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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-Rapport ta' Progress tal-2012 dwar is-
Serbja
(2012/0000(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-2 ta' Marzu 2012,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni (FSA) bejn il-
Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħha u r-Repubblika tas-Serbja, li l-Parlament 
Ewropew ta l-approvazzjoni tiegħu għalih fid-19 ta' Jannar 2011 u li jirrappreżenta l-aħħar 
fażi tar-ratifika tal-Istati Membri, u l-Ftehim Interim dwar il-kummerċ u materji relatati 
mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa, ir-Repubblika tas-Serbja fuq in-
naħa l-oħra, li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Frar 2012, u r-regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar xi proċeduri sabiex jiġi applikat il-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u 
Assoċjazzjoni bejn il-KE u s-Serbja: proċeduri sabiex jiġi applikat il-Ftehim u l-Ftehim 
Interim,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/213/KE tat-18 ta' Frar 2008 dwar il-
prinċipji, il-prijoritajiet, u l-kundizzjonijiet kontenuti fis-Sħubija Ewropea mas-Serbja u r-
revoka tad-Deċiżjoni 2006/56/KE1,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill "Affarijiet Ġenerali" tat-28 ta' Frar 2012,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2010 li jistiednu lill-
Kummissjoni tħejji l-opinjoni tagħha dwar l-applikazzjoni għall-adeżjoni tas-Serbja mal-
Unjoni Ewropea, il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-5 ta' Diċembru 2011 u l-konklużjonijiet 
tal-Kunsill Ewropew tad-9 ta' Diċembru 2011,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Ottubru 2011 dwar l-applikazzjoni 
għall-adeżjoni tas-Serbja mal-Unjoni Ewropea (SEC(2011)1208) u l-komunikazzjoni mill-
Kummissjoni tat-12 ta' Ottubru 2011 bit-titolu ''Strateġija ta' Tkabbir u Sfidi 
Ewlenin 2011-2012' (COM(2011)0666), 

– wara li kkunsidra r-Rapport ta' Progress tal-Kummissjoni tal-2012 dwar is-Serbja 
(SWD(2012) 333) tal-10 ta' Ottubru 2012,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bit-titolu "Strateġija ta' Tkabbir u Sfidi Ewlenin 2012-2013, tal-
10 ta' Ottubru 2012 (COM(2012) 600),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 1244 (1999) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, 
l-Opinjoni Konsultattiva tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja tat-22 ta' Lulju 2010 dwar 
il-kwistjoni tal-konformità tad-dikjarazzjoni unilaterali ta' indipendenza tal-Kosovo mad-
dritt internazzjonali, u r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tad-

                                               
1 ĠU L 80, 19.3.2008, p. 46.



RE\920179MT.doc 3/6 PE500.458v02-00

MT

9 ta' Settembru 2010, li rrikonoxxiet il-kontenut tal-opinjoni u laqgħet favorevolment id-
disponibilità tal-UE li tiffaċilita d-djalogu bejn Belgrad u Pristina1, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tas-sitt Laqgħa Interparlamentari UE-Serbja 
tat-27-28 ta' Settembru 2012,

– wara li kkunsidra l-ftehim ta' riammissjoni UE-Serbja tat-8 ta' Novembru 20072 u r-
Regolament tal-Kunsill (KE) 1244/2009 tat-30 ta' Novembru 2009 li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom 
ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk il-pajjiżi li ċ-
ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa3,

– wara li kkunsidra t-tielet Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
dwar il-Monitoraġġ ta' wara l-Liberalizzazzjoni tal-Viża għall-Pajjiżi tal-Balkani tal-
Punent skont il-Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Novembru 2010, ippubblikat fit-
28 ta' Awwissu 2012 (COM(2012) 472 finali),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/361/PESK tal-20 ta' Diċembru 2010 dwar 
l-iffirmar u l-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Serbja li 
jistabbilixxi qafas għall-parteċipazzjoni tar-Repubblika tas-Serbja f'operazzjonijiet tal-
Unjoni Ewropea għall-immaniġġar ta' kriżijiet4,

