
RE\920179RO.doc PE500.458v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Document de şedinţă

22.11.2012 B7-0000/2012

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

referitoare la Raportul pe 2012 privind progresele realizate de Serbia
(2012/0000(RSP))

Jelko Kacin
în numele Comisiei pentru afaceri externe



PE500.458v02-00 2/6 RE\920179RO.doc

RO

B7-0000/2012

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Raportul pe 2012 privind progresele 
realizate de Serbia
(2012/0000(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 2 martie 2012,

– având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere (ASA) dintre Comunitățile Europene 
și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, pe care 
Parlamentul European l-a aprobat la 19 ianuarie 2011 și care se află în stadiul final al 
procesului de ratificare de către statele membre, precum și Acordul interimar privind 
comerțul și aspectele legate de comerț dintre Comunitățile Europene, pe de o parte, și 
Republica Serbia, pe de altă parte, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2010, și 
Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de 
aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere CE/Serbia: proceduri de aplicare a 
acordului și a acordului interimar,

– având în vedere Decizia 2008/213/CE a Consiliului din 18 februarie 2008 privind 
principiile, prioritățile și condițiile cuprinse în Parteneriatul european cu Serbia și de 
abrogare a Deciziei 2006/56/CE1,

– având în vedere Concluziile Consiliului Afaceri Externe din 28 februarie 2012,

– având în vedere Concluziile Consiliului din 25 octombrie 2010 prin care invită Comisia să 
își pregătească avizul cu privire la cererea Serbiei de aderare la Uniunea Europeană, 
precum și Concluziile Consiliului din 5 decembrie 2011 și Concluziile Consiliului 
European din 9 decembrie 2011,

– având în vedere Avizul Comisiei din 12 octombrie 2011 privind cererea Serbiei de aderare 
la Uniunea Europeană ((SEC(2011)1208) și Comunicarea Comisiei din 12 octombrie 
2011 intitulată „Strategia de extindere și principalele provocări 2011-2012” 
(COM(2011)0666), 

– având în vedere Raportul Comisiei pe 2012 privind progresele realizate de Serbia 
(SWD(2012)0333) din 10 octombrie 2012,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 10 
octombrie 2012 intitulată „Strategia de extindere și principalele provocări în perioada 
2012-2013” (COM(2012)0600),

– având în vedere Rezoluția 1244 (1999) a Consiliului de Securitate al ONU, Avizul 
consultativ al Curții Internaționale de Justiție din 22 iulie 2010 privind conformitatea cu 
dreptul internațional a declarației unilaterale de independență a Kosovo, precum și 
Rezoluția din 9 septembrie 2010 a Adunării Generale a ONU care a luat act de conținutul 

                                               
1 JO L 80, 19.3.2008, p. 46.
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avizului și a salutat disponibilitatea UE de a facilita dialogul dintre Belgrad și Pristina1, 

– având în vedere declarația comună a celei de-a 6-a Reuniuni interparlamentare UE-Serbia 
din 27-28 septembrie 2012,

– având în vedere Acordul din 8 noiembrie 2007 între Comunitatea Europeană și Republica 
Serbia privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală2 și Regulamentul 
(CE) nr. 1244/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză 
pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt 
exonerați de această obligație3,

– având în vedere Al treilea raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu 
privind monitorizarea ulterioară liberalizării vizelor pentru țările din Balcanii de Vest, în 
conformitate cu declarația Comisiei din 8 noiembrie 2010, raport publicat la 28 august 
2012 (COM(2012)0472),

– având în vedere Decizia 2011/361/PESC a Consiliului din 20 decembrie 2010 privind 
semnarea și încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Republica Serbia de stabilire 
a unui cadru pentru participarea Republicii Serbia la operațiunile Uniunii Europene de 
gestionare a crizelor4,

– având în vedere raportul final din 19 septembrie 2012 al Misiunii restrânse de observare a 
alegerilor a Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), 
care a observat alegerile parlamentare și prezidențiale din Serbia din 6 și 20 mai,

– având în vedere raportul anual din 1 august 2012 al Președintelui TPII, prezentat la 15 
octombrie 2012 în fața Adunării Generale a ONU, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Consiliul European din 1 martie 2012 i-a acordat Serbiei statutul de țară 
candidată; 

