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Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o napredku Srbije za leto 2012
(2012/0000(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 2. marca 2012,

– ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma 
in njunimi državami članicami ter Republiko Srbijo, h kateremu je Evropski parlament dal 
soglasje 19. januarja 2011 in ki je na zadnji stopnji ratifikacije v državah članicah, ter 
začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo in 
Republiko Srbija, ki je začel veljati 1. februarja 2010, pa tudi uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo sporazuma o stabilizaciji in 
pridružitvi med ES in Srbijo: postopki za uporabo sporazuma in začasnega sporazuma,

– ob upoštevanju Sklepa sveta 2008/213/ES z dne 18. februarja 2008 o načelih, prednostnih 
nalogah in pogojih evropskega partnerstva s Srbijo in o razveljavitvi Sklepa 2006/56/ES1,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve z dne 28. februarja 2012,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 25. oktobra 2010, v katerih ta poziva Komisijo, naj 
pripravi mnenje o prošnji Srbije za članstvo v Evropski uniji, sklepov Sveta z dne 
5. decembra 2011 in sklepov Evropskega sveta z dne 9. decembra 2011,

– ob upoštevanju mnenja Komisije z dne 12. oktobra 2011 o prošnji Srbije za članstvo v 
Evropski uniji (SEC(2011)1208) in sporočila Komisije z dne 12. oktobra 2011 z naslovom 
„Strategija širitve in glavni izzivi za obdobje 2011–2012“ (COM(2011)0666), 

– ob upoštevanju poročila Komisije o napredku Srbije za leto 2012 (SWD(2012)0333) z dne 
10. oktobra 2012,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o strategiji širitve in 
glavnih izzivih v obdobju 2012–2013 z dne 10. oktobra 2012 (COM(2012)0600),

– ob upoštevanju resolucije Varnostnega sveta OZN 1244 (1999), svetovalnega mnenja 
Meddržavnega sodišča z dne 22. julija 2010 o skladnosti enostranske deklaracije o 
neodvisnosti Kosova z mednarodnim pravom in resolucije Generalne skupščine OZN z 
dne 9. septembra 2010, ki je potrdila vsebino mnenja in pozdravila pripravljenost EU, da 
spodbuja dialog med Beogradom in Prištino2, 

– ob upoštevanju skupne izjave s 6. medparlamentarnega srečanja EU-Srbija 27. in 
28. septembra 2012,

– ob upoštevanju sporazuma o ponovnem sprejemu med Evropsko skupnostjo in Republiko 

                                               
1 UL L 80, 19.3.2008, str. 46.
2 A/RES/64/298.
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Srbijo z dne 8. novembra 20071 in Uredbe Sveta (ES) št. 1244/2009 z dne 30. novembra 
2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani 
morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni 
te zahteve2,

– ob upoštevanju tretjega poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o spremljanju 
liberalizacije po odpravi vizumske obveznosti za države zahodnega Balkana v skladu z 
izjavo Komisije z dne 8. novembra 2010, ki je bilo objavljeno 28. avgusta 2012 
(COM(2012)0472),

– ob upoštevanju sklepa Sveta 2011/361/SZVP z dne 20. decembra 2010 o podpisu in 
sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Srbijo o vzpostavitvi okvira za 
sodelovanje Republike Srbije v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje3,

– ob upoštevanju končnega poročila misije omejenega obsega za opazovanje volitev urada 
za demokratične ustanove in človekove pravice Organizacije za varnost in sodelovanje v 
Evropi, ki je opazovala parlamentarne in predsedniške volitve v Srbiji 6. in 20. maja, z 
dne 19. septembra 2012,

– ob upoštevanju letnega poročila predsednika Mednarodnega kazenskega sodišča za 
nekdanjo Jugoslavijo z dne 1. avgusta 2012, ki je bilo 15. oktobra 2012 predstavljeno 
Generalni skupščini OZN, 

– ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij,

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je Evropski svet z dne 1. marca 2012 Srbiji dodelil status kandidatke; 

B. ker zgolj ena država članica EU še ni ratificirala stabilizacijskega in pridružitvenega 
procesa med EU in Srbijo;

C. ker je nova vlada Srbije potrdila svojo zavezo, da se bo še naprej zavzemala za evropsko 
vključevanje;

1. pozdravlja izvedbo parlamentarnih, lokalnih in predčasnih predsedniških volitev maja 
2012, za katere je urad za demokratične ustanove in človekove pravice Organizacije za 
varnost in sodelovanje v Evropi navedel, da so spoštovale temeljne pravice in svoboščine; 
pozdravlja zavezo nove vlade za nadaljevanje procesa vključevanja v EU in poudarja, da 
mora doseči reforme; 

