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Zpráva o pokroku Srbska za rok 2012  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2013 o zprávě o pokroku Srbska za 

rok 2012 (2012/2868(RSP)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 2. března 2012, 

– s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich 

členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, k níž dal Parlament 

dne 19. ledna 2011 svůj souhlas a která právě prochází poslední fází ratifikace 

v členských státech, na Prozatímní dohodu o obchodu a obchodních záležitostech mezi 

Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, která 

vstoupila v platnost dne 1. února 2010, a na nařízení Evropského parlamentu a Rady 

o určitých postupech uplatňování dohody o stabilizaci a přidružení uzavřené mezi ES 

a Srbskem: o postupech uplatňování dohody a prozatímní dohody, 

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/213/ES ze dne 18. února 2008 o zásadách, prioritách 

a podmínkách evropského partnerství se Srbskem a o zrušení rozhodnutí 2006/56/ES1, 

– s ohledem na závěry Rady pro obecné záležitosti ze dne 28. února 2012 a na závěry 

Evropské rady ze dne 1. března 2012, 

– s ohledem na závěry Rady ze dne 25. října 2010, v nichž vyzvala Komisi, aby 

vypracovala své stanovisko k žádosti Srbska o členství v Evropské unii, na závěry Rady 

ze dne 5. prosince 2011 a závěry Evropské rady ze dne 9. prosince 2011, které stanoví 

podmínky pro zahájení přístupových jednání se Srbskem, a dále na závěry Rady ze dne 

11. prosince 2012, které potvrdila Evropská rada ve dnech 13.–14. prosince 2012,  

– s ohledem na stanovisko Komise ze dne 12. října 2011 k žádosti Srbska o členství 

v Evropské unii (SEC(2011)1208) a na sdělení Komise ze dne 12. října 2011 s názvem 

„Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2011–2012“ (COM(2011)0666),  

– s ohledem na zprávu Komise o pokroku Srbska za rok 2012 ze dne 10. října 2012 

(SWD(2012)0333), 

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 10. října 2012 

s názvem „Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2012–2013“ (COM(2012)0600), 

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999), na poradní stanovisko 

Mezinárodního soudního dvora ze dne 22. července 2010 k otázce souladu 

jednostranného vyhlášení nezávislosti Kosova s mezinárodním právem a na rezoluci 

Valného shromáždění OSN ze dne 9. září 2010, jež vzalo na vědomí obsah uvedeného 

stanoviska a uvítalo připravenost EU napomoci dialogu mezi Bělehradem a Prištinou2,  
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– s ohledem na společné prohlášení 6. meziparlamentního shromáždění EU-Srbsko, které 

proběhlo ve dnech 27.–28. září 2012, 

– s ohledem na dohodu mezi EU a Srbskem o zpětném přebírání osob ze dne 8. listopadu 

20071 a na nařízení Rady (ES) č. 1244/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění 

nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní 

příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, 

jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni2, 

– s ohledem na třetí zprávu Komise o monitorování zemí západního Balkánu v období po 

liberalizaci vízového režimu v souladu s prohlášením Komise ze dne 8. listopadu 2010, 

která byla zveřejněna dne 28. srpna 2012 (COM(2012)0472), 

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/361/SZBP ze dne 20. prosince 2010 o podpisu 

a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o rámci pro účast 

Republiky Srbsko na operacích Evropské unie pro řešení krizí3, 

– s ohledem na závěrečnou zprávu omezené volební pozorovatelské mise Úřadu pro 

demokratické instituce a lidská práva OBSE, která sledovala srbské parlamentní 

a prezidentské volby ve dnech 6. a 20. května 2012, předloženou dne 19. září 2012, 

– s ohledem na výroční zprávu předsedy Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou 

Jugoslávii ze dne 1. srpna 2012, která byla předložena Valnému shromáždění OSN dne 

15. října 2012,  

– s ohledem na svá předchozí usnesení, 

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že dne 1. března 2012 přiznala Evropská rada Srbsku status 

kandidátské země EU a tak opětovně potvrdila jeho zřetelnou evropskou perspektivu 

v souladu se závazky EU vůči celému regionu západního Balkánu; 

B. vzhledem k tomu, že v rámci závěrů předsednictví vypracovaných v návaznosti na 

zasedání Evropské rady konané v Soluni ve dnech 19.–20. června 2003 bylo všem státům 

západního Balkánu jednoznačně přislíbeno, že mohou přistoupit k Evropské unii, jakmile 

splní stanovená kritéria; vzhledem k tomu, že tento příslib byl potvrzen v rámci 

obnoveného konsenzu ohledně rozšíření, který schválila Evropská rada ve dnech 14.–15. 

prosince 2006, a v rámci závěrů Rady ze dne 25. října 2010 a dále na setkání ministrů 

zemí EU a západního Balkánu dne 2. června 2010; 

C. vzhledem k tomu, že Srbsko učinilo řadu kroků k normalizaci vztahů s Kosovem a usiluje 

o uspokojivé splnění politických kritérií a podmínek procesu stabilizace a přidružení; 

D. vzhledem k tomu, že dohodu o stabilizaci a přidružení mezi EU a Srbskem zbývá 

ratifikovat pouze v jednom členském státě EU; 

E. vzhledem k tomu, že stejně jako všechny země aspirující na členství v EU musí být 
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Srbsko hodnoceno podle toho, do jaké míry splnilo a provedlo stejný soubor kritérií;   

F. vzhledem k tomu, že Srbsko má předpoklady stát se důležitým aktérem při zajišťování 

bezpečnosti a stability ve svém regionu a mělo by zachovat a prohlubovat konstruktivní 

přístup k regionální spolupráci a dobrým sousedským vztahům, jež jsou nedílnou součástí 

procesu evropské integrace; 

G. vzhledem k tomu, že v co nejranější fázi procesu přistoupení by měly být 

v konstruktivním a sousedském duchu řešeny dvoustranné otázky, a to pokud možno 

ještě před zahájením přístupových jednání a při zohlednění obecných zájmů a hodnot EU; 

vzhledem k tomu, že tyto otázky by neměly představovat ani být považovány za překážku 

procesu přistoupení; 

H. vzhledem k tomu, že nová srbská vláda potvrdila své odhodlání pokračovat v úsilí 

o evropskou integraci; vzhledem k tomu, že je v tomto ohledu nezbytné dosáhnout 

výrazného posunu v oblasti schvalování a provádění reforem; 

I. vzhledem k tomu, že v rámci své politiky rozšíření klade EU důraz na právní stát;  

1. vítá výzvu Rady, aby Komise předložila zprávu, jakmile Srbsko dosáhne nezbytné míry 

souladu s kritérii pro členství a klíčovými prioritami, aby bylo možné zahájit bez dalších 

prodlev přístupová jednání; je pevně přesvědčen, že zahájení jednání o přistoupení k EU 

v červnu 2013 je dosažitelným cílem; naléhavě vyzývá Srbsko, aby pokračovalo 

v demokratických, systémových a socio-ekonomických reformách, které mu umožní 

převzít a účinně plnit povinnosti vyplývající z členství;  

