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Europos Parlamento rezoliucija dėl 2012 m. Serbijos pažangos ataskaitos
(2012/0000(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2012 m. kovo 2 d. susitikimo išvadas,

– atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos 
stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (SAS), kuriam 2011 m. sausio 19 d. pritarė Europos 
Parlamentas ir kurio ratifikavimo valstybėse narėse procesas yra paskutiniame etape, ir į 
Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos laikinąjį susitarimą dėl prekybos ir su prekyba 
susijusių klausimų, kuris įsigaliojo 2010 m. vasario 1 d., ir į Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą dėl tam tikrų procedūrų taikant EB ir Serbijos stabilizacijos ir 
asociacijos susitarimą: susitarimo ir laikinojo susitarimo taikymo procedūros,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą 2008/213/EB dėl Europos 
partnerystės su Serbija principų, prioritetų ir sąlygų, panaikinantį Sprendimą 2006/56/EB1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 28 d. Bendrųjų reikalų tarybos susitikimo išvadas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 25 d. Tarybos išvadas, kuriose Komisija raginama 
parengti savo nuomonę dėl Serbijos paraiškos dėl narystės Europos Sąjungoje, ir į 
2011 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvadas, taip pat į 2011 m. gruodžio 9 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 12 d. Komisijos nuomonę dėl Serbijos paraiškos dėl 
narystės Europos Sąjungoje (SEC(2011) 1208) ir į 2011 m. spalio 12 d. Komisijos 
komunikatą „2011–2012 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ 
(COM(2011) 0666), 

– atsižvelgdamas į Komisijos 2012 m. spalio 10 d. Serbijos 2012 m. pažangos ataskaitą 
(SWD(2012) 333),

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir 
Tarybai „2012-2013 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ (COM(2012) 0600),

– atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244 (1999), 2010 m. liepos 22 d. 
Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) patariamąją nuomonę vienašališko Kosovo 
nepriklausomybės paskelbimo suderinamumo su tarptautine teise klausimu ir 2010 m. 
rugsėjo 9 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją, kuria pripažįstamas nuomonės turinys 
ir teigiamai vertinamas ES pasirengimas palengvinti Belgrado ir Prištinos dialogą2 , 

– atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 27–28 d. vykusio šešto ES ir Serbijos tarpparlamentinio 
susitikimo bendrą pareiškimą,

                                               
1 OL L 80, 2008 3 19, p. 46.
2 A/RES/64/298.
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– atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 8 d. ES ir Serbijos susitarimą dėl readmisijos1 ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) 1244/2009, iš dalies keičiantį 
Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės 
sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, 
sąrašus2,

– atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 28 d. trečią Komisijos ataskaitą Europos parlamentui 
ir Tarybai dėl trečiosios stebėjimo po vizų režimo liberalizavimo Vakarų Balkanų šalyse 
ataskaitos pagal Komisijos 2010 m. lapkričio 8 d. pareiškimą (COM(2012) 472 final),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimą Nr. 2011/361/BUSP dėl 
Europos Sąjungos ir Serbijos Respublikos susitarimo, kuriuo nustatomos Serbijos 
Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrosios 
sąlygos, pasirašymo ir sudarymo3,

– atsižvelgdamas į galutinę 2012 m. rugsėjo 19 d. ESBO Demokratinių institucijų ir 
žmogaus teisių biuro ribotus įgaliojimus turinčios rinkimų stebėjimo misijos, gegužės 6 ir 
20 d. stebėjusios Serbijos parlamento ir prezidento rinkimus, ataskaitą,

– atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 1 d. Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai 
Jugoslavijai (TBTBJ) pirmininko metinę ataskaitą, 2012 m. spalio 15 d. pateiktą JT 
Generalinei Asamblėjai, 

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2012 m. kovo 1 d. Europos Vadovų Taryba suteikė Serbijai kandidatės statusą; 

B. kadangi tik viena ES valstybė narė dar neratifikavo ES ir Serbijos stabilizacijos ir 
asociacijos proceso;

C. kadangi naujoji Serbijos vyriausybė patvirtino savo įsipareigojimą tęsti Europos 
integracijos procesą;

1. palankiai vertina tai, kad 2012 m. gegužės mėn. buvo surengti parlamento, vietos ir 
pirmalaikiai prezidento rinkimai, per kuriuos, kaip patvirtino ESBO Demokratinių 
institucijų ir žmogaus teisių biuras, buvo paisoma pagrindinių teisių ir laisvių; palankiai 
vertina naujosios vyriausybės įsipareigojimą tęsti ES integraciją ir pabrėžia, kad būtina 
vykdyti reformas; 

2. ragina Tarybą kuo greičiau nustatyti Serbijos stojimo derybų pradžios datą, su sąlyga, kad 
būtų pakankamai pasiekti pagrindiniai prioritetai ir kad toliau vyktų reformos procesai; 

