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Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o pokroku Srbska za rok 2012
(2012/0000 (RSP)).

Európsky parlament,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 2. marca 2012,

– so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich 
členskými štátmi a Srbskou republikou, ktorej Európsky parlament udelil súhlas 19. 
januára 2011 a ktorá je v záverečnom štádiu ratifikácie členskými štátmi, a Dočasnú 
dohodu o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom 
a Srbskou republikou, ktorá nadobudla platnosť 1. februára 2010, a na nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady o určitých postupoch uplatňovania Dohody o stabilizácii 
a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane 
a Srbskou republikou na strane druhej a uplatňovania Dočasnej dohody medzi Európskym 
spoločenstvom na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/213/ES z 18. februára 2008 o zásadách, prioritách 
a podmienkach obsiahnutých v európskom partnerstve so Srbskom a o zrušení 
rozhodnutia 2006/56/ES1,

– so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti z 28. februára 2012,

– so zreteľom na závery Rady z 25. októbra 2010, v ktorých vyzýva Komisiu, aby pripravila 
svoje stanovisko k žiadosti Srbska o členstvo v Európskej únii, ako aj na závery Rady 
z 5.decembra 2011 a závery Európskej rady z 9. decembra 2011,

– so zreteľom na stanovisko Komisie z 12. októbra 2011 k žiadosti Srbska o členstvo 
v Európskej únii (SEC(2011)1208) a oznámenie Komisie z 12. októbra 2011 s názvom 
Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2011 – 2012 (COM(2011) 666), 

– so zreteľom na Správu Komisie o pokroku Srbska z roku 2012 (SWD (2012) 333) 
z 10. októbra 2012,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 10. októbra 2012 
s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2013 – 2013 (COM(2012) 600),

– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 (1999), poradné stanovisko 
Medzinárodného súdneho dvora z 22. júla 2010 k otázke súladu jednostranného 
vyhlásenia nezávislosti Kosova s medzinárodným právom a rezolúciu Valného 
zhromaždenia OSN z 9. septembra 2010, v ktorej sa schválil obsah stanoviska a privítala 
pripravenosť EÚ na sprostredkovanie dialógu medzi Belehradom a Prištinou2, 

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie šiesteho medziparlamentného zhromaždenia EÚ –
                                               
1 Ú. v. EÚ L 80, 19.3.2008, s. 46.
2 A/RES/64/298.
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Srbsko z 27.– 28. septembra 2012,

– so zreteľom na dohodu o readmisii medzi EÚ a Srbskom z 8. novembra 20071

a na nariadenie Rady (ES) č. 1244/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci 
musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú 
od tejto povinnosti oslobodení2,

– so zreteľom na Tretiu správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o monitorovaní 
krajín západného Balkánu po liberalizácii vízového režimu v súlade s vyhlásením Komisie 
z 8. novembra 2010 zverejnenú 28. augusta 2012 (COM(2012) 472 v konečnom znení),

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/361/SZBP z 20. decembra 2010 o podpise 
a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Srbskou republikou, ktorou sa zakladá rámec 
pre účasť Srbskej republiky na operáciách krízového riadenia Európskej únie3,

– so zreteľom na záverečnú správu volebnej pozorovateľskej misie s obmedzeným 
rozsahom Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva z 19. septembra 2012, 
ktorá sledovala priebeh srbských parlamentných a prezidentských volieb 6. a 20. mája,

– so zreteľom na výročnú správu predsedu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú 
Juhosláviu (ICTY) z 1. augusta 2012 predloženú Valnému zhromaždeniu OSN 15. 
októbra 2012, 

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európska rada na zasadnutí 1. marca 2012 priznala Srbsku štatút kandidátskej 
krajiny; 

B. keďže len jeden členský štát EÚ zatiaľ neratifikoval proces stabilizácie a pridruženia 
medzi EÚ a Srbskom;

C. keďže nová srbská vláda potvrdila svoj záväzok pokračovať v európskej integrácii;

1. víta priebeh parlamentných, komunálnych a predčasných prezidentských volieb, ktoré sa 
konali v máji 2012 a ktoré sa podľa OBSE/ODIHR vyznačovali rešpektovaním 
základných práv a slobôd; víta záväzok novej vlády pokračovať na ceste integrácie do EÚ 
a zdôrazňuje potrebu uskutočniť reformy; 