2. vítá průběh parlamentních, místních a předčasných prezidentských voleb, které se konaly 

v květnu 2012 a které se podle Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE 

vyznačovaly dodržováním základních práv a svobod; vyzývá vládu, aby provedla 

doporučení obsažená v závěrečné zprávě Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva 

OBSE s cílem zvýšit transparentnost volebního procesu; 

3. vítá odhodlání nové vlády pokračovat na cestě směrem k začlenění do EU a zdůrazňuje, 

že je nutné provést reformy; vybízí novou vládu, aby se plně zasadila o schválení 

reforem, zejména pokud jde o klíčové reformy v oblasti soudnictví, potírání korupce, 

svobody sdělovacích prostředků, ochrany všech menšin, udržitelného hospodaření 

s přírodními zdroji, o strukturální hospodářskou reformu a zlepšení podnikatelského 

prostředí; 

4. zdůrazňuje, že přístupová jednání se Srbskem bude možné zahájit, jakmile budou 

uspokojivě splněny klíčové priority a budou-li pokračovat reformy, především s ohledem 

na zajištění právního státu; zdůrazňuje, že tím bude potvrzeno odhodlání EU pokračovat 

v rozšiřování, stejně jako směřování zemí západního Balkánu k členství EU; vítá pokrok, 

který Srbsko učinilo směrem ke splnění politických kodaňských kritérií, jak jej uznala 

Komise ve své zprávě o pokroku za rok 2012, a připomíná, že další posun v evropském 

integračním procesu závisí na pokračování procesu reforem, a zejména na zaručení 

demokracie a fungování demokratických institucí, dodržování zásad právního státu, 

zajištění dodržování lidských práv, rovnoprávné a důrazné ochraně všech menšin 

v Srbsku v souladu s evropskými normami, zachování dobrých sousedských vztahů 

a regionální spolupráce, včetně mírového vyřešení dvoustranných problémů, a rovněž na 

zlepšování fungování tržního hospodářství; 



5. zdůrazňuje, že přistoupení Srbska k EU má klíčový význam pro kvalitu hospodářského 

a sociálního rozvoje této země; 

6. upozorňuje na význam dohody o stabilizaci a přidružení mezi EU a Srbskem, která 

vymezuje vzájemná práva a vzájemné povinnosti obou stran až do okamžiku přistoupení 

Srbska k EU; poznamenává, že z hlediska plnění povinností vyplývajících z dohody 

o stabilizaci a přidružení a prozatímní dohody vykazuje Srbsko pozitivní výsledky; 

vyzývá členský stát, který tak dosud neučinil, aby urychleně dokončil ratifikaci dohody 

o stabilizaci a přidružení, aby mohla co nejdříve vstoupit v platnost a vztahy mezi EU 

a Srbskem tak dostaly nový rozměr a impuls;  

7. vítá pokrok, který Srbsko učinilo směrem ke splnění politických kodaňských kritérií, jak 

jej uznala Komise ve své zprávě o pokroku za rok 2012; připomíná, že další posun 

v evropském integračním procesu je přímo závislý na úsilí o provedení nezvratných 

reforem a splnění podmínek stanovených Radou; zdůrazňuje, že klíčovým hlediskem je 

praktické uplatňování; 

8. s politováním konstatuje, že 9. kolo dialogu na vysoké úrovni mezi Bělehradem a 

Prištinou skončilo bez uzavření komplexní dohody o rozsahu pravomocí společenství 

srbských obcí; vyzývá obě strany, aby pokračovaly v rozhovorech a dále je prohloubily s 

cílem nalézt co nejdříve vzájemně přijatelné a udržitelné řešení všech zbývajících otázek; 

upozorňuje na skutečnost, že normalizace vztahů je v nejlepším zájmu Srbska i Kosova a 

je klíčovým krokem k odblokování procesu evropské integrace; vyzývá k důslednému 

uplatňování dohod, ke kterým obě strany dosud dospěly; vítá setkání srbského 

a kosovského předsedy vlády, Ivicy Dačiće a Hashima Thaçi, jako klíčové kroky ke 

skutečnému usmíření Srbů a Kosovanů a k normalizaci vztahů mezi Srbskem a Kosovem; 

oceňuje proaktivní a vůdčí úlohu vysoké představitelky, místopředsedkyně Catherine 

Ashtonové ve zprostředkování dialogu mezi Srbskem a Kosovem; se zájmem očekává 

pokrok v dalších oblastech, jako jsou telekomunikace a energetika, a naléhavě vyzývá 

obě strany, aby se aktivně zasadily o vyřešení problému pohřešovaných osob; vítá pokyn 

srbské vlády k provádění dohody o regionální spolupráci s širokou působností, 

rozhodnutí jmenovat styčného úředníka pro kanceláře EU v Prištině a v Bělehradě 

a podpis dohody o integrované správě hranic a její provádění; vyzývá Bělehrad, aby 

nadále úzce spolupracoval s jednotkami EULEX na budování právního státu a aby zvýšil 

společné úsilí o potírání organizovaného zločinu; vybízí Srbsko, aby plně spolupracovalo 

se speciální vyšetřovací komisí EULEX a bylo jí plně nápomocno při její činnosti; 

9. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby se do dialogu zapojily parlamenty a občanská 

společnost Srbska a Kosova; zdůrazňuje, že o výsledcích tohoto dialogu musí být 

transparentním a uceleným způsobem informována srbská i kosovská veřejnost, což 

posílí důvěryhodnost celého procesu a zvýší jeho podporu ze strany veřejnosti; vyzývá ke 

společným prohlášením a veřejným konzultacím ohledně otázek projednávaných v rámci 

dialogu, bude-li to vhodné, a ke zveřejňování všech dosažených dohod, a to nejen 

v angličtině, ale také v srbštině a albánštině; 

10. znovu opakuje, že představy o rozdělení týkající se Kosova či jiné země západního 

Balkánu jsou v rozporu s myšlenkou evropské integrace; vyzývá ke zrušení paralelních 

institucí srbského státu v severním Kosovu, a zejména ke stažení bezpečnostních 

jednotek a soudních orgánů; poukazuje na význam zajištění sociálního a hospodářského 

rozvoje celého regionu; znovu opakuje, že ekonomická podpora musí být zcela 



transparentní, především pokud jde o financování škol a nemocnic v severním Kosovu; 

zdůrazňuje, že srbské i kosovské orgány musí pokračovat v úsilí o zajištění ochrany 

všech menšin a o jejich začlenění do širší společnosti; 

11. vítá spolupráci Srbska s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, díky 

níž byli postaveni před soud v Haagu všichni podezřelí z válečných zločinů; vybízí 

