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B7-0000/2012

Europaparlamentets resolution om 2012 års framstegsrapport om Serbien
(2012/0000(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 2 mars 2012,

– med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska 
gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra 
sidan, vilket Europaparlamentet gav sitt samtycke till den 19 januari 2011 och vilket 
befinner sig i slutfasen av medlemsstaternas ratificering, och av interimsavtalet om handel 
och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien, 
vilket trädde i kraft den 1 februari 2010, och av Europaparlamentets och rådets förordning 
om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan 
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien 
å andra sidan,

– med beaktande av rådets beslut 2008/213/EG av den 18 februari 2008 om principerna, 
prioriteringarna och villkoren i det europeiska partnerskapet med Serbien och om 
upphävande av beslut 2006/56/EG1,

– med beaktande av slutsatserna från rådets möte (allmänna frågor) den 28 februari 2012,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 25 oktober 2010, i vilka kommissionen 
uppmanas att utarbeta sitt yttrande över Serbiens ansökan om medlemskap i 
Europeiska unionen, rådets slutsatser av den 5 december 2011 och slutsatserna från 
Europeiska rådet den 9 december 2011,

– med beaktande av kommissionens yttrande av den 12 oktober 2011 om Serbiens ansökan 
om medlemskap i Europeiska unionen (SEC(2011)1208) och kommissionens meddelande 
av den 12 oktober 2011 med titeln Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2011–2012
(COM(2011)0666), 

– med beaktande av kommissionens 2012 års framstegsrapport av den 10 oktober 2012 
(SWD(2012)0333) om Serbien,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av 
den 10 oktober 2012 om strategin för utvidgningen och huvudfrågor 2012–2013 
(COM(2012)0600),

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999), Internationella 
brottmålsdomstolens rådgivande yttrande av den 22 juli 2010 över huruvida Kosovos
ensidiga självständighetsförklaring är förenlig med folkrätten, och FN:s 
generalförsamlings resolution av den 9 september 2010, där man bekräftar innehållet i 

                                               
1 EUT L 80, 19.3.2008, s. 46.
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yttrandet och välkomnar EU:s beredskap att underlätta en dialog mellan Belgrad och 
Priština1, 

– med beaktande av den gemensamma förklaringen från det sjätte interparlamentariska 
mötet mellan EU och Serbien den 27–28 september 2012,

– med beaktande av avtalet mellan EU och Serbien av den 8 november 2007 om 
återtagande2 och rådets förordning (EG) nr 1244/2009 av den 30 november 2009 om 
ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över 
tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre 
gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från 
detta krav3,

– med beaktande av kommissionens tredje rapport till Europaparlamentet och rådet om 
uppföljningen av viseringsliberaliseringen för länderna på västra Balkan i enlighet med 
kommissionens uttalande av den 8 november 2010 (COM(2012)0472), som 
offentliggjordes den 28 augusti 2012,

– med beaktande av rådets beslut 2011/361/Gusp av den 20 december 2010 om 
undertecknande och ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken 
Serbien om fastställande av en ram för Republiken Serbiens deltagande i Europeiska 
unionens krishanteringsinsatser4,

– med beaktande av slutrapporten av den 19 september 2012 från OSSE/ODIHR:s 
begränsade valobservatörsuppdrag, som övervakade parlaments- och presidentvalen i 
Serbien den 6 och 20 maj 2012,

– med beaktande av den årsrapporten av den 1 augusti 2012 som ordföranden för 
Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty) lade fram för FN:s 
generalförsamling den 15 oktober 2012, 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 1 mars 2012 beviljade Europeiska rådet Serbien status som kandidatland. 

B. Alla utom en av unionens medlemsstater har ratificerat stabiliserings- och 
associeringsavtalet mellan EU och Serbien.

C. Den nya serbiska regeringen har bekräftat sitt engagemang för fortsatt europeisk 
integration.

1. Europaparlamentet välkomnar genomförandet av parlamentsvalet, lokalvalet och 
presidentvalet i maj 2012, som enligt OSSE/ODIHR kännetecknades av respekt för de 

                                               
1 A/RES/64/298.
2 EUT L 334, 19.12.2007, s. 46.
3 EUT L 336, 18.12.2009, s. 1.
4 EUT L 163, 23.6.2011, s. 1.
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grundläggande fri- och rättigheterna. Parlamentet välkomnar den nya regeringens 
engagemang för fortsatt EU-integration och betonar att det behövs reformer. 