3. palankiai vertina Serbijos pasiektą pažangą siekiant atitikti politinius Kopenhagos 
                                               
1 OL L 334, 2007 12 19, p. 46.
2 OL L 336, 2009 12 18, p. 1.
3 OL L 163, 2011 6 23, p. 1.
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kriterijus, kaip pripažįstama Europos Komisijos 2012 m. pažangos ataskaitoje; primena, 
kad tolesnė Europos integracijos proceso pažanga priklauso nuo to, ar bus siekiama 
įgyvendinti reformas; pabrėžia, kad pagrindinis aspektas – įgyvendinimas;

4. reiškia susirūpinimą dėl centrinio banko įstatymo pakeitimų, kuriais daroma žala jo 
nepriklausomybei, ir dėl bendros valstybės institucijų nepriklausomybės nuo netinkamos 
vykdomosios valdžios įtakos; pabrėžia, kad politiniai Kopenhagos kriterijai apima
valstybės institucijų nepriklausomybę; 

5. palankiai vertina Serbijos bendradarbiavimą su TBTBJ ir tai, kad visi įtariamieji karo 
nusikaltimais buvo perduoti Hagos tribunolui; pritaria TBTBJ vyriausiojo prokuroro 
nuolatiniams raginimams atlikti išsamų tyrimą ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn 
asmenis, dalyvaujančius paramos tinkluose, kuriais pasinaudodami bėgliai galėjo taip ilgai 
slapstytis laisvėje, ypač karinėse ir civilinėse saugumo tarnybose; 

6. palankiai vertina tai, kad aukštu politiniu lygiu atnaujintas Belgrado ir Prištinos dialogas ir 
kad jame dalyvauti įsipareigojo naujoji Serbijos vyriausybė; ragina visapusiškai 
įgyvendinti abiejų šalių iki šiol sudarytus susitarimus; mano, kad be žinios dingusių 
asmenų klausimą reikia įtraukti į dialogą aukščiausiu politiniu lygiu; 

7. palankiai vertina vyriausybės įsipareigojimą spręsti teismų reformos trūkumus, ypač 
užtikrinant, kad teisinėje sistemoje nebūtų vietos netinkamai politinei įtakai, kai kalbama 
apie parlamento galias skirti teisėjus ir prokurorus ir tiesioginį politinio pasitikėjimo 
pareigūnų dalyvavimą Aukščiausiojo teismo ir Valstybinės prokuratūros tarybų darbe; 
pabrėžia, kad svarbu priimti aiškius ir skaidrius paskirtų teisėjų ir prokurorų vertinimo 
kriterijus, nes tai užtikrins jų nepriklausomumą ir profesionalumą; 

8. atkreipia dėmesį į naujosios vyriausybės pastangas spręsti klausimus, susijusius su 
Europos Parlamento pareikštu susirūpinimu dėl raginimo nedelsiant persvarstyti 
baudžiamojo kodekso 359 straipsnį; pabrėžia, kad būtina spręsti lėšų įšaldymo, kuris buvo 
vykdomas po asmenų sulaikymo remiantis 359 straipsniu, problemą, nes dėl to dar labiau 
pablogėjo Serbijos ekonomikos būklė;

9. palankiai vertina vyriausybės įsipareigojimą kovoti su korupcija ir organizuotu 
nusikalstamumu; pabrėžia, kad politinė valia yra labai svarbi norint, jog aukšto lygio 
pareigūnų korupcijos atvejų tyrimai, įskaitant 24 prieštaringai vertinamus privatizavimo 
atvejus, būtų sėkmingi, ir tikisi, kad ypatingas ir aktyvus ministro pirmininko pirmojo 
pavaduotojo vaidmuo šioje srityje duos vaisių; ragina valdžios institucijas visiškai 
įgyvendinti politinių partijų finansavimo įstatymą, kuriuo turėtų būti užtikrintas partijų 
skaidrumas ir suderinama su ES standartais;

10. primena, kad stipri, profesionali ir nepriklausoma žiniasklaida – būtinas demokratinės 
sistemos elementas; ragina valdžios institucijas užtikrinti žiniasklaidos laisvę, be kita ko, 
sprendžiant nuolatinio smurto prieš žurnalistus ir grasinimų jiems klausimus, nagrinėjant 
XX a. paskutinio dešimtmečio ir šio amžiaus pirmojo dešimtmečio nužudytų žurnalistų 
bylas, užtikrinant žiniasklaidos nepriklausomybę nuo politinio spaudimo ir sudarant jai 
saugias sąlygas atlikti savo darbą ir sprendžiant žiniasklaidos nuosavybės koncentracijos 
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problemą; pabrėžia, kad būtina paspartinti žiniasklaidos strategijos, priimtos 2011 m. 
spalio mėn., ir su ja susijusių veiksmų planų įgyvendinimą; ragina žurnalistus laikytis 
etikos kodekso; 