Srbsko, aby ve spolupráci s tribunálem pokračovalo i nadále; připojuje se k opakovaným 

výzvám hlavního žalobce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii 

k důkladnému vyšetření a stíhání osob, které byly zapojeny do sítí, jež pomáhaly 

uprchlíkům a umožnily jim, aby se tak dlouhou doby skrývali, zejména ve vojenských 

složkách a v civilních bezpečnostních službách; poznamenává, že stíhání válečných 

zločinů na domácí půdě postupuje stabilně kupředu, avšak upozorňuje na to, že je třeba 

více se zaměřit na problém pohřešovaných osob; dále vyzývá příslušné orgány, aby 

zajistily důvěryhodnost a profesionalitu programu na ochranu svědků a aby na tento 

program vyčlenily dostatek zdrojů a soudní orgány tak mohly účinně pokračovat 

v soudních řízeních s osobami obviněnými z válečných zločinů; upozorňuje na to, že řada 

bývalých policejních důstojníků se rozhodla k dobrovolné neúčasti na programu ochrany 

svědků z důvodu jeho závažných nedostatků;  

12. vyzývá srbské orgány a politické představitele, aby se zdrželi prohlášení a jednání, jež 

oslabují autoritu a integritu soudu, a žádá Srbsko, aby dodrželo svůj slib a nadále se 

zasazovalo o regionální spolupráci a usmíření na západním Balkáně navzdory zjevnému 

zklamání srbské veřejnosti nad nedávno vynesenými osvobozujícími rozsudky 

v procesech s Gotovinou, Markačem a Haradinajem; vítá podepsání protokolu 

o spolupráci na stíhání pachatelů válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy 

mezi Srbskem a Bosnou a Hercegovinou; 

13. zdůrazňuje, že příslušné orgány musí vynaložit více úsilí na dosažení spravedlnosti pro 

oběti sexuálního násilí během konfliktů ve Srbsku a v ostatních částech západního 

Balkánu; 

14. vítá odhodlání vlády bojovat proti korupci a organizovanému zločinu, což je klíčovým 

prvkem procesu začleňování Srbska do EU; zdůrazňuje, že je důležité posílit nezávislé 

instituce v boji proti korupci, zejména protikorupční úřad a státního zástupce pro potírání 

korupce, a zlepšit koordinaci mezi jednotlivými subjekty; vyzývá příslušné orgány, aby 

dokončily národní protikorupční strategii na období 2012–2016 a související akční plán 

a zajistily, že při jejich provádění bude hrát významnou úlohu protikorupční úřad jako 

nezávislý orgán; zdůrazňuje, že rozhodujícím faktorem úspěšnosti vyšetřování 

a usvědčování obviněných v exponovaných případech korupce, včetně 24 kontroverzních 

privatizačních kauz, je politická vůle, a věří, že speciální, proaktivní role prvního 

místopředsedy vlády v této oblasti přinese výsledky;   

15. bere na vědomí, že Srbsko vypracovává novou strategii pro reformu soudnictví, 

a podporuje úsilí o vytvoření nového soudního systému s cílem zvýšit účinnost 

a nezávislost celého soudnictví; vítá, že se vláda zavázala řešit nedostatky v oblasti 

reformy soudnictví, zejména zabezpečením toho, aby právní rámec neponechával prostor 

pro nepřiměřený politický vliv, a vyřešením otázek, jež se týkají pravomoci parlamentu 

jmenovat soudce a státní zástupce a přímé účasti politických činitelů na činnosti Nejvyšší 

soudní rady a Rady pro státní zastupitelství; zdůrazňuje význam přijetí jasných 

a transparentních kritérií pro hodnocení jmenovaných soudců a státních zástupců, jež 



zabezpečí jejich nezávislost a profesionalitu; mimoto zdůrazňuje, že je potřeba provést 

opatření v souladu s doporučeními Benátské komise, která budou řešit rostoucí zahlcení 

soudů; poznamenává, že ministerstvo spravedlnosti je stále zodpovědné za kapitálové 

výdaje, což by mohlo ještě více omezit nezávislost soudnictví; vyzývá vládu, aby se 

zaměřila spíše na kvalitu reformy než na její rychlost a aby využila dostupné odborné 

znalosti ze zahraničí; zdůrazňuje rovněž potřebu úvodní a průběžné odborné přípravy 

soudců a státních zástupců v důsledku rozsáhlých změn v právních předpisech; 

16. znovu poukazuje na potřebu průběžné komplexní odborné přípravy státních zástupců 

a policie pro účely vyšetřování složitých případů, zejména finanční povahy; zdůrazňuje, 

že klíčem k potírání systémové korupce je přerušení vazeb mezi politickými stranami, 

soukromými zájmy a veřejnými podniky; upozorňuje zejména na to, že je nutné 

zprůhlednit financování politických stran a uvést je v soulad s normami EU; vyzývá 

příslušné orgány, aby se důsledně řídily zákonem o financování politických stran; zastává 

názor, že v boji proti korupci nesmí být nikdy ohrožena zásada presumpce neviny; 

zdůrazňuje, že pro odhalování korupce má zásadní význam upozorňování příslušných 

orgánů v případě podezření na protiprávní jednání; vyzývá proto vládu, aby přijala 

a uplatňovala pravidla ochrany osob, které na takové případy upozorní, a aby aktivně 

vybízela k oznamování případů korupce na všech úrovních; připomíná, že orgány 

i sdělovací prostředky nesou odpovědnost za důvěryhodné informování veřejnosti 

o probíhajícím vyšetřování případů korupce, což je nezbytnou podmínkou úspěšného 

a profesionálního fungování soudnictví a policie; 

17. vyzývá k většímu politickému úsilí o reformu veřejné správy, zejména o zajištění 

dokončení legislativního rámce a jeho uvedení v soulad s mezinárodními normami; 

18. bere na vědomí úsilí nové vlády reagovat na kritické připomínky vyjádřené Evropským 

parlamentem ohledně výzvy k okamžité revizi článku 359 trestního zákoníku, avšak 

vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že táž ustanovení byla začleněna do článku 234 

tohoto zákoníku; zdůrazňuje, že ustanovení nového článku 234 trestního zákoníku nesmí 

být uplatňována na vlastníky soukromých domácích a zahraničních společností ani na 

odpovědné osoby, které zastávají pozice v zahraničních společnostech mimo území 

Srbska, a vyzývá příslušné orgány, aby zastavily všechna trestní stíhání těchto osob; 

zdůrazňuje, že tento přístup by měl být uplatňován i při reklasifikaci stávajících případů, 

a to případ od případu, a že je třeba co nejdříve třeba vyřešit případy neoprávněně 

zmrazených aktiv, neboť takovéto případy zhoršují stav srbské ekonomiky; 

19. je znepokojen právní a politickou nejistotou ohledně autonomie Vojvodiny a rostoucím 

politickým napětím mezi centrálními a oblastními orgány, které je důsledkem úmyslu 

oblastního shromáždění Vojvodiny nechat schválit prohlášení o autonomii této oblasti; 

vyzývá srbskou vládu, aby obnovila status quo ante a upustila od centralizačních opatření 

a aby neprodleně zahájila jednání se samosprávou autonomní oblasti s cílem nalézt 

řešení, která budou v souladu se zásadami právního státu a subsidiarity; připomíná 

zúčastněným stranám, že podle ústavy měl být do konce roku 2008 přijat zákon 

o financování autonomní oblasti; vybízí proto vládu, aby vypracovala návrh tohoto 

zákona a předložila jej bez dalších prodlev parlamentu, neboť je nezbytný pro fungování 

demokracie a právního státu v Srbsku; 

