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Resolutie van het Europees Parlement over het voortgangsverslag 2012 betreffende 
Servië
(2012/0000(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 2 maart 2012,

– gezien de stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Republiek Servië anderzijds, waarmee 
het Europees Parlement op 19 januari 2011 instemde en die zich in het laatste stadium van 
ratificatie door de lidstaten bevindt, en de Interimovereenkomst betreffende de handel en 
aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië, die van 
kracht werd op 1 februari 2010, en de verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en 
associatieovereenkomst tussen de EG en Servië: procedures voor de toepassing van de 
overeenkomst en de interimovereenkomst, 

– gezien Besluit 2008/213/EG van de Raad van 18 februari 2008 over de beginselen, 
prioriteiten en voorwaarden die opgenomen zijn in het Europese partnerschap met Servië 
en tot intrekking van Besluit 2006/56/EG1,

– gezien de conclusies van de Raad Algemene Zaken van 28 februari 2012,

– gezien de conclusies van de Raad van 25 oktober 2010 waarin de Commissie verzocht 
wordt advies uit te brengen over het verzoek van Servië om toetreding tot de Europese 
Unie, de conclusies van de Raad van 5 december 2011 en de conclusies van de Europese 
Raad van 9 december 2011,

– gezien het advies van de Commissie van 12 oktober 2011 over het verzoek van Servië om 
toetreding tot de Europese Unie (SEC(2011)1208) en de mededeling van de Commissie 
van 12 oktober 2011 "Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2011-2012" 
(COM(2011)0666), 

– gezien het voortgangsverslag over Servië voor 2012 dat de Commissie op 10 oktober 2012 
publiceerde (SEC(2012)333),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
"Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2012-2013" van 10 oktober 2012 
(COM(2012)600),

– gezien resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad, het advies van het Internationaal 
Gerechtshof van 22 juli 2010 over de vraag of de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring 
van Kosovo in overeenstemming is met het internationaal recht, en de resolutie van de 
Algemene Vergadering van de VN van 9 september 2010 waarin zij de inhoud van dat 

                                               
1 PB L 80 van 19.3.2008, blz. 46.
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advies onderschreef en zich verheugd toonde over de bereidheid van de EU om de dialoog 
tussen Belgrado en Pristina te faciliteren1, 

– gezien de gezamenlijke verklaring van de 6e interparlementaire vergadering EU-Servië 
van 27 en 28 september 2012,

– gezien de overnameovereenkomst tussen de EU en Servië van 8 november 20072 en 
Verordening 1244/2009 van de Raad van 30 november 2009 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de 
onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een 
visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld3,

– gezien het derde Commissieverslag aan het Europees Parlement en de Raad over de 
controle na de visumliberalisering voor de landen van de Westelijke Balkan 
overeenkomstig de verklaring van de Commissie van 8 november 2010 en gepubliceerd 
op 28 augustus 2012 (COM(2012) 472 def),

– gezien Besluit 2011/361/GBVB van de Raad van 20 december 2010 betreffende de 
ondertekening en sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek 
Servië tot vaststelling van een kader voor de deelname van de Republiek Servië aan 
crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie4,

– gezien het eindverslag van 19 september 2012 van de beperkte 
verkiezingswaarnemingsmissie van de OVSE en het ODIHR over de Servische 
parlements- en presidentiële verkiezingen van 6 resp. 20 mei,  

– gezien het jaarverslag van 1 augustus 2012 van de president van het Internationaal 
Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY), dat op 15 oktober ingediend was 
bij de Algemene Vergadering van de VN,  

– gezien haar eerdere resoluties,

– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Europese Raad van 1 maart 2012 Servië de status van kandidaat-
lidstaat heeft toegekend; 

B. overwegende dat slechts één EU-lidstaat het stabilisatie- en associatieproces tussen de EU 
en Servië nog niet heeft geratificeerd; 

C. overwegende dat de Servische regering haar toezegging om Europese integratie te blijven 
nastreven, heeft bekrachtigd;

1. is ingenomen met de manier waarop in mei 2012 de parlements-, gemeenteraads- en 
vervroegde presidentiële verkiezingen zijn gehouden, die volgens de OVSE en het 

                                               
1 A/RES/64/298.
2 PB L 334 van 19.12.07, blz. 46.
3 PB L 336 van 18.12.09, blz. 1.
4 PB L 163 van 23.06.11, blz. 1.
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ODIHR werden gekenmerkt door eerbiediging van de grondrechten en fundamentele 
vrijheden; is verheugd dat de nieuwe regering zich inspant voor een voortzetting van de 
koers op weg naar EU-integratie, en benadrukt dat er hervormingen moeten worden 
doorgevoerd; 