2. Europaparlamentet uppmanar rådet att fastställa ett datum för inledning av 
anslutningsförhandlingar med Serbien så snart som möjligt, under förutsättning att de 
centrala prioriteringarna uppfylls och att reformprocessen fortsätter. 

3. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som Serbien har gjort för att uppfylla de 
politiska Köpenhamnskriterierna, vilket även erkänns i 2012 års framstegsrapport från 
kommissionen. Parlamentet påminner om att ytterligare framsteg i den europeiska 
integrationsprocessen är beroende av att reformprocessen fortsätter, och betonar att det är 
angeläget att reformerna genomförs.

4. Europaparlamentet är oroat över ändringarna av centralbankslagen, som har urholkat
bankens oberoende, och över en otillbörlig påverkan från regeringens verkställande makt i 
de statliga institutionernas generella frihet. Parlamentet understryker att de politiska 
Köpenhamnskriterierna inbegriper oberoende statliga institutioner. 

5. Europaparlamentet välkomnar att Serbien samarbetar med Icty och att alla som misstänks 
för krigsförbrytelser har överlämnats till domstolen i Haag. Parlamentet instämmer i de 
upprepade uppmaningarna från Ictys chefsåklagare, som efterlyst grundliga utredningar 
och åtal av personer som ingått i nätverk med stöd av vilka efterlysta har kunnat hålla sig 
gömda så länge, särskilt inom de militära och civila säkerhetstjänsterna. 

6. Europaparlamentet välkomnar att högnivådialogen mellan Belgrad och Priština har 
återupptagits och att den nya serbiska regeringen har uttryckt sitt engagemang. 
Parlamentet vill att bägge parter till fullo ska genomföra de avtal man hittills har enats om, 
och anser att frågan om saknade personer behöver tas med i dialogen på högsta politiska 
nivå. 

7. Europaparlamentet välkomnar regeringens åtagande att åtgärda bristerna i reformen av 
domstolsväsendet, särskilt att se till att den rättsliga ramen inte lämnar plats för otillbörligt 
politiskt inflytande och att ta itu med parlamentets behörighet att utnämna domare och 
åklagare samt politiska tjänstemäns direkta deltagande i arbetet inom statens rättsliga råd 
och statens åklagarråd. Parlamentet betonar vikten av att man antar tydliga och öppna 
kriterier för utvärdering av de domare och åklagare som utnämns vilka garanterar att de 
berörda personerna är oberoende och professionella. 

8. Europaparlamentet noterar den nya regeringens insatser för att åtgärda den oro som 
Europaparlamentet uttryckt med avseende på kravet på en omedelbar översyn av 
artikel 359 i strafflagen. Parlamentet betonar att problemet med frysning av tillgångar, 
som åtföljt frihetsberövande på grundval av artikel 359 och ytterligare försämrat den 
serbiska ekonomin, måste åtgärdas.

9. Europaparlamentet välkomnar regeringens åtagande att bekämpa korruption och 
organiserad brottslighet. Parlamentet betonar att det krävs politisk vilja för att 
utredningarna av fallen av korruption på hög nivå ska lyckas, inklusive de 24 
kontroversiella privatiseringsfallen, och hoppas att den särskilda, proaktiva roll som 
landets förste vice premiärminister spelar på detta område ska ge resultat. Parlamentet 
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uppmanar myndigheterna att tillämpa lagstiftningen om politiska partiers finansiering fullt 
ut, vilket borde garantera insyn i finansieringen och anpassning till EU:s normer.

10. Europaparlamentet påminner om att livskraftiga, professionella och oberoende medier är 
centrala för ett demokratiskt system. Parlamentet uppmanar myndigheterna att trygga 
mediefriheten bland annat genom att ta itu med det ständiga våldet och hoten mot 
journalister, utreda de mord på journalister som begicks mellan 1990 och 2000, garantera 
mediernas oberoende från politiska påtryckningar och skapa en säker miljö där medierna 
kan utföra sitt arbete, samt genom att ta itu med frågan om ägarkoncentrationen inom 
medierna. Parlamentet betonar att genomförandet av den mediestrategi som antogs i 
oktober 2011 och de åtföljande handlingsplanerna måste påskyndas. Parlamentet 
uppmanar journalisterna att efterleva de yrkesetiska reglerna. 

11. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att bekämpa all slags diskriminering mot alla 
utsatta grupper. Parlamentet uppmanar myndigheterna att snabbt anpassa lagstiftningen 
mot diskriminering till unionslagstiftningen och att inrätta ett register över åtal och 
slutliga domar i samband med relaterade brott. 

12. Europaparlamentet fördömer regeringens beslut att förbjuda Prideparaden, som skulle ha 
hållits den 6 oktober 2012. 

13. Europaparlamentet välkomnar den allmänt goda status som nationella, etniska och 
kulturella minoriteter har i Serbien. Parlamentet uppmanar myndigheterna att förbättra 
genomförandet av lagstiftningen om skydd av minoriteter, särskilt med avseende på en 
rättvis representation av minoriteter inom den offentliga förvaltningen, domstolsväsendet 
och polisen, och tillhandahålla information och undervisning på minoritetsspråk samt se 
till att alla nödvändiga textböcker finns att tillgå. 

14. Europaparlamentet noterar vissa förbättringar i romernas ställning och de åtgärder som 
vidtagits för att öka romernas sociala integrering. Parlamentet är oroat över den 
kontinuerliga diskrimineringen, den sociala utslagningen och den höga arbetslösheten, 
särskilt bland romska kvinnor.

15. Europaparlamentet välkomnar framstegen i barnomsorgssystemet och det fortsatta 
genomförandet av 2011 års socialförsäkringslagstiftning. Parlamentet är oroat över det 
ökande antalet omhändertagna barn och särskilt över att antalet funktionshindrade barn på 
institutioner minskar så långsamt.

16. Europaparlamentet bekräftar sitt kraftfulla stöd till liberaliseringen av visumförfarandena
för länderna på västra Balkan. Parlamentet uppmanar Serbien och de medlemsstater som 
påverkas mest att tillsammans hantera problemet med falska asylansökande.

17. Europaparlamentet betonar det civila samhällets centrala roll för att stärka och befästa
landets demokratiska politiska processer. 

18. Europaparlamentet upprepar att regionalt samarbete och goda grannförbindelser är 
avgörande för att länderna på västra Balkan ska lyckas i den europeiska 
integrationsprocessen. Parlamentet välkomnar arbetet för försoning, och betonar att 
Serbien fortsättningsvis bör spela en aktiv och konstruktiv roll i denna region. 
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19. Europaparlamentet betonar att alla krigsförbrytelser och människorättsbrott under 
konflikterna i f.d. Jugoslavien på 1990-talet inte bör förnekas av någon offentlig 
tjänsteman.

20. Europaparlamentet välkomnar premiärminister Ivica Dačićs statsbesök i Bosnien och 
Hercegovina, liksom det officiella stödet för Bosnien och Hercegovinas territoriella 
integritet och suveränitet. 

21. Europaparlamentet gläds åt att förbindelserna mellan Kroatien och Serbien har förbättrats,
och uppmanar med kraft myndigheterna i bägge länder att göra ytterligare insatser för att 
lösa problemet med saknade personer.

22. Europaparlamentet gläds åt att förbindelserna mellan Montenegro och Serbien har 
förbättrats, och efterlyser närmare samordning mellan ländernas regeringar i fråga om 
EU-relaterade reformer, särskilt när det gäller gemensamma utmaningar för 
rättsstatsprincipen. Parlamentet uppmuntrar båda regeringarna att öka sina insatser för att 
lösa de återstående gränstvisterna. 

23. Europaparlamentet välkomnar det avtal som uppnåtts mellan Serbien och Makedonien om 
fri rörlighet för medborgarna, utöver de avtal som Serbien redan undertecknat. 

24. Europaparlamentet uppmuntrar myndigheterna att vidta åtgärder för att etablera en fullt 
fungerande marknadsekonomi. Parlamentet påminner om att de statliga och privata 
monopolen lägger allvarliga hinder i vägen för övergången till en öppen 
marknadsekonomi, och uppmanar regeringen att vidta åtgärder för att avskaffa dessa. 
Parlamentet understryker vikten av att få bort byråkratiskt krångel. 

25. Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att snabbt gå vidare med att skapa villkor för 
en genuin dialog mellan arbetsmarknadens parter. Parlamentet fäster uppmärksamheten
vid brister i arbetsrätten, som inte har anpassats till unionslagstiftningen. 

°
°      °

26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och Serbiens regering och parlament.