20. znovu vyzývá k přezkumu případů neoprávněného zmrazení majetku a nepřiměřeného 

zvyšování a zpětného uvalování daní na fyzické osoby a soukromé firmy; vyzývá 



ministerstvo spravedlnosti a ústavní soud, aby okamžitě – ještě před vynesením 

konečného rozsudku v daňových řízeních – zabránily selektivnímu uplatňování „zákona 

o jednorázovém zdanění mimořádných příjmů a mimořádného majetku, které byly 

získány využitím zvláštních výhod“ a ustanovení dalších daňových zákonů, jež umožňují 

ukládání nepřiměřeně vysokých pokut, které vedou k úpadkům; vyzývá srbské orgány, 

aby dotčeným soukromým osobám a firmám poskytly spravedlivou náhradu; 

21. vyjadřuje znepokojení nad rozporuplnými legislativními iniciativami, například nad 

novelizací zákona o národní bance provedenou v srpnu 2012, která oslabila nezávislost 

a samostatnost této instituce kvůli přílišnému vlivu vlády; zdůrazňuje, že mezi politická 

kodaňská kritéria patří nezávislost státních institucí; vítá následné změny tohoto 

novelizovaného zákona, které byly přijaty v listopadu 2012 v souladu s doporučeními 

Komise s cílem zajistit větší kontinuitu národní banky a snížit dopad každé změny vlády 

na její vedení;  

22. znovu opakuje svou výzvu příslušným orgánům, aby se v zájmu demokratizace Srbska 

i nadále snažily odstraňovat odkaz bývalých komunistických tajných služeb; připomíná 

význam další reformy bezpečnostních složek a posílení parlamentního dohledu nad 

bezpečnostními službami a jejich kontroly i význam otevření národního archivu, 

a zejména umožnění přístupu k dokumentům bývalé tajné policie UDBA; vybízí 

příslušné orgány, aby usnadnily přístup k archivům, jež se týkají ostatních bývalých 

jugoslávských republik, a aby je navrátily příslušným vládám, pokud o to požádají; 

23. vítá postupné posilování občanské kontroly nad bezpečnostními službami; konstatuje 

však, že celkový legislativní rámec není soudržný a měl by být dále přibližován 

evropským normám; je znepokojen trendem nárůstu případů neoprávněného sledování; 

vyzývá příslušné orgány, aby přijaly komplexní a moderní právní předpisy s cílem 

jednoznačně vymezit mechanismy občanské kontroly civilních i vojenských 

bezpečnostních služeb; upozorňuje, že stávající nejednoznačnost právního rámce 

vymezujícího pravomoci bezpečnostních služeb ponechává prostor pro nežádoucí 

politický vliv a narušuje všeobecné úsilí o vytvoření skutečného právního státu v této 

zemi; 

24. je znepokojen opakovanými stížnostmi na policejní brutalitu a zneužívání pravomocí ze 

strany policie, zejména ve městech Kragujevac, Vranje a Leskovac; připomíná, že 

nezávislost a profesionalita státních institucí je součástí kodaňských kritérií; v této 

souvislosti vyzývá orgány, aby přijaly veškerá opatření nezbytná k obnovení důvěry 

veřejnosti v policii a aby stíhaly všechny pachatele oznámených incidentů; 

25. zdůrazňuje, že je zapotřebí vybudovat nezávislý dohled a kapacitu pro včasné odhalování 

protiprávního jednání a střetů zájmů v oblasti zadávání veřejných zakázek, řízení státních 

podniků, privatizace a veřejných výdajů, jež jsou v současnosti zvlášť náchylné ke 

korupci; vyjadřuje znepokojení nad procesními nedostatky při ustavování komise na 

ochranu práv účastníků výběrových řízení; zdůrazňuje, že by mělo být požadováno, aby 

nezávislí regulátoři v oblasti zadávání veřejných zakázek splňovali nejvyšší etické 

normy, neboť tato oblast byla označena za jeden z hlavních zdrojů korupce v zemi; 

26. vítá úsilí Srbska v boji proti manipulaci se sportovními výsledky a skutečnost, že tato 

praxe se po novelizaci trestního zákoníku stala trestným činem; 

27. s uspokojením sleduje dobré fungování nástroje předvstupní pomoci v Srbsku; 



zdůrazňuje význam finančních prostředků z nástroje předvstupní pomoci, které v prosinci 

2012 přidělila Komise Srbsku na podporu jeho úsilí o provedení programu reforem pro 

přistoupení k EU; zdůrazňuje, že tyto finanční prostředky jsou určeny ke zvýšení 

efektivity soudnictví, k budování azylových kapacit a k boji proti organizovanému 

zločinu, včetně obchodování s lidmi a korupce; vybízí vládu i EU, aby zjednodušily 

správní postupy týkající se financování v rámci nástroje předvstupní pomoci s cílem 

zpřístupnit ho menším a necentralizovaným příjemcům; zdůrazňuje nutnost zachovat 

přiměřenou úroveň předvstupní pomoci v rámci nadcházejícího přezkumu finančního 

rámce EU; 

28. doporučuje, aby byly novelizací restitučního zákona odstraněny veškeré procesní i právní 

překážky týkající se věcných restitucí; 

29. konstatuje, že v celém regionu je rozšířena korupce a organizovaný zločin, a vyzývá 

k vytvoření regionální strategie a k posílení spolupráce mezi všemi zeměmi v zájmu 

účinnějšího řešení těchto závažných problémů; 

30. domnívá se, že brzké zahájení přístupových jednání by, v případě kapitol 23 a 24, 

přispělo k boji proti korupci a organizovanému zločinu i ke konsolidaci právního státu; v 

této souvislosti vybízí příslušné orgány, aby zajistily dosažení konkrétních výsledků 

v oblasti soudnictví a také pokroku v boji proti korupci a organizovanému zločinu a aby 

důvěryhodně vyšetřily exponované případy korupce; 

31. připomíná, že průbojné, profesionální a nezávislé sdělovací prostředky jsou nedílnou 

součástí jakéhokoli demokratického systému; vyzývá příslušné orgány, aby urychlily 

uplatňování mediální strategie přijaté v říjnu 2011 i souvisejících akčních plánů; 

vyjadřuje hluboké znepokojení nad přetrvávajícím násilím a hrozbami vůči novinářům, 

zejména těm, kteří se podílejí na odhalování korupce a organizovaného zločinu; 

zdůrazňuje, že je mimořádně důležité vyřešit případy zavražděných novinářů z období 

