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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów 
Serbii w 2012 r.
2012/0000 (NLE)

Parlament Europejski,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 2 marca 2012 r.,

– uwzględniając układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi 
i ich państwami członkowskimi a Republiką Serbii, na zawarcie którego Parlament 
Europejski wyraził zgodę w dniu 19 stycznia 2011 r. i który jest w ostatecznej fazie 
ratyfikacji przez państwa członkowskie, a także umowę przejściową w sprawie handlu i 
kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii, która 
weszła w życie w dniu 1 lutego 2010 r., jak również rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące pewnych procedur dotyczących stosowania układu o 
stabilizacji i stowarzyszeniu WE-Serbia: procedury stosowania układu i umowy 
przejściowej,

– uwzględniając decyzję Rady 2008/213/WE z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, 
priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią oraz uchylającą 
decyzję 2006/56/WE1,

– uwzględniając wnioski Rady do Spraw Ogólnych z dnia 28 lutego 2012 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 25 października 2010 r., w których zwrócono się do 
Komisji o sporządzenie opinii na temat wniosku Serbii o członkostwo w Unii 
Europejskiej, oraz konkluzje Rady z dnia 5 grudnia 2011 r. i konkluzje Rady Europejskiej 
z dnia 9 grudnia 2011 r.,

– uwzględniając opinię Komisji z dnia 12 października 2011 r. na temat wniosku Serbii 
o członkostwo w Unii Europejskiej (SEC(2011)1208) oraz komunikat Komisji pt. 
„Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2011-2012” 
(COM(2011)0666) z dnia 12 października 2011 r.,

– uwzględniając sporządzone przez Komisję sprawozdanie dotyczące postępów Serbii w 
2010 r. (SWD(2012)0333) z dnia 10 października 2012 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
10 października 2012 r. zatytułowany „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania 
na lata 2012-2013” (COM(2012)0600),

– uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 (1999), opinię doradczą 
MTS z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie kwestii zgodności jednostronnej deklaracji 
niepodległości Kosowa z prawem międzynarodowym oraz rezolucję Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ z dnia 9 września 2010 r., w której uznano treść opinii i z zadowoleniem 

                                               
1 Dz.U. L 80 z 19.3.2008, s. 46.
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przyjęto gotowość UE do ułatwienia dialogu między Belgradem a Prisztiną1, 

– uwzględniając wspólne oświadczenie przyjęte podczas szóstego posiedzenia 
międzyparlamentarnego UE-Serbia w dniach 27–28 września 2012 r.,

– uwzględniając umowę o readmisji zawartą między UE a Serbią w dniu 
8 listopada 2007 r.2 oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 1244/2009 z dnia 30 listopada 
2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa 
trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy przekraczając granice zewnętrzne, oraz 
te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu3,

– uwzględniając opublikowane dnia 28 sierpnia 2012 r. trzecie sprawozdanie Komisji dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania sytuacji po liberalizacji 
reżimu wizowego w państwach Bałkanów Zachodnich zgodnie z oświadczeniem Komisji 
z dnia 8 listopada 2010 r. (COM(2012)0472 final),

– uwzględniając decyzję Rady 2011/361/WPZiB z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie 
podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Serbii ustanawiającej 
zasady ogólne udziału Republiki Serbii w operacjach zarządzania kryzysowego 
prowadzonych przez Unię Europejską4,

– uwzględniając sporządzone dnia 19 września 2012 r. sprawozdanie końcowe ograniczonej 
misji obserwacji wyborów z ramienia OBWE/ODIHR, która obserwowała wybory 
parlamentarne i prezydenckie w Serbii w dniach 6 i 20 maja br.,

– uwzględniając sprawozdanie roczne prezesa MTKJ z 1 sierpnia 2012 r. przedstawione 
Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ w dniu 15 października 2012 r.,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w dniu 1 marca 2012 r. Rada Europejska przyznała Serbii status 
kraju kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej;

B. mając na uwadze, że tylko jedno państwo członkowskie UE nie ratyfikowało jeszcze 
procesu stabilizacji i stowarzyszenia UE-Serbia;

C. mając na uwadze, że nowy rząd Serbii potwierdził swe zobowiązanie do kontynuowania 
procesu integracji europejskiej;

1. z zadowoleniem przyjmuje przeprowadzenie w maju 2012 r. wyborów parlamentarnych, 
lokalnych i wczesnych wyborów prezydenckich, które zdaniem OBWE/ODIHR odbyły 
się z poszanowaniem podstawowych praw i wolności; z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie ze strony nowego rządu do kontynuowania procesu integracji UE i 