2. vyzýva Radu, aby stanovila dátum na čo najskoršie začatie prístupových rokovaní 
so Srbskom, pokiaľ budú uspokojivo splnené kľúčové priority a budú pokračovať 
reformné procesy; 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 334, 19.12.2007, s. 46.
2 Ú. v. EÚ L 336, 18.12.2009, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2011, s. 1.
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3. víta pokrok, ktorý Srbsko dosiahlo v plnení politických kodanských kritérií, ako uznala 
Európska komisia vo svojej správe o pokroku z roku 2012; pripomína, že ďalší pokrok 
v procese európskej integrácie je závislý od reformného úsilia; zdôrazňuje, že realizácia je 
veľmi dôležitá;

4. vyjadruje znepokojenie nad zmenami zákona o centrálnej banke, ktorý podkopal jej 
nezávislosť, a nad celkovým oslobodením štátnych inštitúcií od neprípustného vplyvu 
výkonnej zložky vlády; zdôrazňuje, že medzi kodanské politické kritériá patrí nezávislosť 
štátnych inštitúcií; 

5. víta spoluprácu Srbska s ICTY a skutočnosť, že všetky osoby podozrivé z vojnových 
zločinov boli odovzdané pred tribunál v Haagu; pripája sa k opakovaným výzvam 
generálneho prokurátora ICTY na dôkladné vyšetrenie a stíhanie osôb zapojených 
do podporných sietí, ktoré umožnili, aby osoby na úteku zostali na slobode tak dlho, 
najmä vo vojenských a civilných bezpečnostných službách; 

6. víta obnovenie dialógu na vysokej politickej úrovni medzi Belehradom a Prištinou 
a angažovanosť novej srbskej vlády; vyzýva na plné vykonávanie dohôd, ktoré obe strany 
doteraz dosiahli; domnieva sa, že je potrebné zahrnúť do dialógu na najvyššej politickej 
úrovni otázku nezvestných osôb; 

7. víta, že vláda sa zaviazala riešiť nedostatky v oblasti reformy súdnictva, najmä 
zabezpečenie toho, aby právny rámec neponechával priestor pre neprípustný politický 
vplyv, riešenie otázky právomoci parlamentu vymenúvať sudcov a prokurátorov a priamej 
účasti politických funkcionárov na činnosti vysokej súdnej rady a štátnej prokurátorskej 
rady; zdôrazňuje význam prijatia jasných a transparentných hodnotiacich kritérií pre 
menovaných sudcov a prokurátorov, ktoré zabezpečia ich nezávislosť a profesionalitu; 

8. berie na vedomie úsilie zo strany novej vlády zaoberať sa obavami Európskeho 
parlamentu v súvislosti s výzvou na okamžitú revíziu článku 359 trestného zákonníka; 
zdôrazňuje, že je potrebné riešiť problém zmrazovania aktív, ktoré sprevádzalo zatýkanie 
osôb na základe článku 359 a ďalej zhoršovalo stav srbského hospodárstva;

9. víta, že vláda sa zaviazala bojovať proti korupcii a organizovanému zločinu; zdôrazňuje, 
že politická vôľa je rozhodujúca pre úspech vyšetrovaní prípadov korupcie 
vysokopostavených osôb vrátane 24 kontroverzných prípadov privatizácie, a dúfa, že 
osobitná a proaktívna úloha prvého podpredsedu vlády v tejto oblasti prinesie ovocie; 
vyzýva orgány, aby plne uplatňovali zákon o financovaní politických strán, ktorý by mal 
zabezpečiť transparentnosť takéhoto financovania a súlad s normami EÚ;

10. pripomína, že energické, profesionálne a nezávislé médiá sú základným prvkom 
demokratického systému; vyzýva orgány na zabezpečenie slobody médií okrem iného 
tým, že sa budú zaoberať pretrvávajúcim násilím a hrozbami namierenými proti 
novinárom a vyriešia prípady zavraždených novinárov z obdobia po roku 1990 a 2000, že 
zabezpečia nezávislosť médií od politického tlaku a poskytnú im bezpečné prostredie na 
vykonávanie ich práce a že sa budú zaoberať otázkou koncentrácie vlastníctva médií; 
zdôrazňuje, že je potrebné urýchliť implementáciu mediálnej stratégie prijatej v októbri 
2011 a súvisiacich akčných plánov; vyzýva novinárov, aby dodržiavali etický kódex; 
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11. zdôrazňuje, že je dôležité bojovať proti všetkým formám diskriminácie namierenej proti 
všetkým zraniteľným skupinám; vyzýva orgány, aby urýchlene zladili antidiskriminačné 
právne predpisy s acquis a aby zabezpečili výsledky, pokiaľ ide o trestné stíhanie 
súvisiacich trestných činov a odsúdenie za ne; 