90. let a kolem roku 2000, jako projev odhodlání nové vlády zajistit dodržování zásad 

právního státu a svobodu sdělovacích prostředků; vyjadřuje znepokojení nad snahami 

o kontrolu a zasahování v oblasti sdělovacích prostředků a vyzývá příslušné orgány, aby 

zajistily jejich nezávislost na politickém nátlaku a poskytly tak novinářům bezpečné 

podmínky pro to, aby mohli vykonávat svou práci efektivně a bez autocenzury; 

zdůrazňuje, že je zapotřebí přijmout opatření proti koncentraci vlastnictví sdělovacích 

prostředků a nedostatečné transparentnosti v tomto odvětví a zajistit rovný přístup 

k reklamnímu trhu, na němž doposud dominovalo několik hospodářských a politických 

subjektů, včetně uvolňování veřejných prostředků na reklamu a propagaci; vyzývá 

novináře k dodržování etického kodexu; poukazuje na stále nízké rozšíření přístupu 

k internetu, uvědomuje si, jaký význam má internet pro svobodu sdělovacích prostředků, 

a naléhavě žádá příslušné orgány, aby v této oblasti maximalizovaly své úsilí; připomíná, 

že zpravodajství ve sdělovacích prostředcích během předvolební kampaně postrádalo 

nezbytný analytický prvek, což poukazuje na nutnost vyjasnění otázky vlastnictví 

sdělovacích prostředků; vítá skutečnost, že tato strategie respektuje ústavní práva, pokud 

jde o sdělovací prostředky užívající menšinové jazyky, a zdůrazňuje, že právo na 

provozování regionálního rozhlasového a televizního vysílání by mělo platit i pro 

Vojvodinu; 

32. vítá úlohu nezávislých regulačních orgánů při zvyšování účinnosti a transparentnosti 

státních institucí; naléhavě vyzývá orgány, aby pracovaly na vytvoření co nejvyšších 



standardů při zajišťování soudržnosti právního systému a spravedlivého uplatňování 

veškerých právních ustanovení;  oceňuje zejména práci veřejného ochránce práv a úřadu 

Pověřence pro informace veřejného významu a ochranu osobních údajů; naléhavě žádá 

orgány, aby poskytly státnímu orgánu pro audit, komisi pro ochranu hospodářské soutěže, 

úřadu pro zadávání veřejných zakázek a komise pro ochranu práv předkladatelů nabídek 

přiměřené finanční, správní a kancelářské kapacity, aby mohly plnit své povinnosti; 

vyzývá orgány, aby navázaly na závěry protikorupční rady, jež přispěly k tomu, aby se 

veřejnost dozvěděla o korupci vysoce postavených osob; naléhavě žádá orgány, aby více 

vycházely z doporučení nezávislých regulačních orgánů a aby zajistily nezávislost a 

rovněž sekulární povahu agentury pro republikové vysílání; znovu opakuje, že nezávislé 

regulační orgány jsou zásadní pro úspěch v boji proti systémové korupci a jsou ústředním 

bodem mechanismu brzd a protivah pro účinnou kontrolu nad vládou; 

33. zdůrazňuje význam boje proti všem formám diskriminace postihující zranitelné skupiny, 

zejména pak menšiny, Romy, ženy, lesbické ženy, homosexuály, bisexuály a 

transsexuály a osoby se zdravotním postižením; vyzývá orgány, aby právní předpisy v 

oblasti boje proti diskriminaci urychleně harmonizovaly s acquis, zejména s ohledem na 

výjimky přiznané náboženským institucím, povinnost zajistit přiměřené ubytování 

zaměstnancům se zdravotním postižením, vymezení nepřímé diskriminace a úlohy 

nevládních organizací v soudních řízeních; s politováním konstatuje, že nebyly zajištěny 

výsledky, pokud jde o trestní stíhání a soudní rozhodnutí ve věcech trestných činů 

souvisejících s diskriminací; vyzývá politické vůdce, aby se aktivně zapojovali do 

kampaní na podporu tolerance, zejména pokud jde o Romy, ženy, osoby se zdravotním 

postižením a lesbické ženy, homosexuály, bisexuály a transsexuály; vítá pozitivní 

opatření, která přijal ochránce lidských práv a komisař pro rovnoprávnost, určená 

k podpoře uvedených hodnot v srbské společnosti;  

34. uznává ženy jako významné zprostředkovatelky změn v srbské společnosti; bere 

na vědomí skutečnost, že po volbách v roce 2012 jsou ženy v parlamentu více 

zastoupeny; vítá skutečnost, že 84 z 250 poslaneckých křesel obsadily ženy; vybízí však 

srbské orgány, aby dále usilovaly o zajištění rovného zastoupení; zdůrazňuje, že ženy 

jsou i nadále vystaveny diskriminaci na trhu práce a v jiných oblastech společnosti a že 

doposud nejsou v politickém životě země, včetně vládních postů, plně zastoupeny; je 

znepokojen skutečností, že ačkoli již působí legislativní i prováděcí subjekty v oblasti 

boje proti diskriminaci a rovnosti žen a mužů, nebylo v oblasti rovných příležitostí pro 

ženy a muže dosaženo žádného pokroku; poukazuje na to, že hlavními problémy 

zůstávají účinné uplatňování stávajících právních předpisů a další posilování správní 

kapacity a naléhavě žádá srbské orgány, aby v tomto ohledu zvýšily úsilí; 

35. vítá skutečnost, že Srbsko podepsalo úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí 

páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu; zdůrazňuje význam rychlého 

uplatňování a přiměřeného vynucování dodržování úmluvy vzhledem k tomu, že násilí 

páchané na ženách je i nadále problémovou oblastí; 

36. vyzývá orgány, aby se zaměřily na politiky směřující ke snižování nezaměstnanosti, 

chudoby a diskriminace osob se zdravotním postižením; 

37. vyjadřuje znepokojení z hrozby, kterou pro fungování právního státu a veřejnou 

bezpečnost v Srbsku představují skupiny násilných výtržníků, zejména poté, co vláda 

při zrušení bělehradského pochodu homosexuální menšiny v říjnu 2012 oznámila, že není 



schopna tyto skupiny kontrolovat; vyzývá srbskou vládu, aby okamžitě zajistila společná 

opatření ze strany všech příslušných vládních a bezpečnostních institucí, tak aby tyto 

skupiny již nadále nebyly hrozbou a aby byla stíhána jakákoli forma násilí či trestných 

činností páchaných členy těchto skupin; 

38. vyzývá orgány Srbska, aby zajistily bezpečnost zastánců lidských práv žen; je 

znepokojen tím, že ještě v roce 2012 se objevují nenávistné projevy, hrozby a fyzická 

napadání aktivistů hájících práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů 

a proti aktivistům zdůrazňujícím nutnost vyrovnat se s minulostí; 

39. zdůrazňuje, že je důležité systematicky postihovat slovní projevy nenávisti a že je 

nezbytné, aby vláda takové výroky odsuzovala, vycházejí-li z úst úředníků veřejné 

správy; 

40. odsuzuje rozhodnutí vlády zakázat bělehradský pochod homosexuální menšiny, který se 

měl konat dne 6. října 2012; vyzývá srbské orgány, aby vypracovaly a provedly akční 

plán, který by zvýšil povědomí o právech lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a 

transsexuálů a rovněž pochopení pro tato práva, a který by byl zaměřený na boj proti 

homofobii a pro zlepšení bezpečnosti s cílem zajistit, aby se pochod homosexuální 

menšiny nebo podobné iniciativy mohly svobodně, úspěšně a bezpečně konat v roce 2013 

i letech následujících; vyzývá orgány, aby posílily svůj závazek týkající se svobody 

shromažďování, a to zejména účinným zákazem krajně pravicových organizací a 

neformálních organizací sportovních fanoušků, které jsou úzce napojeny na organizovaný 

zločin; vítá v této souvislosti rozhodnutí ústavního soudu, který dvě takové organizace 

zakázal; 