2. verzoekt de Raad zo snel mogelijk een datum vast te leggen voor de aanvang van de 
toetredingsonderhandelingen met Servië, mits het land naar tevredenheid voldaan heeft 
aan de belangrijkste prioriteiten en de hervormingsprocessen voortzet; 

3. is ingenomen met de vooruitgang die Servië heeft geboekt bij het behalen van de politieke 
criteria van Kopenhagen, zoals ook is onderkend in het voortgangsverslag 2012 van de 
Europese Commissie; herinnert eraan dat verdere vooruitgang in het Europese 
integratieproces afhangt van of de hervormingen worden voortgezet; benadrukt dat de 
doorvoering daarvan cruciaal is;

4. drukt haar bezorgdheid uit over de wijzigingen in de wet inzake de centrale bank, 
waardoor de onafhankelijkheid daarvan werd ondermijnd, en over het feit dat de algehele 
vrijheid van staatsinstellingen in het gedrang komt door overmatige invloed van de 
uitvoerende tak van de regering;  onderstreept dat de politieke criteria van Kopenhagen 
ook de onafhankelijkheid van staatsinstellingen behelzen; 

5. is verheugd over de samenwerking van Servië met het ICTY en over het feit dat alle 
verdachten van oorlogsmisdaden inmiddels overgedragen zijn aan het tribunaal in Den 
Haag; is het eens met de herhaalde oproepen van de hoofdaanklager van het ICTY om 
grondig onderzoek te doen naar en de vervolging te gelasten van personen die betrokken 
zijn in ondersteunende netwerken waardoor voortvluchtigen zo lang vrij konden 
rondlopen, vooral in de militaire en civiele veiligheidsdiensten; 

6. is verheugd over de hervatting van de dialoog tussen Belgrado en Pristina op hoog politiek 
niveau en het engagement waaraan de nieuwe Servische regering uitdrukking heeft 
gegeven; roept op tot de volledige uitvoering van de overeenkomsten die tot nu toe door 
beide partijen gesloten zijn; is van mening dat de kwestie van vermiste personen op het 
hoogste politieke niveau in de dialoog moet worden ingebed; 

7. is ingenomen met de toezegging van de regering om tekortkomingen in de hervorming 
van de rechterlijke macht aan te pakken, waarbij er met name op wordt toegezien dat het 
wettelijk kader geen ruimte biedt voor overmatige politieke invloed en de bevoegdheid 
van het parlement om rechters en aanklagers te benoemen en de rechtstreekse participatie 
van politiek functionarissen aan het werk van de Hoge Raad voor Justitie en de Raad voor 
het openbaar ministerie aan de kaak wordt gesteld;  onderstreept dat er duidelijke en 
transparante evaluatiecriteria moeten worden vastgesteld voor de benoemde rechters en 
aanklagers om hun onafhankelijkheid en professionaliteit te waarborgen; 

8. neemt kennis van de inspanningen van de nieuwe regering om werk te maken van de 
bezwaren die zijn geuit door het Europees Parlement met betrekking tot de roep om 
onmiddellijke herziening van artikel 359 van het Wetboek van Strafrecht; benadrukt dat 
het probleem van bevriezing van tegoeden waarmee de detentie van personen krachtens 
artikel 359 gepaard ging en waardoor de toestand van de Servische economie verder is 
verslechterd, moet worden aangepakt;  
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9. is ingenomen met de toezegging van de regering om corruptie en georganiseerde misdaad 
te bestrijden; benadrukt dat politieke wil cruciaal is voor het welslagen van onderzoeken 
naar prominente corruptiezaken, met inbegrip van 24 controversiële privatiseringen, en 
hoopt dat de speciale en proactieve rol van de eerste vicepremier zijn vruchten zal 
afwerpen op dit vlak; roept de autoriteiten op de wet inzake de financiering van politieke 
partijen volledig ten uitvoer te leggen om erop toe te zien dat die financiering transparant 
is en afgestemd is op de EU-normen;

10. brengt in herinnering dat krachtige, professionele en onafhankelijke media een essentieel 
onderdeel vormen van een democratisch systeem; roept de autoriteiten op de vrijheid van 
de media zeker te stellen, onder andere door het voortdurende geweld tegen en de 
bedreigingen van journalisten aan te pakken, de zaken van vermoorde journalisten uit de 
jaren 1990 en 2000 op te lossen, ervoor te zorgen dat de media onafhankelijk kunnen 
opereren van politieke druk en de media een veilige omgeving te bieden om hun werk uit 
te voeren, door het probleem van de concentratie van media-eigendom aan te pakken;  
dringt aan op de versnelde tenuitvoerlegging van de in oktober 2011 aangenomen 
mediastrategie en de bijbehorende actieplannen; dringt aan op eerbiediging van de 
gedragscode door de journalisten; 