B. întrucât un singur stat membru al UE nu a ratificat încă Acordul de stabilizare și de 
asociere dintre UE și Serbia;

C. întrucât noul guvern al Serbiei și-a afirmat angajamentul de a continua procesul de 
integrare europeană,

1. salută modul de desfășurare a alegerilor parlamentare și locale și a alegerilor prezidențiale 
anticipate, care au avut loc în luna mai 2012 și în cadrul cărora, conform OSCE/ODIHR, 
au fost respectate drepturile și libertățile fundamentale; salută faptul că noul guvern se 

                                               
1 A/RES/64/298.
2 JO L 334, 19.12.2007, p. 46.
3 JO L 336, 18.12.2009, p. 1.
4 JO L 163, 23.6.2011, p. 1.
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angajează să continue procesul de integrare în UE și subliniază necesitatea ca acesta să 
pună în aplicare reforme; 

2. solicită Consiliului să stabilească data începerii negocierilor de aderare cu Serbia cât mai 
curând posibil, dar numai în condițiile în care obiectivele prioritare sunt îndeplinite în 
mod satisfăcător, iar procesul de reformă continuă; 

3. salută progresele înregistrate de Serbia în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor politice 
de la Copenhaga, recunoscute în cadrul raportului Comisiei pe 2012 privind progresele 
realizate; reamintește faptul că realizarea de progrese suplimentare în cadrul procesului de 
integrare europeană depinde de continuarea reformelor; subliniază faptul că 
implementarea acestora este esențială;

4. își exprimă îngrijorarea cu privire le modificările aduse legislației privind banca centrală, 
care au subminat independența acesteia, și cu privire la faptul că, în general, instituțiile 
statului nu își pot desfășura în mod liber activitatea din cauza ingerințelor venite din 
partea puterii executive; subliniază faptul că printre criteriile politice de la Copenhaga se 
numără independența instituțiilor statului; 

5. salută cooperarea dintre Serbia și TPII, precum și faptul că toți suspecții de crime de 
război au fost deferiți Tribunalului de la Haga; se alătură solicitărilor repetate ale 
procurorului șef al TPII vizând anchetarea minuțioasă și urmărirea penală a persoanelor 
implicate în rețelele de sprijin, mai ales a celor din cadrul serviciilor de securitate civilă și 
militară, care au permis fugarilor să se ascundă un timp atât de îndelungat; 

6. salută reluarea dialogului la nivel înalt dintre Belgrad și Pristina, precum și angajamentul 
exprimat de noul guvern al Serbiei; solicită implementarea deplină de către ambele părți a 
acordurilor încheiate până acum; consideră că problema persoanelor dispărute trebuie 
inclusă în dialogul de la cel mai înalt nivel politic; 

7. salută angajamentul guvernului privind soluționarea deficiențelor din reforma sistemului 
judiciar, în special prin garantarea impermeabilității cadrului juridic în fața imixtiunilor 
politice neadecvate și prin abordarea aspectelor legate de competența parlamentului de a 
numi judecători și procurori și de participarea directă a funcționarilor politici la activitățile 
Consiliului Superior al Magistraturii și ale Consiliului de Stat al Ministerului Public; 
subliniază importanța adoptării unor criterii de evaluare clare și transparente pentru 
judecătorii și procurorii numiți, care să garanteze independența și profesionalismul 
acestora; 

8. ia act de eforturile depuse de noul guvern în vederea abordării îngrijorărilor exprimate de 
Parlamentul European cu privire la solicitarea de revizuire imediată a articolului 359 din 
Codul Penal; subliniază că trebuie abordată și problema înghețării activelor persoanelor 
reținute în temeiul articolului 359, măsură ce a contribuit la deteriorarea, în continuare, a 
situației economice a Serbiei;

9. salută angajamentul guvernului privind combaterea corupției și a criminalității organizate; 
subliniază faptul că voința politică reprezintă un factor crucial în anchetarea cu succes a 
cazurilor de corupție la nivel înalt, inclusiv a celor 24 de privatizări controversate, și speră 
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ca rolul special și proactiv în acest domeniu al Prim-viceprim-ministrului să aibă 
rezultatele scontate; solicită autorităților să implementeze pe deplin Legea privind 
finanțarea partidelor politice, care ar trebui să garanteze transparența acestei finanțări și 
alinierea la standardele UE;

10. reamintește faptul că existența unor mijloace de informare viguroase, profesioniste și 
independente constituie un element esențial al unui sistem democratic; solicită 
autorităților să garanteze libertatea mijloacelor de informare, între altele prin adoptarea de 
măsuri vizând combaterea violenței și amenințărilor continue la adresa jurnaliștilor, prin 
soluționarea cazurilor de jurnaliști asasinați în perioada 1990-2010, prin garantarea 
independenței mijloacelor de informare în fața presiunii politice și a unui mediu sigur în 
care acestea să își desfășoare activitatea și prin adoptarea de măsuri vizând combaterea 
concentrării proprietății asupra mass-mediei; subliniază că trebuie grăbită implementarea 
strategiei media adoptate în octombrie 2011 și a planurilor de acțiune care o însoțesc; 
solicită respectarea Codului deontologic de către jurnaliști; 