41. vítá skutečnost, že v Srbsku platí legislativní rámec pro národní, etnické a kulturní 

menšiny; zdůrazňuje však, že je třeba věnovat větší úsilí k zajištění jeho účinného 

provádění v celém Srbsku; vyzývá orgány, aby se zabývaly známými nedostatky, 

zejména co se týče spravedlivého zastoupení menšin ve veřejné správě, v soudnictví a 

policejních složkách; trvá na tom, že je nezbytné přijmout ucelenější a okamžitá opatření, 

která by zajistila neomezený přístup ke kvalitnímu vzdělávání v jazycích menšin na 

úrovni státu i provincií, neboť je nezbytné pro zachování etnické a kulturní identity, 

zejména pak pokud jde o poskytování všech nezbytných učebnic a dalších vzdělávacích 

materiálů; vyzývá orgány, aby zajistily, že radám pro menšiny budou poskytnuty 

nezbytné rozpočtové prostředky; vyzývá Komisi, aby pokračovala v bedlivém sledování 

úsilí Srbska v této oblasti; 

42. s politováním konstatuje, že Republiková rada pro národnostní menšiny nevyvíjí od roku 

2009 žádnou činnost; vyzývá orgány, aby v dobré víře usnadnily vytvoření Bosenské 

národní rady a integraci obou islámských komunit v zemi; upozorňuje na skutečnost, že 

Sandžak a jižní a jihovýchodní Srbsko, kde žije značný počet příslušníků menšin, jsou 

hospodářsky méně rozvinutými regiony, což vyžaduje, aby orgány vynaložily další úsilí 

na boj proti vysoké nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení; opakovaně zdůrazňuje 

význam uplatňování protokolu o národnostních menšinách, který podepsala rumunská 

a srbská vláda v Bruselu dne 1. března 2012; vyzývá srbské orgány, aby zlepšily situaci 

všech menšin, včetně romské, bosenské, albánské a bulharské menšiny, na něž v 

nepřiměřené míře doléhá hospodářský pokles a aby zajistily konzistentní uplatňování 

právního rámce na ochranu menšin v celém Srbsku, zejména v oblastech vzdělávání, 

používání jazyka a kulturních práv; vyjadřuje politování nad nedávnými incidenty ve 



Vojvodině, které spočívaly v útocích na etnické menšiny; vyzývá proto orgány, 

především v oblasti justice a policie, aby prošetřily podrobně veškeré prvky dotčených 

případů,  

43. připomíná, že výsledky sčítání lidu z roku 2011 byly zveřejněny až se značným 

zpožděním, dále podotýká, že toto sčítání bylo z velké části bojkotováno albánsky 

hovořícím obyvatelstvem jižního Srbska, a vyzývá srbské orgány, zejména na místní 

úrovni, aby se zdržely využívání tohoto bojkotu jako záminky k diskriminaci vůči 

albánsky hovořícímu obyvatelstvu; 

44. zdůrazňuje, že je nezbytné zlepšit postavení romských obyvatel; uznává, že bylo 

dosaženo určitého pokroku, jako například zvýšení míry zápisu romských dětí do 

vzdělávacího systému, a opatření, která byla v této oblasti přijata za účelem zvýšení 

jejich společenského začlenění, jako je podpora registrace „z právního hlediska 

neviditelných osob“; zdůrazňuje ovšem, že je nezbytné soustředěněji a cíleněji usilovat o 

zlepšení společensko-ekonomického postavení Romů, mimo jiné pomocí rámce EU pro 

vnitrostátní strategie integrace Romů; vyjadřuje znepokojení nad přetrvávajícími jevy, 

jako je vážná diskriminace, sociální vyčleňování, násilné vystěhovávání a vysoká míra 

nezaměstnanosti, které postihují zejména romské ženy; kromě toho poukazuje na potřebu 

plné harmonizace právních předpisů proti diskriminaci s politikou EU; 

45. vítá důležité kroky k zavedení vzdělávání podporujícího začlenění, jež mají za následek 

výrazné zvýšení podílu zápisu romských dětí do základních škol, kdy dvě ze tří romských 

dětí nyní dokončí základní školní docházku, ve srovnání s jedním dítětem ze čtyř ještě 

před několika lety; je nadále znepokojen pokračujícím obecně nízkým podílem romských 

dětí navštěvujících střední školu a skutečností, že 70 % Romů do školy vůbec nechodí; 

vyzývá srbskou vládu, aby zajistila rovné příležitosti pro všechny romské děti a 

mladistvé, aby se mohli vrátit do školy, a dala jim tak druhou šanci; zdůrazňuje, že rovný 

přístup ke kvalitnímu vzdělání v raném věku hraje u dětí ze znevýhodněného prostředí 

zvlášť důležitou roli a je zásadní pro prolomení mezigeneračního kruhu chudoby a 

sociálního vyloučení; s obavami si všímá, že hospodářskou krizí jsou nepřiměřeně 

dotčeny malé děti, což se odráží na dramatickém nárůstu podílu dětí, které v letech 2008–

2010 žily v naprosté chudobě; připomíná, že chudoba v dětství je úzce a pevně spjata s 

horším fyzickým zdravím, narušeným kognitivním vývojem, nedostatečnými výkony ve 

škole a sociálními riziky, což s sebou nese vyšší náklady na soudnictví a systém 

sociálního zabezpečení; vyzývá srbskou vládu, aby jednala a zabývala se otázkou 

chudoby dětí a jejich sociálního vyloučení; 

46. znovu opakuje svou výzvu srbským orgánům, aby přijaly další opatření pro přeshraniční 

spolupráci se sousedícími členskými státy EU (Bulharskem, Maďarskem a Rumunskem, 

a to i v rámci strategie EU pro Podunají, s cílem usnadnit mimo jiné hospodářský rozvoj 

příhraničních regionů a oblastí osídlených menšinami; v tomto ohledu zdůrazňuje 

význam otevření terminálu pro přepravní nákladní automobily a zboží na hraničním 

přechodu Ribarci-Otomanci; 

47. vítá pokrok dosažený v oblasti reformy systému péče o děti a v rámci uplatňování zákona 

o sociálním zabezpečení z roku 2011; je znepokojen vzrůstajícím počtem dětí v ústavní 

péči a zejména pomalým snižováním počtu dětí se zdravotními postiženími, které se 

nacházejí v ústavech, a počtem romských dětí, které chodí do zvláštní školy; kromě toho 

vyjadřuje znepokojení jak nad nárůstem násilí u mladých lidí, tak násilí vůči dětem, 



a vyzývá orgány, aby zajistily plnou ochranu práv zranitelných dětí, včetně romských 

dětí, dětí žijících na ulici a dětí žijících v chudobě; 

