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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Serbijas 2012. gada progresa ziņojumu
(2012/0000(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropadomes 2012. gada 2. marta secinājumus,

– ņemot vērā stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (SAA), kas noslēgts starp Eiropas 
Kopienu un tās dalībvalstīm un Serbijas Republiku, kuram Eiropas Parlaments deva 
piekrišanu 2011. gada 19. janvārī un kurš pašlaik ir ratifikācijas pēdējā posmā dalībvalstīs, 
kā arī pagaidu nolīgumu par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem starp 
Eiropas Kopienu un Serbijas Republiku, kurš stājās spēkā 2010. gada 1. februārī, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par dažām piemērošanas procedūrām 
stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no 
vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses, kā arī pagaidu nolīgumam starp 
Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 18. februāra Lēmumu 2008/213/EK par principiem, 
prioritātēm un nosacījumiem, kas ietverti Eiropas partnerībā ar Serbiju, tostarp Kosovu, kā 
noteikts ANO Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā 1244, un ar ko atceļ 
Lēmumu 2006/56/EK1,

– ņemot vērā 2012. gada 28. februārī pieņemtos Vispārējo lietu padomes secinājumus,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 25. oktobra secinājumus, kuros pausts aicinājums 
Komisijai sagatavot atzinumu par Serbijas pieteikumu iestājai Eiropas Savienībā, 
Padomes 2011. gada 5. decembra secinājumus un Eiropadomes 2011. gada 9. decembra 
secinājumus,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 12. oktobra atzinumu par Serbijas pieteikumu iestājai 
Eiropas Savienībā (SEC(2011)1208) un Komisijas 2011. gada 12. oktobra paziņojumu 
„Paplašināšanās stratēģija un galvenie uzdevumi 2011.–2012. gadā” (COM(2011)0666), 

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 10. oktobrī sagatavoto Serbijas 2012. gada progresa 
ziņojumu (SWD(2012)0333),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 10. oktobra paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei „Paplašināšanas stratēģija un galvenie uzdevumi 2012.-2013. gadā” 
(COM(2012)0600),

– ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 1244 (1999), Starptautiskās Tiesas 
2010. gada 22. jūlija konsultatīvo atzinumu par to, vai vienpusējā Kosovas neatkarības 
pasludināšana atbilst starptautiskajām tiesībām, un ANO Ģenerālās asamblejas 2010. gada 
9. septembra rezolūciju, kurā atzīts šā atzinuma saturs un pausta atzinība ES gatavībai 

                                               
1 OV L 80, 19.3.2008., 46. lpp.
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veicināt dialogu starp Belgradu un Prištinu1, 

– ņemot vērā 2012. gada 27. un 28. septembrī notikušās sestās ES un Serbijas parlamentārās 
sanāksmes kopīgo paziņojumu,

– ņemot vērā 2007. gada 8. novembra ES un Serbijas atpakaļuzņemšanas nolīgumu2 un 
Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1244/2009, ar kuru groza Regulu 
(EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot 
dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem 
šī prasība neattiecas3,

– ņemot vērā 2012. gada 28. augustā publicēto Komisijas trešo ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par uzraudzību pēc vīzu režīma liberalizācijas attiecībā uz 
Rietumbalkānu valstīm saskaņā ar Komisijas 2010. gada 8. novembra paziņojumu 
(COM(2012)0472 final),

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 20. decembra Lēmumu 2011/361/KĀDP par to, lai 
parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Serbijas Republiku, ar ko 
izveido sistēmu Serbijas Republikas dalībai Eiropas Savienības krīžu pārvarēšanas 
operācijās4,

– ņemot vērā EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja (ODIHR) ierobežotas
vēlēšanu novērošanas misijas 2012. gada 19. septembra galīgo ziņojumu, kura novēroja 
Serbijas parlamenta un prezidenta vēlēšanas 6. un 20. maijā,

– ņemot vērā Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) 
priekšsēdētāja 2012. gada 1. augusta ikgadējo ziņojumu, ar ko iepazīstināja ANO 
Ģenerālo asambleju 2012. gada 15. oktobrī, 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā 2012. gada 1. marta Eiropadomes sanāksme piešķīra Serbijai kandidātvalsts statusu; 

B. tā kā tikai viena ES dalībvalsts vēl nav ratificējusi ES un Serbijas Stabilizācijas un 
asociācijas procesu;

C. tā kā jaunā Serbijas valdība ir apņēmusies turpināt virzību uz Eiropas integrāciju,

1. atzinīgi vērtē 2012. gada maijā rīkotās parlamenta, pašvaldību un prezidenta ārkārtas 
vēlēšanas, kam saskaņā ar EDSO/ODIHR vērtējumu raksturīga pamattiesību un brīvību 
ievērošana; atzinīgi vērtē valdības apņemšanos turpināt virzību uz ES integrāciju un 
uzsver nepieciešamību pēc reformām;