2. poziva Svet, naj čim prej določi datum začetka pristopnih pogajanj s Srbijo pod pogojem, 
da bodo osrednje prednostne naloge zadovoljivo izpolnjene in da se bo nadaljeval proces 
reform; 

                                               
1 UL L 334, 19.12.2007, str. 46.
2 UL L 336, 18.12.2009, str. 1.
3 UL L 163, 23.6.2011, str. 1.
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3. pozdravlja napredek Srbije pri doseganju političnih københavnskih meril, ki je bil potrjen 
v poročilu Evropske komisije o napredku za leto 2012; opominja, da je nadaljnji napredek 
procesa evropske integracije odvisen od prizadevanj za izvedbo reform; poudarja, da je 
izvajanje ključno;

4. izraža zaskrbljenost zaradi sprememb zakona o centralni banki, ki so škodile njeni 
neodvisnosti, ter zaradi splošne neodvisnosti državnih institucij od neprimernega vpliva, 
ki ga izvaja izvršna veja oblasti; poudarja, da københavnska politična merila vsebujejo 
neodvisnost državnih institucij; 

5. pozdravlja sodelovanje Srbije z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo 
Jugoslavijo in dejstvo, da so bili vsi osumljenci vojnih zločinov predani haaškemu 
sodišču; se pridružuje večkratnim pozivom glavnega tožilca tega sodišča k izvedbi 
temeljite preiskave in pregonu oseb, ki so sodelovale v podpornih omrežjih, ki so 
ubežnikom omogočala, da so se tako dolgo skrivali, zlasti v vojaških in civilnih varnostnih 
službah; 

6. pozdravlja nadaljevanje dialoga med Beogradom in Prištino na visoki politični ravni ter 
zavezo, ki jo je izrazila nova srbska vlada; poziva k polnemu izvajanju sporazumov, ki sta 
jih obe strani dosegli do sedaj; meni, da je treba v dialog na najvišji politični ravni 
vključiti vprašanje pogrešanih oseb; 

7. pozdravlja zavezanost vlade, da bo odpravila pomanjkljivosti pri reformi sodstva, pri 
čemer bo zlasti zagotovljeno, da pravni okvir ne bo omogočal neprimernega političnega 
vpliva, obravnavano bo pooblastilo parlamenta za imenovanje sodnikov in tožilcev, pa 
tudi sodelovanje političnih funkcionarjev pri delu visokih sodnih svetov in svetov 
državnih tožilcev; poudarja pomen sprejetja jasnih in preglednih meril za ocenjevanje 
imenovanih sodnikov in tožilcev, ki bodo zagotovila neodvisnost in strokovnost; 

8. je seznanjen s prizadevanji nove vlade za obravnavo pomislekov, ki jih je Evropski 
parlament izrazil v zvezi s pozivom za takojšnjo spremembo člena 359 kazenskega 
zakonika; poudarja, da je treba odpraviti problem zamrznitve sredstev, ki je spremljala 
pridržanje oseb na podlagi člena 359 in še bolj poslabšala razmere v srbskem 
gospodarstvu;

9. pozdravlja zavezanost vlade boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu; poudarja, 
da je politična volja bistvena za uspeh preiskav odmevnih primerov korupcije, vključno s 
24 spornimi privatizacijami, ter upa, da bo posebna in proaktivna vloga podpredsednika 
vlade na tem področju prinesla rezultate; poziva oblasti, naj v celoti izvajajo zakon o 
financiranju političnih strank, ki bi moral zagotoviti preglednost tega financiranja in 
usklajenost s standardi EU;

10. opominja, da so prodorni, strokovni in neodvisni mediji bistven element demokratičnega 
sistema; poziva oblasti, naj zagotovijo svobodo medijem, med drugim z obravnavo 
trajnega nasilja in groženj novinarjem, rešitvijo primerov umorjenih novinarjev iz 90. let 
prejšnjega tisočletja in prvega desetletja tega tisočletja, zagotovitvijo neodvisnosti 
medijev od političnih pritiskov ter zagotovitvijo varnega delovnega okolja medijem z 
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obravnavo vprašanja koncentracije lastništva medijev; poudarja, da je treba pospešiti 
izvajanje strategije za medije, sprejete oktobra 2011, in spremljajočih akcijskih načrtov; 
poziva novinarje, naj spoštujejo etični kodeks; 