48. opětovně připomíná zásadní význam regionální spolupráce pro účely toho, aby země 

západního Balkánu uspěly v evropském integračním procesu, neboť ukazuje ochotu 

a schopnost uchazečských zemí plnit povinnosti členského státu EU a konstruktivně se 

podílet na dalším vývoji evropské integrace v rámci institucí EU; vítá práci vykonanou 

v oblasti procesu usmíření a je přesvědčen, že Srbsko by mělo pokračovat v sehrávání 

aktivní a konstruktivní úlohy v tomto regionu a mělo by pokračovat v hledání způsobů, 

jak vyjádřit, že uznává utrpení, a respektovat právo všech obětí válečných zločinů 

dozvědět se pravdu a právo na spravedlnost, včetně podpory pro vytvoření iniciativy 

RECOM; připomíná, že dosažení opravdového usmíření mezi různými národy 

a obyvatelstvem, mírové řešení konfliktů a navázání dobrých sousedských vztahů mezi 

evropskými státy je zásadní pro udržitelný mír a stabilitu a významně přispívá ke 

skutečnému procesu evropské integrace;  vybízí srbské orgány, aby úzce spolupracovaly 

se zeměmi bývalé Jugoslávie při řešení všech přetrvávajících problémů v oblasti právního 

nástupnictví; 

49. vyjadřuje politování nad prohlášením prezidenta Nikoliće z července 2012, v němž 

popřel genocidu ve Srebrenici, a naléhavě ho žádá, aby svůj postoj a rétoriku přehodnotil, 

a umožnil tak skutečné a trvalé usmíření; znovu opakuje, že žádné válečné zločiny 

a porušování lidských práv, k nimž došlo v bývalé Jugoslávii během konfliktů 

v devadesátých letech minulého století, by neměly být popírány, včetně událostí 

ve Srebrenici, které byly uznány za genocidu v nálezech a rozhodnutích Mezinárodního 

trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Mezinárodního soudního dvora; 

50. znovu potvrzuje svou pevnou podporu liberalizaci vízového režimu pro země západního 

Balkánu; žádá Srbsko a členské státy EU nejvíce postižené problematikou falešných 

uchazečů o azyl, aby se touto otázkou společně zabývaly; připomínaje, že tato 

liberalizace představuje nejzjevnější a nejkonkrétnější výsledek evropského integračního 

procesu v této oblasti, vyzývá je, aby přísně uplatňovaly veškerá nezbytná kritéria a 

opatření pro bezvízový styk při cestování do zemí schengenského prostoru; zdůrazňuje, 

že pozdržení bezvízového režimu by bylo výrazným krokem zpět v rámci procesu 

přistoupení zemí západního Balkánu, na něž se tento režim vztahuje; připomíná, že 

Srbsko musí více spolupracovat s orgány členských států EU při řešení problematiky 

falešných uchazečů o azyl, a to rovněž prostřednictvím přijetí a uplatňování reforem s 

cílem zlepšit situaci menšin, jejichž příslušníci v moha případech bezvízový režim a 

azylové politiky některých členských států zneužívaly; vyzývá členské státy, které jsou 

nejvíce postiženy přílivem falešných uchazečů o azyl, aby přijaly vhodné mechanismy 

vyřizování těchto případů, především zařazením zemí západního Balkánu na seznam 

„bezpečných zemí“; dále vyzývá členské státy, aby poskytovaly pomoc Srbsku v boji 

proti organizované trestné činnosti v souvislosti s obchodováním s falešnými žadateli 

o azyl; kromě toho poukazuje na to, že Srbsko se stále častěji stává přijímající zemí 

žadatelů o azyl, a potřebuje tudíž účinnější řízení žádostí o azyl; zdůrazňuje, že je nutné, 

aby občané byli řádně informováni o omezeních bezvízového režimu a nedocházelo tak 

ke zneužívání svobody cestování a politiky liberalizace víz; konstatuje, že tato 

liberalizace je jeden z největších úspěchů Srbska na cestě do EU a jakékoli pozastavení 

by jistě mělo negativní sociální, hospodářské a politické důsledky; 

51. zdůrazňuje hlavní úlohu aktivních a nezávislých organizací občanské společnosti 



a srbského parlamentu při posilování a konsolidaci demokratických politických procesů 

v této zemi; zdůrazňuje význam dialogu s organizacemi občanské společnosti a zásadní 

úlohu subjektů občanské společnosti při podpoře dialogu a prohloubené regionální 

spolupráce; 

52. vítá užší spolupráci vlády s nevládními organizacemi, vyzývá ovšem, aby byly šířeji 

konzultovány v otázkách tvorby politiky, včetně formulací politik a právních předpisů 

a v souvislosti se sledováním činností orgánů; vyzývá srbskou vládu, aby spolupracovala 

s organizacemi občanské společnosti, nestátními subjekty a sociálními partnery ve všech 

fázích procesu o přistoupení a aby v zemi poskytovala nezbytné informace jako důkaz 

oddanosti k zásadě, která spočívá v zapojení občanské společnosti do utváření politiky, 

neboť jde o významný krok k zajištění odpovědnosti a otevřenosti tohoto procesu; 

53. blahopřeje srbské vládě k pokračování programu likvidace zbraní; připomíná, že úspěch 

tohoto programu je relevantním faktorem při překonávání odkazu násilí v srbské 

společnosti, který má původ v konfliktech z devadesátých let minulého stolení; 

54. vítá oficiální návštěvu předsedy vlády Ivice Dačiće v Bosně a Hercegovině a oficiální 

podporu, pokud jde o územní celistvost a suverenitu této země; domnívá se, že přímé 

vztahy Srbska s orgány Republiky srbské musí být v souladu s touto deklarovanou 

podporou a neměly by ohrožovat integritu, suverenitu, kompetence a účinné fungování 

institucí státu Bosna a Hercegovina; kromě toho naléhavě žádá srbské orgány, aby 

aktivně podporovaly všechny nezbytné změny ústavy, které státním institucím Bosny 

a Hercegoviny umožní provést v rámci evropského integračního procesu ambiciózní 

reformy;  

55. vítá myšlenku zahájit jednání o uzavření dohody o dobrých sousedských vztazích 

s Bulharskem a doufá, že to v regionálním kontextu povede k pozitivnějšímu vývoji; 

56. vybízí politické vůdce v Chorvatsku a Srbsku, aby usilovali o zlepšení vzájemných 

vztahů; v tomto ohledu podporuje všechny iniciativy vedoucí k podpoře spolupráce 

a usmíření mezi oběma zeměmi; zdůrazňuje význam dobrých sousedských vztahů 

v procesu evropské integrace a vyzývá orgány obou států, aby vynaložily větší úsilí, 

pokud jde o otázku pohřešovaných osob; vyzývá obě vlády, aby vyřešily přetrvávající 

spory týkající se společných hranic a aby aktivně podporovaly návrat uprchlíků; 

57. vítá zlepšení vztahů mezi Černou Horou a Srbskem; vyzývá k užší koordinaci mezi jejich 

vládami při provádění reforem souvisejících s EU, a to zejména pokud jde o řešení 

společných problémů v oblasti dodržování zásad právního státu; vybízí obě vlády, aby 

zvýšily úsilí o nalezení řešení pro přetrvávající otázky týkající se hranic;  