                                               
1 A/RES/64/298.
2 OV L 334, 19.12.2007., 46. lpp.
3 OV L 336, 18.12.2009., 1. lpp.
4 OV L 163, 23.6.2011., 1. lpp.
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2. aicina Padomi noteikt datumu, kurā pēc iespējas drīz sāks pievienošanās sarunas ar 
Serbiju, ja tiks apmierinoši ievērotas izšķirošās prioritātes un turpināsies reformas; 

3. atzinīgi vērtē panākto progresu ceļā uz Kopenhāgenas kritēriju izpildi, kā to atzina Eiropas 
Komisija 2012. gada progresa ziņojumā; atgādina, ka tālākais progress Eiropas 
integrācijas procesā ir atkarīgs no tā, lai virzība notikta pa reformu ceļu; uzsver, ka 
izšķirošā nozīme ir īstenošanai;

4. pauž bažas par izmaiņām likumā par Centrālo banku, ar kuru tika kavēta tās neatkarība, un 
par valsts iestāžu vispārējo brīvību būt neatkarīgām no valdības izpildstruktūru liekas 
ietekmes; uzsver, ka pie Kopenhāgenas politiskajiem kritērijiem pieder valsts iestāžu 
neatkarība; 

5. atzinīgi vērtē Serbijas sadarbību ar Starptautisko Kara noziegumu tribunālu bijušajai 
Dienvidslāvijai ICTY un to, ka visas par kara noziegumiem aizdomās turētās personas ir 
nodotas Hāgas tribunālam; pievienojas atkārtotajiem ICTY galvenā prokurora 
aicinājumiem veikt rūpīgu izmeklēšanu par personām, kas iesaistītas atbalsta tīklos, kuri 
ļāva tik ilgi slēpties, bēgot no atbildības, jo īpaši militārajā un civilās drošības dienestā, un 
vērst pret tām kriminālvajāšanu; 

6. atzinīgi vērtē Belgradas un Prištinas dialoga atsākšanu augstā politiskajā līmenī un 
Serbijas valdības pausto iesaistīšanos; aicina pilnībā īstenot līdz šim panāktās abu pušu 
vienošanās; uzskata, ka augstākā politiskā līmeņa dialogā nepieciešams iekļaut jautājumu 
par bez vēsts pazudušajām personām; 

7. atzinīgi vērtē valdības apņemšanos pārvarēt trūkumus tiesu reformā, jo īpaši —
nodrošinot, ka tiesiskais regulējums neatstāj iespējas nepienācīgai politiskajai ietekmei, 
pievēršoties parlamenta pilnvarām iecelt tiesnešus un prokurorus un politiķu tiešai dalībai 
augstākās tiesas un valsts prokuroru padomju darbā; pasvītro, cik svarīgi ir pieņemt 
skaidrus un pārredzamus iecelto tiesnešu un prokuroru vērtējuma kritērijus, kas 
nodrošinās, lai viņi būtu neatkarīgi un profesionāli; 

8. atzīmē jaunās valdības centienus reaģēt uz bažām, ko pauda Eiropas Parlaments attiecībā 
uz aicinājumu nekavējoties pārskatīt kriminālkodeksa 359. pantu; uzsver, ka ir 
nepieciešams risināt problēmu saistībā ar aktīvu iesaldēšanu, kas sekoja personu 
apcietināšanai, balstoties uz 359. pantu, un vēl vairāk pasliktināja Serbijas ekonomikas 
stāvokli;

9. atzinīgi vērtē valdības pausto apņemšanos cīnīties pret korupciju un organizēto 
noziedzību; uzsver, ka politiskajai gribai ir izšķiroša nozīme, lai sekmīgi īstenotu 
izmeklēšanu plašu rezonansi guvušās korupcijas lietās, ieskaitot 24 pretrunīgos 
privatizācijas gadījumus, un pauž cerību, ka premjerministra pirmā vietnieka īpašā un 
aktīvā loma šajā jomā dos rezultātus; aicina iestādes pilnībā īstenot likumu par politisko 
partiju finansēšanu, kuram būtu jānodrošina tās pārredzamība un atbilstība ES 
standartiem;
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10. atgādina, ka būtisks demokrātiskas sistēmas elements ir spēcīgi, profesionāli un neatkarīgi 
plašsaziņas līdzekļi; aicina iestādes nodrošināt plašsaziņas līdzekļu brīvību, cita starpā 
risinot jautājumu par to, ka turpinās vardarbība un draudi, kas vērsti pret žurnālistiem, kuri 
risina lietas par žurnālistu nogalināšanu laikā no 1990. un 2000. gadiem, nodrošinot 
plašsaziņas līdzekļu neatkarību no politiskā spiediena un nodrošinot tiem drošu vidi, kurā 
veikt darbu, pievēršoties jautājumam par plašsaziņas līdzekļu īpašuma koncentrēšanu; 
uzsver, ka ir jāpaātrina 2011. gada oktobrī pieņemtās Plašsaziņas līdzekļu stratēģijas un tai 
pievienoto rīcības plānu īstenošana; aicina žurnālistus ievērot Ētikas kodeksu; 