– wara li kkunsidra r-rapport finali tad-19 ta' Settembru 2012 tal-missjoni ta' osservazzjoni 
elettorali limitata tal-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem 
(ODIHR) tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE) li 
osservat l-elezzjonijiet parlamentari u presidenzjali Serbi tas-6 u tal-20 ta' Mejju,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-1 ta' Awwissu 2012 tal-President tal-Tribunal 
Kriminali Internazzjonali għal dik li kienet il-Jugoslavja (ICTY) ippreżentat lill-
Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fil-15 ta' Ottubru 2012, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-Kunsill Ewropew tal-1 ta' Marzu 2012 tat lis-Serbja l-istatus ta' pajjiż kandidat; 

B. billi Stat Membru wieħed biss tal-UE għadu ma rratifikax l-Proċess ta' Stabbilizzazzjoni u 
Assoċjazzjoni UE-Serbja;

C. billi l-gvern Serb il-ġdid afferma l-impenn tiegħu favur it-tkomplija tal-integrazzjoni 
Ewropea;

1. Jilqa' favorevolment l-iżvolġiment tal-elezzjonijiet parlamentari, lokali u presidenzjali 
bikrin ta' Mejju 2012, ikkaratterizzati skont l-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u 

                                               
1 A/RES/64/298.
2 ĠU L 334, 19.12.2007, p. 46.
3 ĠU L 336, 18.12.2009, p. 1.
4 ĠU L 163, 23.6.2011, p. 1.
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d-Drittijiet tal-Bniedem (ODIHR) tal-OSKE mir-rispett tad-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali; jilqa' pożittivament l-impenn tal-gvern il-ġdid biex ikompli fi triqtu lejn l-
integrazzjoni mal-UE u jenfasizza l-bżonn li jsiru r-riformi; 

2. Jistieden lill-Kunsill jiffissa mill-aktar fis possibbli d-data tal-bidu tan-negozjati ta' 
adeżjoni mas-Serbja, bil-patt li jiġu rispettati b'mod sodisfaċenti l-prijoritajiet 
fundamentali u jitkompla l-proċess ta' riforma; 

3. Jilqa' favorevolment il-progress li għamlet is-Serbja lejn is-sodisfazzjon tal-kriterji ta' 
Kopenħagen, kif rikonoxxut fir-rapport ta' progress tal-Kummissjoni Ewropea tal-2012; 
ifakkar li ż-żieda fil-progress fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea tiddependi mill-fatt li s-
Serbja ssegwi t-triq tar-riformi;  jenfasizza li l-implimentazzjoni hija fundamentali;

4. Jesprimi tħassib dwar il-bidliet li saru lil-Liġi dwar il-Bank Ċentrali li mminaw l-
indipendenza tiegħu, u dwar il-libertà ġenerali tal-istituzzjonijiet Statali taħt l-influwenza 
illegali tal-fergħa eżekuttiva tal-gvern; jissottolinja li l-kriterji politiċi ta' Kopenħagen 
jinkludu l-indipendenza tal-istituzzjonijiet Statali; 

5. Jilqa' b'sodisfazzjon il-kooperazzjoni tas-Serbja mal-ICTY u l-konsenja tal-indagati kollha 
għal delitti tal-gwerra lit-Tribunal tal-Aja; jaqbel mal-appelli ripetuti, min-naħa tal-
Prosekutur Kap tal-ICTY, biex issir investigazzjoni bir-reqqa u jitħarrek kull min ikun 
imdaħħal fin-netwerks ta' sostenn li ppermettew lil-latitanti jibqgħu mistoħbija għal żmien 
daqshekk twil, partikolarment fis-servizzi ta' sigurtà militari u ċivili; 

6. Jilqa' favorevolment l-issuktar tad-Djalogu bejn Belgrad u Pristina f'livell politiku għoli u 
l-impenn espress mill-gvern il-ġdid Serb; jappella għall-implimentazzjoni totali tal-
ftehimiet milħuqa s'issa miż-żewġ partijiet; iqis li l-kwistjoni tal-persuni neqsin teħtieġ 
tkun inkluża fid-djalogu fl-ogħla livell politiku; 

