdistuvaan väkivaltaan ja uhkauksiin, tutkimalla ja ratkaisemalla 1990-luvulla ja 
2000-luvulla murhattujen toimittajien tapaukset, varmistamalla tiedotusvälineiden 
vapauttamisen poliittisesta painostuksesta ja takaamalla tiedotusvälineille turvallisen 
toimintaympäristön sekä puuttumalla tiedotusvälineiden omistuksen keskittymiseen; 
korostaa, että lokakuussa 2011 hyväksytyn mediastrategian ja siihen liittyvien 
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa on nopeutettava; kehottaa journalisteja 
kunnioittamaan eettisiä sääntöjä; 

11. korostaa syrjinnän kaikkien muotojen ja kaikkien haavoittuvassa asemassa olevien 
ryhmien syrjinnän torjunnan merkitystä; kehottaa viranomaisia mukauttamaan nopeasti 
syrjinnän torjuntaa koskevan kansallisen lainsäädännön EU:n säännöstön mukaiseksi sekä 
perustamaan syrjintää koskevia syytteitä ja lopullisia tuomioita koskevan rekisterin; 

12. tuomitsee hallituksen päätöksen kieltää 6. lokakuuta 2012 järjestettäväksi suunniteltu Gay 
Pride -kulkue; 

13. pitää myönteisenä Serbian kansallisten, etnisten ja kulttuurivähemmistöjen yleisesti ottaen 
hyvää tilannetta; kehottaa viranomaisia tehostamaan vähemmistöjen suojelua koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpanoa ja erityisesti niiden säännösten täytäntöönpanoa, jotka 
koskevat vähemmistöjen asianmukaista edustusta hallinnossa, oikeuslaitoksessa ja 
poliisitoimessa sekä vähemmistökielillä annettavaa tiedotusta ja koulutusta, kaikki 
tarvittava oppimateriaali mukaan luettuna; 

14. panee merkille tietyt romanien asemaa koskevat parannukset sekä romanien sosiaalisen 
osallisuuden parantamista koskevat toimenpiteet; ilmaisee huolensa erityisesti 
romaninaisiin kohdistuvasta jatkuvasta syrjinnästä sekä romaninaisten sosiaalisesta 
syrjinnästä ja korkeasta työttömyydestä;

15. pitää myönteisenä edistymistä lastenhuoltojärjestelmän uudistamisessa ja vuonna 2011 
hyväksytyn sosiaalihuoltolainsäädännön täytäntöönpanon edistymistä; ilmaisee huolensa 
lastenhuollon piiriin kuuluvien lasten lukumäärän kasvusta ja erityisesti hoitolaitoksissa 
olevien vammaisten lasten lukumäärän hitaasta vähenemisestä; 

16. muistuttaa kannattavansa vankkumatta Länsi-Balkanin maiden viisumivapautta; kehottaa 
Serbiaa ja niitä EU:n jäsenvaltioita, joihin viisumivapaus vaikuttaisi eniten, puuttumaan 
yhteistyössä valeturvapaikanhakijoiden ongelmaan;

17. korostaa kansalaisyhteiskunnan keskeistä roolia Serbian demokraattisen poliittisen 
prosessin vahvistamisessa ja vakiinnuttamisessa; 

18. toistaa, että alueellinen yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet ovat keskeisen tärkeitä 
tekijöitä sen kannalta, että Länsi-Balkanin maiden yhdentyminen Eurooppaan edistyy; 
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pitää myönteisenä edistymistä sovintomenettelyssä ja korostaa, että Serbian olisi edelleen 
oltava aktiivinen ja rakentava toimija alueella;  

19. korostaa, että yhdenkään valtionhallinnon virkamiehen ei pitäisi kieltää niitä sotarikoksia 
ja ihmisoikeusrikkomuksia, joihin syyllistyttiin 1990-luvulla entisen Jugoslavian 
konfliktien aikana;

20. pitää myönteisenä pääministeri Ivica Dačićin virallista vierailua Bosnia ja 
Hertsegovinassa sekä sitä, että pääministeri Dačić on antanut virallisen tukensa Bosnia ja 
Hertsegovinan suvereniteetille ja alueelliselle koskemattomuudelle; 

21. pitää myönteisenä Kroatian ja Serbian välisten suhteiden parantumista; kehottaa 
kummankin maan viranomaisia jatkamaan pyrkimyksiään ratkaista kadonneiden 
henkilöiden ongelma;

22. pitää myönteisenä Montenegron ja Serbian välisten suhteiden parantumista; kehottaa 
mainittuja valtioita koordinoimaan läheisemmin EU:hun integroitumiseen liittyviä 
uudistuksiaan erityisesti puuttumalla yhteistyössä oikeusvaltioperiaatetta uhkaaviin 
tekijöihin; kannustaa molempia hallituksia tehostamaan ponnistelujaan ratkaisun 
löytämiseksi jäljellä oleviin rajakysymyksiin; 

23. pitää myönteisenä Serbian ja Makedonian välistä sopimusta, joka koskee kansalaisten 
vapaata liikkuvuutta, sekä Serbian jo aikaisemmin allekirjoittamia sopimuksia; 

24. kehottaa Serbian viranomaisia ryhtymään toimiin, jotka tähtäävät täysin toimivan 
markkinatalouden luomiseen; muistuttaa, että valtion monopolit ja yksityiset monopolit 
vaikeuttavat vakavasti siirtymistä kohti avointa markkinataloutta ja kehottaa Serbian 
hallitusta ryhtymään toimiin mainittujen monopolien purkamiseksi; korostaa byrokratian 
keventämisen merkitystä; 

25. kehottaa Serbian viranomaisia luomaan nopeasti aidon sosiaalisen vuoropuhelun 
mahdollistavat olosuhteet; kiinnittää huomiota työlainsäädännön puutteellisuuteen, mikä 
johtuu siitä, että työlainsäädäntöä ei ole saatettu EU:n säännöstön mukaiseksi; 

°
°      °

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
Serbian hallitukselle ja parlamentille.