11. uzsver, cik būtiski ir cīnīties pret jebkāda veida diskrimināciju un pret jebkādu 
diskrimināciju, kas vērsta pret visneaizsargātākajām grupām; aicina iestādes nekavējoties 
saskaņot pret diskrimināciju vērstos tiesību aktus ar acquis un izveidot uzskaiti par 
kriminālvajāšanu un galīgajiem spriedumiem saistībā ar šādiem pārkāpumiem; 

12. pauž nosodījumu par valdības lēmumu aizliegt Gay Pride gājienu, ko bija paredzēts rīkot 
2012. gada 6. oktobrī; 

13. atzinīgi vērtē kopumā labo stāvokli, kādā ir nacionālās, etniskās un kultūras minoritātes 
Serbijā; aicina iestādes uzlabot tiesību aktu īstenošanu attiecībā uz minoritāšu aizsardzību, 
jo īpaši attiecībā uz minoritāšu taisnīgu pārstāvību valsts pārvaldē, tiesās un policijā, 
informāciju un izglītību mazākumtautību valodās, tostarp visu nepieciešamo mācību 
grāmatu nodrošināšanu; 

14. atzīmē romu iedzīvotāju situācijas zināmu uzlabošanos un pasākumus, kas veikti, lai 
uzlabotu viņu sociālo iekļautību; pauž bažas par to, ka turpinās diskriminācija, sociālā 
atstumtība un augsts bezdarba līmenis, jo īpaši attiecībā uz romu sievietēm;

15. atzinīgi vērtē bērnu aprūpes sistēmas reformu progresu un 2011. gada likuma par sociālo 
labklājību īstenošanas turpināšanu; pauž bažas par to, ka pieaug to bērnu skaits, kas 
atrodas aprūpē, un jo īpaši par to, ka bērnu ar invaliditāti skaits iestādēs samazinās lēni; 

16. vēlreiz apstiprina savu konsekvento atbalstu vīzu režīma atvieglošanai Rietumbalkānu 
valstīm; aicina Serbiju un tās ES dalībvalstis, kuras tas skar visvairāk, kopīgi risināt 
jautājumu par viltus patvēruma meklētājiem;

17. uzsver pilsoniskās sabiedrības centrālo lomu valsts demokrātisko politisko procesu 
nostiprināšanā un konsolidācijā; 

18. atgādina būtisko nozīmi reģionālajai sadarbībai un labām kaimiņattiecībām, lai 
Rietumbalkānu valstu Eiropas integrācijas process varētu būt sekmīgs; atzinīgi vērtē 
darbu, kas veikts saistībā ar samierināšanu, un uzsver, ka Serbijai būtu arī turpmāk jāpilda 
šajā reģionā aktīva un konstruktīva loma; 

19. uzsver, ka visus kara noziegumus un cilvēktiesību pārkāpumus, kas izdarīti 1990. gadu 
konfliktu laikā bijušajā Dienvidslāvijā, nedrīkstētu noliegt neviena valsts amatpersona;

20. atzinīgi vērtē premjerministra Ivicas Dačiča došanos oficiālā vizītē uz Bosniju un 
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Hercegovinu un oficiālo atbalstu Bosnijas un Hercegovinas teritoriālajai integritātei un 
suverenitātei; 

21. atzinīgi vērtē to, ka ir uzlabojušās Serbijas un Melnkalnes attiecības; mudina abu valstu 
iestādes turpināt centienus, lai atrisinātu jautājumā par bez vēsts pazudušām personām;

22. atzinīgi vērtē to, ka ir uzlabojušās Serbijas un Melnkalnes attiecības; aicina īstenot ciešāku 
koordināciju starp attiecīgajām valdībām par reformām, kas saistītas ar ES, jo īpaši 
pievēršoties kopīgajām tiesiskuma problēmām; mudina abu valstu valdības pastiprināt 
centienus rast risinājumu atlikušajos robežjautājumos; 

23. atzinīgi vērtē nolīgumu par iedzīvotāju brīvu pārvietošanos, kas panākts starp Serbiju un 
Melnkalni papildus tiem nolīgumiem, ko Serbija jau bija parakstījusi; 

24. mudina iestādes veikt pasākumus, lai izveidotu pilnībā funkcionējošu tirgus ekonomiku; 
atgādina, ka valsts monopols un privātie monopoli nopietni kavē pāreju uz atvērtu tirgus 
ekonomiku, un aicina valdību veikt pasākumus, lai tos likvidētu; uzsver, cik būtiski ir 
likvidēt birokrātiju; 

25. aicina iestādes nevilcināties, radot nosacījumus patiesam sociālajam dialogam; vērš 
uzmanību uz trūkumiem darba likumā, kas neatbilst acquis; 

°
°      °

26. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un Serbijas valdībai un 
parlamentam.