                                               
1 A/RES/64/298.
2 Dz.U. L 334 z 19.12.2007, s. 46.
3 Dz.U. L 336 z 18.12.2009, s. 1.
4 Dz.U. L 163 z 23.6.2011, s. 1.
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podkreśla potrzebę prowadzenia reform;

2. wzywa Radę do jak najszybszego ustalenia terminu rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z 
Serbią, pod warunkiem zadowalającego spełnienia kluczowych priorytetów oraz 
kontynuowania procesów reformy;

3. z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione przez Serbię w zakresie realizacji 
politycznych kryteriów kopenhaskich, co uznano w sporządzonym przez Komisję 
Europejską sprawozdaniu z postępów w roku 2012; przypomina, że dalsze postępy w 
procesie integracji europejskiej uzależnione są od realizacji dalszych reform; podkreśla, że 
wdrażanie ma kluczowe znaczenie;

4. wyraża zaniepokojenie zmianami ustawy w sprawie banku centralnego, która podważyła 
jego niezależność, a także kwestią ogólnego wyzwolenia się instytucji państwowych spod 
niepożądanych wpływów władzy wykonawczej państwa; podkreśla, że polityczne kryteria 
kopenhaskie obejmują niezależność instytucji państwowych;

5. z zadowoleniem przyjmuje współpracę Serbii z MTKJ oraz fakt, że sprawy wszystkich 
osób podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych przekazano Trybunałowi w Hadze; 
wspiera wielokrotne wezwania prokuratora głównego MTKJ do przeprowadzenia 
gruntownego dochodzenia i wniesienia oskarżenia przeciwko osobom działającym w 
sieciach pomocy, które umożliwiły uciekinierom pozostać na wolności przez tak długi 
czas, zwłaszcza w wojsku i w cywilnych służbach bezpieczeństwa;

6. z zadowoleniem przyjmuje wznowienie dialogu pomiędzy Belgradem a Prisztiną na 
wysokim szczeblu politycznym oraz zaangażowanie ze strony rządu Serbii; domaga się 
pełnej realizacji porozumień osiągniętych do tej pory przez obie strony; jest zdania, że 
kwestię osób zaginionych należy uwzględnić w dialogu prowadzonym na najwyższych 
szczeblach politycznych;

7. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie rządu do zajęcia się niedociągnięciami w 
reformie wymiaru sprawiedliwości, szczególnie do zagwarantowania, by ramy prawne nie 
pozostawiały miejsca dla niepożądanych wpływów politycznych, zobowiązanie do 
rozwiązania kwestii uprawnień parlamentu do nominowania sędziów i prokuratorów oraz 
do bezpośredniego zaangażowania urzędników politycznych w prace Wysokiej Rady 
Sędziów i Prokuratorów; podkreśla znaczenie przyjęcia jasnych i przejrzystych kryteriów 
oceny w procesie powoływania sędziów i prokuratorów, które zagwarantują ich 
niezależność i profesjonalizm;

8. przyjmuje do wiadomości wysiłki nowego rządu w zakresie odpowiedzi na obawy 
Parlamentu Europejskiego dotyczące wezwania do natychmiastowej rewizji art. 359 
kodeksu karnego; podkreśla potrzebę rozwiązania problemu zamrożenia aktywów, które 
towarzyszyło zatrzymywaniu osób w oparciu o art. 359 i które jeszcze bardziej pogorszyło 
stan gospodarki Serbii;

9. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie rządu do walki z korupcją i przestępczością 
zorganizowaną; podkreśla, że wola polityczna to kluczowy element powodzenia 
dochodzeń w sprawach dotyczących korupcji na wysokim szczeblu, w tym 24 
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kontrowersyjnych przypadków prywatyzacji i wyraża nadzieję, że specjalne i aktywne 
działania pierwszego wicepremiera w tej dziedzinie przyniosą rezultaty; wzywa władze do 
pełnego wdrożenia przepisów w sprawie finansowania partii politycznych, które 
zagwarantują przejrzystość tego finansowania oraz dostosowanie go do standardów 
unijnych;

10. przypomina, że aktywne, profesjonalne i niezależne media to podstawowy element 
systemu demokratycznego; wzywa władze do zapewnienia wolności mediów między 
innymi poprzez położenie kresu aktom przemocy i groźbom w stosunku do dziennikarzy, 
wyjaśnienie morderstw popełnionych na dziennikarzach w latach 90 XX wieku i na 
początku XXI w., zagwarantowanie niezależności mediów od nacisków politycznych i 
zapewnienie im bezpiecznego środowiska do prowadzenia prac, a także rozwiązanie 
kwestii koncentracji własności mediów; podkreśla potrzebę przyspieszenia realizacji 
strategii medialnej przyjętej w październiku 2011 r. i towarzyszących jej planów 
działania; apeluje do dziennikarzy o przestrzeganie kodeksu etyki;