11. subliniază importanța combaterii discriminării de orice fel, îndreptate împotriva tuturor 
grupurilor vulnerabile; solicită autorităților să alinieze de urgență legislația 
antidiscriminare la acquis și să realizeze un bilanț al urmăririlor penale și al 
condamnărilor definitive pentru infracțiuni conexe; 

12. condamnă decizia guvernului de a interzice parada „Gay Pride”, care urma să aibă loc la 6 
octombrie 2012; 

13. salută statutul, în general, bun al minorităților naționale, etnice și culturale din Serbia; 
solicită autorităților să îmbunătățească implementarea legislației privind protecția 
minorităților, în special în ceea ce privește reprezentarea echitabilă a minorităților în 
cadrul administrației publice, al sistemului judiciar și al poliției, și informațiile și educația 
în limbile minoritare, inclusiv punerea la dispoziție a tuturor manualelor necesare; 

14. ia act de o anumită îmbunătățire a situației populației rome, precum și de măsurile 
adoptate în vederea creșterii gradului de integrare socială a acesteia; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la faptul că discriminarea romilor continuă și cu privire la 
excluziunea socială și șomajul ridicat, în special în ceea ce privește femeile rome;

15. salută progresele înregistrate în ceea ce privește sistemul de îngrijire a copilului și 
implementarea, în continuare, a Legii din 2011 privind bunăstarea socială; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la numărul tot mai mare de copii aflați în grija autorităților și, în 
mod special, în ceea ce privește scăderea lentă a numărului copiilor cu dizabilități aflați în 
instituții; 

16. își reafirmă sprijinul ferm în ceea ce privește liberalizarea vizelor pentru țările din 
Balcanii de Vest; îndeamnă Serbia și statele membre ale UE care sunt în cel mai înalt grad 
afectate să abordeze împreună chestiunea falșilor solicitanți de azil;

17. subliniază rolul central al societății civile în consolidarea și dezvoltarea politicii 
democratice din țară; 
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18. reiterează importanța majoră a cooperării regionale și a relațiilor de bună vecinătate, în 
vederea încheierii cu succes a procesului de integrare europeană a țărilor din Balcanii de 
Vest; salută eforturile de reconciliere și subliniază faptul că Serbia ar trebui să aibă, în 
continuare, un rol activ și constructiv în regiune; 

19. subliniază faptul că niciun funcționar public nu ar trebui să nege crimele de război și 
încălcările drepturilor omului care au avut loc în perioada conflictelor din anii '90 în fosta 
Iugoslavie;

20. salută vizita oficială a Prim-ministrului Ivica Dačić în Bosnia și Herțegovina și sprijinul 
oficial pentru integritatea teritorială și suveranitatea acestei țări; 

21. salută ameliorarea relațiilor dintre Croația și Serbia; îndeamnă autoritățile ambelor țări să 
depună în continuare eforturi în vederea soluționării chestiunii persoanelor dispărute;

22. salută ameliorarea relațiilor dintre Muntenegru și Serbia; solicită o coordonare mai strânsă 
între guvernele acestor țări în ceea ce privește reformele legate de UE, în special pentru a 
aborda provocările comune la adresa statului de drept; încurajează ambele guverne să își 
intensifice eforturile în vederea identificării unei soluții pentru problemele restante 
referitoare la frontieră; 

23. salută acordul încheiat între Serbia și Macedonia cu privire la libera circulație a 
cetățenilor, ce se adaugă acordurilor semnate deja de către Serbia; 

24. încurajează autoritățile să adopte măsuri în vederea instituirii unei economii de piață pe 
deplin funcționale; reamintește faptul că existența unor monopoluri de stat și private 
reprezintă un obstacol serios în calea tranziției către o economie de piață deschisă și 
solicită guvernului să adopte măsuri în vederea înlăturării acestora; subliniază importanța 
eliminării birocrației; 

25. solicită autorităților să creeze de urgență condițiile necesare pentru un dialog social 
autentic; atrage atenția asupra deficiențelor prezente în Legea muncii, care nu a fost 
aliniată la acquis; 

°
°      °

26. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și guvernului și parlamentului Serbiei.


