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B7-0000/2012

Az Európai Parlament állásfoglalása a Szerbia által elért eredményekről szóló 2012. évi 
jelentésről
(2012/0000(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Tanács 2012. március 2-i következtetéseire,

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Szerb 
Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodásra, amelyhez az Európai 
Parlament 2011. január 19-én egyetértését adta, és amelynek a tagállamok általi 
ratifikációja utolsó fázisában tart, valamint az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság 
között létrejött, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló, 
2010. február 1-jén hatályba lépett ideiglenes megállapodásra, továbbá az EK és Szerbia 
közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az EK és Szerbia közötti 
ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre,

– tekintettel a Szerbiával létrejött Európai Partnerségben szereplő elvekről, prioritásokról és 
feltételekről, valamint a 2006/56/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
február 18-i 2008/213/EK tanácsi határozatra1,

– tekintettel az Általános Ügyek Tanácsának az európai szomszédságpolitikáról szóló 2012. 
február 28-i következtetéseire,

– tekintettel a Tanács 2010. október 25-i következtetéseire, melyben felkéri a Bizottságot, 
hogy készítse el véleményét Szerbia európai uniós tagság iránti kérelméről, valamint
tekintettel a Tanács 2011. december 5-i következtetéseire és az Európai Tanács 2011. 
december 9-i következtetéseire,

– tekintettel a Bizottság 2011. október 12-i véleményére Szerbia európai uniós tagság iránti 
kérelméről (SEC(2011)1208) és a Bizottság „Bővítési stratégia és a legfontosabb 
kihívások 2011–2012” című, 2011. október 12-i közleményére (COM(2011)0666), 

– tekintettel a Bizottságnak a Szerbia által elért eredményekről szóló 2012. október 10-i 
jelentésére,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a bővítési 
stratégiáról és a legfontosabb kihívásokról (2012–2013) szóló, 2012. október 10-i 
közleményére (COM(2012)0600),

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244(1999). számú határozatára, a 
Nemzetközi Bíróság 2010. július 22-i tanácsadó véleményére Koszovó függetlensége 
egyoldalú kinyilvánításának a nemzetközi joggal való összhangjáról, és az ENSZ 
Közgyűlésének 2010. szeptember 9-i határozatára, amely elismerését fejezte ki a 

                                               
1 HL L 80., 2008.3.19., 46. o.
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vélemény tartalmára vonatkozóan, és üdvözölte, hogy az Unió kész elősegíteni a Belgrád 
és Pristina közötti párbeszédet1, 

– tekintettel a 2012. szeptember 27–28-i, hatodik EU–Szerbia parlamentközi ülésen kiadott 
közös nyilatkozatra,

– tekintettel az EU és Szerbia között létrejött, 2007. november 8-i visszafogadási 
megállapodásra2 és a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e 
kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról 
szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. november 30-i 1244/2009/EK 
tanácsi rendeletre3,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamentnek és a Tanácsnak készült, a 2010. november 8-
i bizottsági nyilatkozattal összhangban a nyugat-balkáni országok tekintetében bevezetett 
vízumliberalizációt követő ellenőrzésről szóló, 2012. augusztus 28-án közzétett harmadik 
jelentésére (COM(2012)0472),

– tekintettel az Európai Unió és a Szerb Köztársaság közötti, a Szerb Köztársaságnak az 
Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek létrehozásáról szóló 
megállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló, 2010. december 20-i 2011/361/KKBP 
tanácsi határozatra4,

– tekintettel az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának a május 6-
i és 20-i szerb parlamenti és elnökválasztásokon jelen lévő részleges választási megfigyelő 
missziója által 2012. szeptember 19-én közzétett végleges jelentésre,

– tekintettel a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) 
elnökének 2012. augusztus 1-jei éves jelentésére, melyet 2012. október 15-én terjesztett az 
ENSZ Közgyűlése elé, 

– tekintettel korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Európai Tanács 2012. március 11-i ülésén megadta Szerbiának a tagjelölt 
státuszt; 

B. mivel csupán egyetlen uniós tagállam van, amely még nem ratifikálta az Unió és Szerbia 
közötti stabilizációs és társulási megállapodást;

C. mivel az új szerb kormány megerősítette, hogy elkötelezett az európai integráció 
folytatása mellett;

1. örömmel veszi tudomásul, hogy a 2012 májusában tartott parlamenti, helyi önkormányzati 
és korai elnökválasztások során az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok 

                                               
1 A/RES/64/298.
2 HL L 334., 2007.12.19., 46. o.
3 HL L 336., 2009.12.18., 1. o.
4 HL L 163., 2011.6. 23., 1. o.
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Hivatala szerint tiszteletben tartották az alapvető jogokat és szabadságjogokat; örömmel 
veszi tudomásul, hogy az új kormány elkötelezett az uniós integráció folytatása mellett, és 
hangsúlyozza, hogy reformokra van szükség; 