7. Jilqa' pożittivament l-impenn min-naħa tal-gvern li jimla l-lakuni fir-riforma tas-sistema 
ġudizzjarja, partikolarment billi jiggarantixxi li l-qafas normattiv ma jagħtix lok għal 
influwenza politika illegali, jittratta s-setgħa tal-Parlament li jaħtar l-imħallfin u l-
prosekuturi u l-parteċipazzjoni diretta tal-funzjonarji politiċi fix-xogħlijiet tal-Kunsill 
Għoli tal-Ġudikatura u tal-Kunsill tal-Prosekuzzjoni tal-Istat; jenfasizza l-importanza tal-
adozzjoni ta' kriterji ta' valutazzjoni ċari u trasparenti għall-imħallfin u għall-prosekuturi 
maħtura, kriterji li se jiggarantixxu l-indipendenza u l-professjonalità tagħhom; 

8. Jieħu nota tal-isforzi li għamel il-gvern il-ġdid biex jittratta t-tħassib espress mill-
Parlament Ewropew dwar it-talba għar-reviżjoni immedjata tal-Artikolu 359 tal-Kodiċi 
Kriminali; jenfasizza l-bżonn li tingħeleb il-problema tal-iffriżar tal-beni li akkumpanjat 
id-detenzjoni ta' persuni skont l-Artikolu 359 u kompliet taggrava l-qagħda tal-ekonomija 
Serba;

9. Jilqa' pożittivament l-impenn tal-gvern lejn il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità 
organizzata; jenfasizza li l-rieda politika hija kruċjali għas-suċċess tal-investigazzjonijiet 
f'każijiet ta' korruzzjoni bi profil għoli, fosthom l-24 privatizzazzjoni kontroversjali, u 
jittama li r-rwol speċjali u proattiv tal-Ewwel Viċi Prim Ministru f'dan il-qasam se jħalli l-
frott; jistieden lill-awtoritajiet jimplimentaw totalment il-liġi dwar il-finanzjament tal-
partiti politiċi li għandha tassigura t-trasparenza tagħhom u l-allinjament mal-istandards 
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tal-UE;

10. Ifakkar li mezzi tal-komunikazzjoni b'saħħithom, professjonali u indipendenti 
jikkostitwixxu element essenzjali ta' sistema demokratika; jistieden lill-awtoritajiet 
jiżguraw il-libertà tal-mezzi ta' komunikazzjoni, anki billi jittrattaw il-vjolenza u t-theddid 
kontinwi kontra l-ġurnalisti, isolvu l-każijiet tal-ġurnalisti maqtula fis-snin disgħin u 
elfejn, jiggarantixxu l-indipendenza tal-mezzi ta' komunikazzjoni mill-pressjonijiet politiċi 
u jfornulhom ambjent bla periklu biex iwettqu xogħolhom, u jittrattaw il-kwistjoni tal-
konċentrazzjoni tas-sjieda tal-mezzi ta' komunikazzjoni; jisħaq fuq il-bżonn li tiġi 
aċċelerata l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Mezzi ta' Komunikazzjoni adottata 
f'Ottubru 2011 u l-pjanijiet ta' azzjoni li jakkumpanjawha; jistieden lill-ġurnalisti 
jirrispettaw il-Kodiċi Deontoloġiku; 

11. Jenfasizza l-importanza tal-ġlieda kontra kull forma ta' diskriminazzjoni u kontra l-gruppi 
vulnerabbli kollha; jistieden lill-awtoritajiet jallinjaw malajr il-leġiżlazzjoni kontra d-
diskriminazzjoni mal-acquis u jistabbilixxu reġistru tal-proċessi u tal-kundanni definittivi 
għar-reati relatati; 

12. Jikkundanna d-deċiżjoni tal-gvern li tipprojbixxi l-Parata tal-Gay Pride li kellha suppost 
issir fis-6 ta' Ottubru 2012; 

13. Jilqa' pożittivament il-qagħda ġeneralment tajba tal-minoranzi nazzjonali, etniċi u 
kulturali fis-Serbja; jistieden lill-awtoritajiet itejbu l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
dwar il-ħarsien tal-minoranzi, partikolarment fir-rigward tar-rappreżentanza ġusta tal-
minoranzi fl-amministrazzjoni pubblika, fis-sistema ġudizzjarja u fil-pulizija, fl-
informazzjoni u fl-edukazzjoni bil-lingwi minoritarji, inkluża d-disponibilità tal-kotba tal-
iskola kollha meħtieġa; 