11. poudarja pomen boja proti diskriminaciji vseh oblik in proti vsem ranljivim skupinam; 
poziva oblasti, naj čim hitreje uskladijo protidiskriminacijsko zakonodajo s pravnim 
redom Unije ter dosežejo rezultate pri pregonu in končnih obsodbah za kazniva dejanja v 
zvezi s tem; 

12. obsoja odločitev vlade o prepovedi gejevske parade ponosa, ki bi morala biti 6. oktobra 
2012; 

13. pozdravlja na splošno dober položaj narodnih, etničnih in kulturnih manjšin v Srbiji; 
poziva oblasti, naj izboljšajo izvajanje zakonodaje o zaščiti manjšin, zlasti v zvezi s 
pravičnim zastopanjem manjšin v javni upravi, sodstvu in policiji, informacijami in 
izobraževanjem v manjšinskih jezikih, vključno z zagotavljanjem vseh potrebnih 
učbenikov; 

14. je seznanjen z določenim izboljšanjem položaja romskega prebivalstva ter ukrepi, 
sprejetimi za povečanje njihove socialne vključenosti; izraža zaskrbljenost zaradi trajne 
diskriminacije, socialne izključenosti in visoke stopnje brezposelnosti, zlasti romskih 
žensk;

15. pozdravlja napredek pri reformah sistema varstva otrok in nadaljnje izvajanje zakona o 
socialnem varstvu iz leta 2011; je zaskrbljen zaradi vse večjega števila otrok v skrbništvu 
in zlasti zaradi počasnega zmanjševanja števila invalidnih otrok v zavodih; 

16. ponovno izraža odločno podporo liberalizaciji vizumskega režima za države zahodnega 
Balkana; poziva Srbijo in najbolj prizadete države članice EU, naj skupaj rešijo vprašanje 
lažnih prošenj za azil;

17. poudarja osrednjo vlogo civilne družbe za krepitev in utrditev demokratičnih političnih 
procesov v državi; 

18. znova opozarja na osrednji pomen regionalnega sodelovanja in dobrih sosedskih odnosov 
za uspešnost procesa evropske integracije držav zahodnega Balkana; pozdravlja delo, 
opravljeno pri spravi, in poudarja, da bi morala Srbija še naprej igrati dejavno in 
konstruktivno vlogo v regiji; 

19. poudarja, da noben javni uslužbenec ne bi smel zanikati vojnih zločinov in kršitev 
človekovih pravic med konflikti v 90. letih prejšnjega stoletja v nekdanji Jugoslaviji;

20. pozdravlja uradni obisk predsednika vlade Ivice Dačića v Bosni in Hercegovini ter 
njegovo uradno podporo ozemeljski celovitosti in suverenosti te države; 

21. pozdravlja izboljšanje odnosov med Hrvaško in Srbijo; poziva oblasti obeh držav, naj si še 
naprej prizadevajo za rešitev vprašanja pogrešanih oseb;

22. pozdravlja izboljšanje odnosov med Črno goro in Srbijo; poziva k tesnejši koordinaciji 
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med zadevnima vladama o reformah, povezanih z EU, in zlasti k obravnavi skupnih 
izzivov za pravno državo; spodbuja obe vladi, naj okrepita prizadevanja pri iskanju rešitve 
za sporna mejna vprašanja; 

23. pozdravlja sporazum med Srbijo in Makedonijo o prostem gibanju državljanov, ki je bil 
sklenjen kot dodatek k sporazumom, ki jih je Srbija že podpisala; 

24. spodbuja oblasti, naj sprejmejo ukrepe za vzpostavitev v celoti delujočega tržnega 
gospodarstva; opominja, da obstoj državnih in zasebnih monopolov resno ovira prehod v 
odprto tržno gospodarstvo, in poziva vlado, naj sprejme ukrepe za njihovo odpravo; 
poudarja pomen zmanjšanja birokracije; 

25. poziva oblasti, naj čim prej ustvarijo pogoje za pristen socialni dialog; opozarja na 
pomanjkljivosti zakona o delu, ki ni bil usklajen s pravnim redom Unije; 

°
°      °

26. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladi in 
parlamentu Srbije.