2. felszólítja a Tanácsot, hogy késlekedés nélkül tűzze ki a Szerbiával folytatandó 
csatlakozási tárgyalások megkezdésének időpontját, amennyiben a kiemelt prioritások 
teljesülnek, és amennyiben a reformok folytatódnak; 

3. örömmel veszi tudomásul a Szerbia által a koppenhágai politikai kritériumok teljesítése 
terén elért – az Európai Bizottság 2012. évi eredményjelentésében is elismert –
eredményeket; emlékeztet arra, hogy Szerbia európai integrációs folyamatban való 
további előrelépése a reformok folytatásától függ; hangsúlyozza a végrehajtás kiemelt 
fontosságát;

4. aggályainak ad hangot a központi bankról szóló törvény miatt, amely aláássa a bank 
függetlenségét, valamint általánosságban az állami intézmények szabadsága miatt, melyet 
a kormány végrehajtó ága a kelleténél jobban befolyásol; hangsúlyozza, hogy a 
koppenhágai politikai kritériumok között szerepel az állami intézmények függetlensége; 

5. örömmel veszi tudomásul, hogy Szerbia együttműködik a volt Jugoszláviával foglalkozó 
nemzetközi büntetőtörvényszékkel, és hogy a háborús bűnökkel gyanúsított személyeket 
átadták a hágai törvényszéknek; egyetért a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi 
büntetőtörvényszék főügyészének többszöri felhívásával arra vonatkozóan, hogy alapos 
vizsgálatot kell folytatni azon személyek ellen, akik tagjai voltak a szökevények hosszan 
tartó szabadlábon maradását elősegítő hálózatnak, különösen a katonai és polgári 
biztonsági szolgálatokon belül, és őket bíróság elé kell állítani; 

6. örömmel veszi tudomásul, hogy magas politikai szinten újraindult a Belgrád és Pristina 
közötti párbeszéd, és hogy az új szerb kormány kinyilvánította elkötelezettségét; felhívja 
mindkét felet, hogy az eddig elért megállapodásokat hajtsák végre; úgy véli, hogy az 
eltűnt személyek ügyét a legmagasabb politikai szintű párbeszéd tárgyává kell tenni; 

7. örömmel veszi tudomásul, hogy a kormány elkötelezett az igazságszolgáltatás 
reformjában tapasztalható hiányosságok kiküszöbölése mellett, és különösen biztosítani 
kívánja, hogy a jogi keret ne adjon lehetőséget nem helyénvaló politikai befolyásolásra, 
fel kíván lépni a parlament bírák és ügyészek kinevezésére vonatkozó hatásköre terén, 
valamint az ellen, hogy politikai tisztviselők közvetlenül részt vegyenek a Bírói Főtanács 
és az Állami Ügyészi Tanács munkájában; hangsúlyozza, hogy olyan egyértelmű és 
átlátható értékelési kritériumokat kell elfogadni a bírák és ügyészek kinevezésére 
vonatkozóan, melyek biztosítják a kinevezettek függetlenségét és szakmaiságát; 

8. tudomásul veszi az új kormány arra irányuló erőfeszítéseit, hogy foglalkozzon az Európai 
Parlamentnek a büntető törvénykönyv 359. cikke azonnali felülvizsgálatára való 
felszólítással kapcsolatos aggályaival; hangsúlyozza, hogy meg kell oldani a vagyoni 
eszközök befagyasztásának problémáját, amely a személyek 359. cikk alapján való fogva 
tartásával járt együtt, és tovább súlyosbította a szerb gazdaság helyzetét;

9. örömmel veszi tudomásul, hogy a kormány elkötelezte magát a korrupció és szervezett 
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bűnözés elleni küzdelem mellett; hangsúlyozza, hogy a politikai szándék alapvetően 
fontos a korrupciós ügyekben – köztük 24 vitatott privatizáció ügyében – folytatott 
vizsgálatok sikere szempontjából, és reményét fejezi ki, hogy az első miniszterelnök-
helyettes különleges és kezdeményező szerepe meghozza a várt eredményt; felhívja a 
hatóságokat, hogy maradéktalanul hajtsák végre a politikai pártok támogatásáról szóló 
törvényt, amelynek biztosítania kell az átláthatóságot és az uniós szabályoknak való 
megfelelést;

10. emlékeztet arra, hogy az erős, professzionális és független média a demokratikus rendszer 
alapvetően fontos eleme; felhívja a hatóságokat, hogy biztosítsák a média szabadságát 
többek között úgy, hogy fellépnek az újságírókat folyamatosan érő erőszak és 
fenyegetések ellen, felderítik az 1990-es és 2000-es években meggyilkolt újságírókkal 
kapcsolatos ügyeket, gondoskodnak arról, hogy a média ne legyen politikai nyomásnak 
kitéve, és biztonságos környezetben működhessen, továbbá lépjenek fel a médiatulajdon 
koncentrálódása ellen; hangsúlyozza, hogy fel kell gyorsítani a 2011 októberében 
elfogadott médiastratégia és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervek végrehajtását; felkéri az 
újságírókat az etikai kódex tiszteletben tartására; 

11. hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a diszkrimináció összes, bármelyik kiszolgáltatott 
csoportra irányuló formája ellen; felhívja a hatóságokat, hogy a diszkrimináció elleni 
jogszabályokat minél hamarabb igazítsák az uniós vívmányokhoz, és gondoskodjanak az e 
bűncselekményekkel kapcsolatos bűnvádi eljárások és jogerős ítéletek nyilvántartásáról 

12. elítéli a kormány azon döntését, amellyel betiltotta a 2012. október 6-ra tervezett meleg 
méltóság menetét; 

13. örömmel veszi tudomásul a nemzeti, etnikai és kulturális kisebbségek általános jó 
helyzetét; felhívja a hatóságokat, hogy javítsák a kisebbségek védelméről szóló 
jogszabályok végrehajtását, különös tekintettel a kisebbségek közigazgatáson, 
igazságszolgáltatáson és rendőrségen belüli méltányos képviseletéről szóló 
jogszabályokra, valamint a kisebbségi nyelveken való tájékoztatásról és oktatásról szóló 
jogszabályokra, ideértve valamennyi szükséges tankönyv biztosítását; 

14. tudomásul veszi, hogy bizonyos javulás tapasztalható a roma népesség helyzetében, és 
intézkedések történtek társadalmi integrációjuk javítására; aggodalmának ad hangot a 
folytatódó, különösen a roma nőket sújtó diszkrimináció, társadalmi kirekesztés és magas 
munkanélküliségi arány miatt;

15. örömmel veszi tudomásul a gyermekgondozási rendszer reformja terén tett előrelépéseket 
és a 2011. évi szociális jogszabályok végrehajtásának folytatását; aggodalmának ad 
hangot a gondozásban lévő gyermekek számának növekedése miatt, és különösen amiatt, 
hogy lassan csökken a fogyatékossággal élő gyerekek száma az intézetekben; 

16. ismételten hangsúlyozza, hogy szilárdan támogatja vízumliberalizációt a nyugat-balkáni 
országok tekintetében; felhívja Szerbiát és a leginkább érintett uniós tagállamokat, hogy 
közösen lépjenek fel a csaló menedékkérők ellen;

17. hangsúlyozza a civil társadalom központi szerepét az országban zajló demokratikus 
folyamatok megszilárdítása és megerősítése terén; 
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18. megismétli, hogy a regionális együttműködés és a jószomszédi viszony központi 
jelentőségű a nyugat-balkáni országok európai integrációja sikerének szempontjából; 
örömmel veszi tudomásul a megbékélés érdekében tett erőfeszítéseket, és hangsúlyozza, 
hogy Szerbiának továbbra is tevékeny és konstruktív szerepet kell vállalnia a régióban; 

19. hangsúlyozza, hogy az 1990-es évek konfliktusai során a volt Jugoszláviában elkövetett 
háborús bűnöket és az emberi jogok megsértésének eseteit nem tagadhatja egyetlen 
köztisztviselő sem;

20. örömmel veszi tudomásul Ivica Dačić miniszterelnök hivatalos látogatását Bosznia–
Hercegovinába és az ország területi integritásának és szuverenitásának hivatalos 
támogatását; 

21. örömmel veszi tudomásul, hogy javult Horvátország és Szerbia kapcsolata; arra ösztönzi 
mindkét ország hatóságait, hogy tegyenek további erőfeszítéseket az eltűnt személyek 
ügyének megoldása érdekében;

22. örömmel veszi tudomásul, hogy javult Montenegró és Szerbia kapcsolata; szorosabb 
együttműködésre szólít fel kormányaik között az Unióval kapcsolatos reformok 
tekintetében, különösen a jogállamiság terén fennálló problémák közös megoldására tett 
erőfeszítések tekintetében; mindkét kormányt arra ösztönzi, hogy fokozzák a fennmaradó 
határkérdések rendezésére irányuló erőfeszítéseiket; 

23. örömmel veszi tudomásul a Szerbia és Macedónia között létrejött, az állampolgárok 
szabad mozgásáról szóló megállapodást, azon megállapodásokon túlmenően, amelyeket 
Szerbia a korábbiakban már aláírt; 

24. arra ösztönzi a hatóságokat, hogy tegyenek lépéseket a teljes mértékben működőképes 
piacgazdaság kialakítására; emlékeztet arra, hogy az állami és magánmonopóliumok 
megléte súlyosan hátráltatja a nyitott piacgazdaságra való áttérést, és felkéri a kormányt, 
hogy tegyen intézkedéseket felszámolásuk céljából; hangsúlyozza a bürokratikus 
akadályok felszámolásának fontosságát; 

25. felszólítja a hatóságokat, hogy késlekedés nélkül teremtsék meg a valódi társadalmi 
párbeszéd feltételeit; felhívja a figyelmet a munka törvénykönyvének hiányosságaira, 
amelyet nem igazítottak hozzá az uniós vívmányokhoz; 

°
°      °

26. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint Szerbia kormányának és parlamentjének.