14. Jieħu nota ta' xi titjib li sar fil-pożizzjoni tal-popolazzjoni Rom u tal-miżuri meħuda biex 
tiżdied l-inklużjoni soċjali tagħhom; jesprimi tħassib dwar il-kontinwità tad-
diskriminazzjoni, tal-esklużjoni soċjali u tal-livell ogħli ta' qgħad, partikolarment fost in-
nisa Rom;

15. Jilqa' favorevolment il-progress li sar fir-riformi tas-sistema tat-tħaris tat-tfal u l-
implimentazzjoni kontinwa tal-Liġi dwar is-Sigurtà Soċjali tal-2011; jinsab inkwetat bl-
għadd li qed jiżdied ta' tfal fdati lis-servizzi ta' assistenza u partikolarment dwar it-tnaqqis 
bil-mod fl-għadd ta' tfal b'diżabilitajiet preżenti fl-istituti; 

16. Jerġa' jafferma s-sostenn sod għal-liberalizzazzjoni tal-viżi għall-pajjiżi tal-Balkani tal-
Punent; jistieden lis-Serbja u lill-Istati Membri tal-UE milquta l-aktar jittrattaw flimkien 
il-kwistjoni tal-applikanti għal asil foloz;

17. Jisħaq fuq ir-rwol ċentrali tas-soċjetà ċivili għat-tisħiħ u l-konsolidament tal-proċessi 
politiċi demokratiċi fil-pajjiż; 

18. Itenni l-importanza ċentrali tal-kooperazzjoni reġjonali u tar-relazzjonijiet ta' bon viċinat 
għas-suċċess tal-proċess ta' integrazzjoni Ewropea tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent; jilqa' 
b'sodisfazzjon il-ħidma li saret għar-rikonċiljazzjoni u jisħaq fuq il-fatt li s-Serbja għandha 
tkompli tiżvolġi rwol attiv u kostruttiv fir-reġjun; 
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19. Jenfasizza li d-delitti tal-gwerra u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem kollha kommessi matul 
il-kunflitti tas-snin disgħin f'dik li kienet il-Jugoslavja ma għandhomx ikunu miċħuda 
mill-ebda uffiċjal pubbliku;

20. Jilqa' favorevolment iż-żjara uffiċjali tal-Prim Ministru Ivica Dačić fil-
Bosnja-Ħerzegovina u s-sostenn uffiċjali favur l-integrità territorjali u s-sovranità tal-
Bosnja-Ħerzegovina; 

21. Jilqa' pożittivament it-titjib fir-relazzjonijiet bejn il-Kroazja u s-Serbja; iħeġġeġ lill-
awtoritajiet taż-żewġ pajjiżi jkomplu jagħmlu sforzi biex jirriżolvu l-kwistjoni tal-persuni 
neqsin;

22. Jilqa' pożittivament it-titjib fir-relazzjonijiet bejn il-Montenegro u s-Serbja; jappella għal 
koordinament aktar mill-qrib bejn il-gvernijiet rispettivi fir-riformi relatati mal-UE, 
partikolarment biex jittrattaw sfidi komuni għall-Istat tad-dritt; jinkoraġġixxi liż-żewġ 
gvernijiet jintensifikaw l-isforzi tagħhom sabiex isibu soluzzjoni għall-kwistjonijiet li 
fadal dwar il-fruntieri; 

23. Jilqa' pożittivament il-ftehim milħuq bejn is-Serbja u l-Maċedonja dwar il-moviment 
liberu taċ-ċittadini flimkien mal-ftehimiet li s-Serbja diġà ffirmat; 

24. Jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet jieħdu inizjattivi biex joħolqu ekonomija tas-suq totalment 
funzjonanti; ifakkar li l-eżistenza ta' monopolji tal-Istat u privati xxekkel serjament it-
tranżizzjoni lejn ekonomija miftuħa tas-suq u jistieden lill-gvern jieħu provvedimenti 
għall-abolizzjoni tagħhom; jenfasizza l-importanza tat-tneħħija tal-burokrazija; 

25. Jistieden lill-awtoritajiet jipproċedu malajd bil-ħolqien tal-kundizzjonijiet għal djalogu 
soċjali awtentiku; jiġbed l-attenzjoni għal-lakuni fil-Liġi dwar ix-Xogħol li ma ġietx 
allinjata mal-acquis; 

°
°      °

26. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-Gvern u lill-Parlament tas-Serbja.