11. podkreśla znaczenie walki z wszelkimi formami dyskryminacji i wobec wszystkich 
słabych grup; domaga się, by władze szybko dostosowały ustawodawstwo 
antydyskryminacyjne do przepisów unijnych oraz stworzyły rejestr oskarżeń oraz 
ostatecznych wyroków skazujących za odnośne przestępstwa;

12. potępia decyzję rządu o zakazie organizacji parady Gay Pride, która miała się odbyć dnia 
6 października 2012 r.;

13. z zadowoleniem przyjmuje ogólnie dobry status mniejszości narodowych, etnicznych i 
kulturowych w Serbii; wzywa władze do poprawy wdrażania ustawodawstwa dotyczącego 
ochrony mniejszości, w szczególności pod względem właściwej reprezentacji mniejszości 
w administracji publicznej, wymiarze sprawiedliwości i policji, informacji i edukacji w 
językach mniejszościowych, w tym zapewniania wszystkich niezbędnych podręczników;

14. odnotowuje pewną poprawę sytuacji ludności romskiej, a także środki podjęte w celu 
lepszej integracji społecznej tej grupy; wyraża zaniepokojenie z powodu ich dalszej 
dyskryminacji i marginalizacji społecznej oraz wysokiego poziomu bezrobocia w tej 
grupie, dotyczy to zwłaszcza kobiet romskich;

15. z zadowoleniem przyjmuje postępy w reformie systemu opieki nad dziećmi oraz w dalszej 
realizacji ustawy w sprawie opieki społecznej z 2011 r.; wyraża zaniepokojenie rosnącą 
liczbą dzieci pozostających pod opieką państwa, a w szczególności powolnym spadkiem 
liczby dzieci upośledzonych uczęszczających do instytucji opieki;

16. potwierdza zdecydowane poparcie liberalizacji reżimu wizowego dla krajów Bałkanów 
Zachodnich; wzywa Serbię i państwa członkowskie UE, których problem ten dotyczy w 
największym stopniu, by wspólnie rozwiązały problem fikcyjnych podań o azyl;

17. podkreśla centralną rolę społeczeństwa obywatelskiego we wzmacnianiu i konsolidacji 
demokratycznych procesów politycznych w kraju;

18. przypomina o podstawowym znaczeniu współpracy regionalnej i stosunków 
dobrosąsiedzkich dla powodzenia procesu integracji europejskiej krajów Bałkanów 
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Zachodnich; z zadowoleniem przyjmuje prace w dziedzinie pojednania oraz podkreśla, że 
Serbia powinna nadal odgrywać aktywną i konstruktywną rolę w regionie;

19. podkreśla, że żaden urzędnik państwowy nie powinien negować jakichkolwiek zbrodni 
wojennych i jakichkolwiek przypadków naruszania praw człowieka w konfliktach, jakie 
miały miejsce w latach 90 XX w. w byłej Jugosławii;

20. z zadowoleniem przyjmuje oficjalną wizytę prezydenta Ivica Dačića w Bośni 
i Hercegowinie oraz oficjalne poparcie dla integralności terytorialnej i suwerenności tego 
kraju;

21. z zadowoleniem przyjmuje poprawę stosunków między Chorwacją a Serbią; nalega, by 
władze obu krajów podjęły dalsze wysiłki w celu rozwiązania problemu osób 
zaginionych;

22. z zadowoleniem przyjmuje poprawę stosunków między Czarnogórą a Serbią; domaga się 
ściślejszej koordynacji prac pomiędzy rządami tych krajów w zakresie reform związanych 
z UE, w szczególności stawienia czoła wspólnym wyzwaniom w dziedzinie 
praworządności; zachęca rządy obu krajów do wzmożenia wysiłków na rzecz znalezienia 
rozwiązania wciąż nieuregulowanej kwestii granic;

23. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte przez Serbię i Macedonię porozumienie w sprawie 
swobodnego przepływu obywateli poza porozumieniami podpisanymi już przez Serbię;

24. zachęca władze do podjęcia kroków w kierunku stworzenia w pełni funkcjonalnej 
gospodarki rynkowej; przypomina, że istnienie monopoli państwowych i prywatnych w 
poważnym stopniu utrudnia przejście na otwartą gospodarkę rynkową i wzywa rząd do 
podjęcia działań w kierunku rozbicia tych monopoli; podkreśla znaczenie zniesienia 
biurokracji;

25. wzywa władze do szybkiego stworzenia warunków dla rzeczywistego dialogu socjalnego; 
zwraca uwagę na niedociągnięcia prawa pracy, które nie zostało dostosowane do 
ustawodawstwa unijnego;

°
°      °

26. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządowi i parlamentowi Serbii.