12. odsudzuje rozhodnutie vlády zakázať pochod Gay Pride Parade, ktorý sa mal uskutočniť 
6. októbra 2012; 

13. víta všeobecne dobré postavenie národných, etnických a kultúrnych menšín v Srbsku; 
vyzýva orgány, aby zlepšili uplatňovanie právnych predpisov o ochrane menšín, najmä 
s ohľadom na spravodlivé zastúpenie menšín vo verejnej správe, súdnictve a polícii 
a na informácie a vzdelávanie v menšinových jazykoch vrátane zabezpečenia všetkých 
potrebných učebníc; 

14. berie na vedomie určité zlepšenia v postavení rómskej populácie a opatrenia prijaté 
na zvýšenie ich sociálneho začlenenia; vyjadruje znepokojenie nad pokračujúcou 
diskrimináciou, sociálnym vylúčením a vysokou mierou nezamestnanosti, a to najmä 
rómskych žien;

15. víta pokrok v reformách systému starostlivosti o dieťa a pokračujúce uplatňovanie zákona 
o sociálnej pomoci z roku 2011; je znepokojený rastúcim počtom detí zverených do 
zariadení ústavnej starostlivosti a najmä pomalým poklesom počtu detí so zdravotným 
postihnutím v týchto zariadeniach; 

16. opätovne potvrdzuje svoju vytrvalú podporu liberalizácii vízového režimu pre krajiny 
západného Balkánu; vyzýva Srbsko a členské štáty EÚ, ktoré sú najviac zasiahnuté 
problémom falošných žiadateľov o azyl, aby spoločne riešili túto otázku;

17. zdôrazňuje ústrednú úlohu občianskej spoločnosti pri posilňovaní a upevňovaní 
demokratických politických procesov v krajine; 

18. znovu pripomína ústredný význam regionálnej spolupráce a dobrých susedských vzťahov 
pre úspech procesu integrácie krajín západného Balkánu do EÚ; víta činnosť, ktorá bola 
vykonaná v prospech zmierenia, a zdôrazňuje, že Srbsko by malo aj naďalej zohrávať 
aktívnu a konštruktívnu úlohu v regióne; 

19. zdôrazňuje, že verejní činitelia by nemali popierať žiadne vojnové zločiny a porušovanie 
ľudských práv počas konfliktov v deväťdesiatych rokoch minulého storočia v bývalej 
Juhoslávii;

20. víta oficiálnu návštevu premiéra Ivica Dačića v Bosne a Hercegovine a oficiálnu podporu 
územnej celistvosti a zvrchovanosti tejto krajiny; 

21. víta zlepšenie vzťahov medzi Chorvátskom a Srbskom; naliehavo žiada orgány oboch 
krajín, aby sa ďalej usilovali o vyriešenie problému nezvestných osôb;

22. víta zlepšenie vzťahov medzi Čiernou Horou a Srbskom; vyzýva na užšiu koordináciu 
medzi príslušnými vládami, pokiaľ ide o reformy súvisiace s EÚ, najmä s cieľom riešiť 
spoločné výzvy v otázke právneho štátu; vyzýva obe vlády, aby zintenzívnili svoje úsilie 
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o nájdenie riešenia pre zostávajúce otázky týkajúce sa hraníc; 

23. víta dohodu medzi Srbskom a Macedónskom o voľnom pohybe občanov v nadväznosti 
na dohody, ktoré už podpísalo Srbsko; 

24. vyzýva úrady, aby podnikli kroky na zriadenie plne funkčného trhového hospodárstva; 
pripomína, že existencia štátnych a súkromných monopolov vážnym spôsobom 
obmedzuje prechod k otvorenému trhovému hospodárstvu, a vyzýva vládu, aby prijala 
opatrenia na ich zrušenie; zdôrazňuje, že je dôležité odstrániť byrokraciu; 

25. vyzýva orgány, aby urýchlene pokračovali vo vytváraní podmienok pre skutočný sociálny 
dialóg; upozorňuje na nedostatky pracovného práva, ktoré nebolo uvedené do súladu 
s acquis; 

°
°      °

26. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu 
Srbska.