11. benadrukt het belang van de strijd tegen alle vormen van discriminatie, gericht tegen alle 
kwetsbare groepen;  roept de autoriteiten op de antidiscriminatiewetwetgeving snel op één 
lijn te brengen met het acquis en de staat van dienst op het gebied van vervolgingen en 
veroordelingen voor aanverwante strafbare feiten bij te houden;   

12. veroordeelt het regeringsbesluit om de Gay Pride-parade te verbieden, die plaats had 
moeten vinden op 6 oktober 2012; 

13. is ingenomen met de over het algemeen goede status van nationale, etnische en culturele 
minderheden in Servië; roept de autoriteiten op de uitvoering van de wetgeving inzake de 
bescherming van minderheden te verbeteren, vooral met betrekking tot de eerlijke 
vertegenwoordiging van minderheden in overheidsfuncties en bij justitie en de politie, en 
met betrekking tot informatie en onderwijs in minderheidstalen, waaronder het 
verschaffen van alle nodige tekstboeken; 

14. neemt kennis van een lichte verbetering in de positie van de Roma-bevolking, en de 
maatregelen die getroffen zijn om hun sociale integratie te verbeteren; geeft uiting aan 
haar bezorgdheid over de voortdurende discriminatie, sociale uitsluiting en hoge 
werkloosheid, met name onder Roma-vrouwen;

15. is verheugd over de vooruitgang in de hervormingen van het jeugdzorgsysteem en de 
verdere tenuitvoerlegging van de wet op de sociale zekerheid uit 2011; maakt zich zorgen 
over het stijgende aantal kinderen in de zorg, en met name over de gestage afname van het 
aantal gehandicapte kinderen in instellingen; 

16. herbevestigt haar loyale steun aan visumliberalisering voor de landen op de Westelijke 
Balkan; roept Servië en de EU-lidstaten die er het meest mee te maken hebben op om 
samen het probleem van fictieve asielzoekers aan te pakken;

17. beklemtoont de centrale rol van het maatschappelijk middenveld voor het versterken en 
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bestendigen van democratische politieke processen in het land; 

18. herhaalt het cruciale belang van regionale samenwerking en goede 
nabuurschapsbetrekkingen voor het welslagen van het Europese integratieproces van de 
landen op de Westelijke Balkan; is ingenomen met het werk dat verzet is op het gebied 
van verzoening en benadrukt dat Servië een actieve en constructieve rol moet blijven 
spelen in de regio; 

19. beklemtoont dat alle oorlogsmisdaden en schendingen van de mensenrechten tijdens de 
conflicten in de jaren 1990 in voormalig Joegoslavië niet mogen worden ontkend door 
ambtenaren; 

20. is ingenomen met het officiële bezoek van premier Ivica Dačić aan Bosnië en 
Herzegovina en met de officiële steun aan de territoriale onschendbaarheid en 
soevereiniteit van het land; 

21. is verheugd over de verbetering in de betrekkingen tussen Kroatië en Servië; dringt er bij 
de autoriteiten van beide landen op aan zich te blijven inspannen om het probleem van 
vermiste personen op te lossen;

22. is verheugd over de verbeteringen in de betrekkingen tussen Montenegro en Servië; roept 
op tot nauwere coördinatie tussen beide regeringen op het gebied van aan de EU gelieerde 
hervormingen, met name om gezamenlijke uitdagingen voor de rechtsstaat het hoofd te 
bieden; moedigt beide regeringen aan zich nog meer in te zetten om te komen tot een 
beslechting van de nog onopgeloste grensgeschillen; 

23. is ingenomen met de bereikte overeenkomst tussen Servië en Macedonië over het vrije 
verkeer van burgers, naast de overeenkomsten die al door Servië ondertekend zijn; 

24. moedigt de autoriteiten aan stappen te ondernemen op weg naar een volledig 
functionerende markteconomie; herinnert eraan dat overheids- en particuliere monopolies 
een grote belemmering vormen voor de overgang naar een open markteconomie, en roept 
de regering op maatregelen te treffen om deze af te schaffen; onderstreept dat er een eind 
moet worden gemaakt aan bureaucratie; 

25. roept de autoriteiten op snel aan de slag te gaan met het scheppen van de voorwaarden 
voor een echte sociale dialoog;  vestigt de aandacht op de hiaten in de wet op arbeid, die 
niet is afgestemd op het acquis; 

°
°      °

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regering en het parlement van Servië.