11. pabrėžia, kad svarbu kovoti su visų formų diskriminacija ir su diskriminacija vykdoma 
visų pažeidžiamų grupių atžvilgiu; ragina valdžios institucijas nedelsiant suderinti kovos 
su diskriminacija teisės aktus su acquis ir užtikrinti baudžiamojo persekiojimo ir galutinių 
nuosprendžių už nusikaltimus šioje srityje rezultatus; 

12. smerkia vyriausybės sprendimą uždrausti gėjų eitynes, kurios turėjo vykti 2012 m. spalio 
6 d.; 

13. palankiai vertina Serbijos nacionalinių, etninių ir kultūrinių mažumų apskritai gerą padėtį; 
ragina valdžios institucijas pagerinti mažumų apsaugos teisės aktų įgyvendinimą, ypač 
turint mintyje teisingą mažumų atstovavimą viešojo administravimo institucijose, 
teismuose ir policijos tarnybose, informaciją ir švietimą tautinių mažumų kalbomis, 
įskaitant visų būtinų vadovėlių suteikimą; 

14. atkreipia dėmesį į tai, kad šiek tiek pagerėjo romų padėtis ir kad buvo imtasi priemonių jų 
socialinei įtraukčiai didinti ; reiškia susirūpinimą dėl vis dar nuolat vykstančios 
diskriminacijos, socialinės atskirties ir didelio nedarbo, ypač romų tautybės moterų;

15. palankiai vertina pažangą vaiko priežiūros sistemos reformų srityje ir tai, kad toliau 
įgyvendinamas 2011 m. socialinės gerovės įstatymas; yra susirūpinęs dėl didėjančio vaikų 
priežiūros institucijose skaičiaus ir ypač dėl to, kad globos įstaigose gyvenančių vaikų su 
negalia skaičius mažėja iš lėto; 

16. dar kartą patvirtina savo tvirtą paramą vizų režimo su Vakarų Balkanų šalims 
liberalizavimui; ragina Serbiją ir labiausiai su tuo susijusias ES valstybes nares kartu 
spręsti fiktyvių prieglobsčio prašytojų klausimą;

17. pabrėžia, kad pilietinė visuomenė atlieka labai svarbų vaidmenį stiprinant ir 
konsoliduojant demokratinius ir politinius šalies procesus; 

18. dar kartą pabrėžia, kad regioninis bendradarbiavimas ir geri kaimyniniai santykiai labai 
svarbūs norint, kad Vakarų Balkanų šalių Europos integracijos procesas būtų sėkmingas; 
palankiai vertina susitaikymo srityje atliktą darbą ir pabrėžia, kad Serbija turėtų ir toliau 
atlikti aktyvų ir konstruktyvų vaidmenį regione; 

19. pabrėžia, kad valstybės pareigūnai neturėtų neigti karo nusikaltimų ir žmogaus teisių 
pažeidimų, įvykdytų per praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio konfliktus buvusioje 
Jugoslavijoje;

20. palankiai vertina oficialų ministro primininko Ivica Dačićo vizitą į Bosniją ir Hercegoviną 
ir jo oficialiai išreikštą paramą šios šalies teritoriniam vientisumui ir suverenumui; 

21. palankiai vertina geresnius Kroatijos ir Serbijos santykius; ragina abiejų šalių valdžios 
institucijas toliau dėti pastangas siekiant spręsti be žinios dingusių asmenų klausimą;
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22. palankiai vertina Juodkalnijos ir Serbijos santykių pagerėjimą; ragina sustiprinti 
atitinkamų vyriausybių vykdomą koordinavimą dėl reformų, susijusių su ES, visų pirma 
siekiant spręsti bendras problemas, kylančias dėl teisinės valstybės principo; ragina abi 
vyriausybes dėti didesnes pastangas siekiant rasti neišspręstų sienų problemų sprendimą; 

23. palankiai vertina pasiektą Serbijos ir Makedonijos susitarimą dėl laisvo piliečių judėjimo, 
taip pat kitus Serbijos pasirašytus susitarimus; 

24. ragina valdžios institucijas imtis veiksmų siekiant sukurti visapusiškai veikiančią rinkos 
ekonomiką; primena, kad dėl valstybės ir privačių monopolijų sudaromos didelės kliūtys 
pereiti prie atviros rinkos ekonomikos, ir ragina vyriausybę imtis priemonių joms 
panaikinti; pabrėžia, kad svarbu šalinti biurokratines kliūtis; 

25. ragina valdžios institucijas nedelsiant pradėti kurti sąlygas siekiant tikro socialinio 
dialogo; atkreipia dėmesį į darbo srities įstatymo trūkumus, nes jis dar nesuderintas su 
acquis; 

°
°      °

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Serbijos vyriausybei bei 
parlamentui.