58. vítá dohodu, jíž bylo dosaženo mezi Srbskem a Bývalou jugoslávskou republikou 

Makedonií v oblasti volného pohybu občanů a která se tak řadí k dohodám, které Srbsko 

již dříve uzavřelo; bere na vědomí a vítá nabídku prezidenta Nikoliće ke zprostředkování 

řešení dlouho trvajícího sporu mezi pravoslavnými církvemi v obou zemích, a to zcela s 

ohledem na zásadu oddělení církve a státu; žádá obě vlády, aby otevřely více hraničních 

přechodů s cílem usnadnit obyvatelům příhraničních oblastí překračování hranic; 

59. vítá pokrok, jehož bylo dosaženo v sarajevském procesu, a skutečnost, že Srbsko bylo 

do jeho průběhu aktivně zapojeno;  vítá výsledek mezinárodní dárcovské konference, 

která se konala v Sarajevu v dubnu 2012 a na níž se Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, 



Černá hora a Srbsko dohodly na společném regionálním programu pro bydlení; důrazně 

podporuje tento program a vybízí ke spolupráci mezi těmito zeměmi při hledání řešení 

pro uprchlíky a vysídlené osoby v oblasti; vyzývá všechny zúčastněné strany, aby tento 

program bez zbytečného odkladu provedly;  

60. naléhavě žádá Srbsko, aby respektovalo územní celistvost Kosova a aby všechny 

dvoustranné otázky v dialogu s Prištinou řešilo v evropském duchu dobrých sousedských 

vztahů a vzájemného porozumění; 

61. připomíná náročné výzvy hospodářské politiky, kterým je potřeba čelit; zdůrazňuje, že je 

v reakci na vysokou nezaměstnanost a opětovný nárůst inflace zapotřebí zlepšit 

podnikatelské prostředí; konstatuje, že nová úsporná opatření nemohou být sama o sobě 

účinná a že musejí být doprovázena prorůstovou politikou; 

62. vyzývá Srbsko, aby věnovalo více pozornosti dalšímu zlepšování podnikatelského 

prostředí, zejména pokud jde o privatizační postupy a zadávání veřejných zakázek; 

63. vítá předložení akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů, jehož cílem je zavést 

konkrétní opatření, od nichž si Srbsko slibuje splnění svého závazku v rámci Smlouvy 

o energetickém společenství, jímž je zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na celkové 

spotřebě energie do roku 2020 na 27 %; 

64. znovu připomíná význam historického usmíření týkajícího se krutostí z let 1941-1948 

a zdůrazňuje význam závazku maďarského a srbského prezidenta řádně uctít památku 

obětí; 

65. považuje dvouletou činnost společného srbsko-maďarského výboru v procesu 

vzájemného porozumění a usmíření v souvislosti s historickými traumaty za pozitivní 

krok a naléhavě žádá orgány, aby zvážily rozšíření tohoto modelu na všechny srbské 

sousedy; 

66.  vítá dohodu, které dosáhli ministři zahraničních věcí Srbska a Chorvatska, o vytvoření 

společné smíšené komise, jež se bude zabývat nevyřešenými otázkami mezi oběma 

zeměmi, a to včetně obvinění z genocidy, které proti sobě obě země vznesly; považuje to 

za důležitý krok vpřed pro celý region na cestě k integraci do EU; vyzývá Radu, aby v 

této souvislosti zvýšila a posílila financovaní společných přeshraničních projektů ze 

zdrojů EU s cílem dále rozvíjet dobré sousedské vztahy a rozšířit regionální spolupráci; 

67. vyzývá srbskou vládu, která převezme předsednictví v Energetickém společenství v lednu 

2013, aby přijala veškerá nezbytná opatření pro sladění energetické strategie, kterou 

přijala Rada ministrů Energetického společenství na zasedání v Budvě dne 18. října 2012, 

s environmentálními normami a klimatickými cíli, jež zároveň zajistí, že do procesu 

konzultací budou zapojeny všechny příslušné zúčastněné strany, včetně organizací 

občanské společnosti; 

68. žádá Komisi, aby do energetického plánu do roku 2050 zahrnula i země Energetického 

společenství, neboť jak tyto země, tak EU usilují o vybudování plně propojeného 

vnitřního trhu s elektřinou a plynem a uplatňují acquis EU v oblasti energetiky; 

69. vyzývá k podpoře hospodářských politik, které by zajistily udržitelný růst, ochranu 

životního prostředí a tvorbu pracovních míst; žádá, aby bylo vynakládáno další úsilí 



k usnadnění fungování malých a středních podniků, a to zvýšením příjmů a snížením 

stávající vysoké míry nezaměstnanosti, zejména mezi mladými lidmi, a dále zlepšením 

přístupu k finančním prostředkům; připomíná, že existence státních a soukromých 

monopolů zásadně brání přechodu hospodářství k otevřenému trhu a vyzývá vládu, aby 

přijala opatření k jejich zrušení;  

70. upozorňuje na značný nárůst veřejného dluhu a vysokou míru nezaměstnanosti; vybízí 

vládu, aby nadále přijímala opatření ke snížení schodku státního rozpočtu a aby 

vypracovala strategii zaměstnanosti, v níž se zaměří na nejvíce postižené sociální skupiny 

a mladé lidi; 

71. zdůrazňuje, že celosvětová finanční a hospodářská krize má negativní dopad 

na společnost, zejména na zranitelné skupiny; vyzývá tudíž orgány, aby vyvinuly veškeré 

možné úsilí ke snížení negativních dopadů chudoby, nezaměstnanosti a sociálního 

vyloučení na tyto skupiny, ale také aby se řešily jejich hlavní příčiny; 

72. zdůrazňuje, že Srbsko ratifikovalo hlavní úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) 

v oblasti pracovního práva, jakož i revidovanou Evropskou sociální chartu; upozorňuje 

na skutečnost, že pracovní a odborová práva zůstávají navzdory ústavním zárukám stále 

omezená a žádá Srbsko, aby tato práva dále posílilo; je znepokojen tím, že sociální dialog 

zůstává slabý a že konzultace se sociálními partnery probíhá nepravidelně; vyzývá 

k dalším krokům pro posílení Sociální a hospodářské rady, tak aby mohla převzít aktivní 

úlohu při posilování sociálního dialogu a hrát aktivnější konzultační úlohu při tvorbě 

právních předpisů; 

73. s politováním si všímá nedostatečného pokroku, pokud jde o pracovní práva a práva 

odborů; vyzývá orgány, aby urychleně postupovaly při vytváření podmínek pro 

opravdový společenský dialog, který se dosud neuskutečnil, tak aby zjednodušily postupy 

registrace odborového svazu a aby podporovaly uznávání odborů, které již byly 

registrovány; upozorňuje na nedostatky v pracovním zákoníku, který ještě nebyl uveden v 

soulad s acquis, a na zákon o stávkách, který není v souladu se standardy EU ani MOP; 

kromě toho zdůrazňuje, že protekcionářství a nepotismus zůstávají v Srbsku závažným 

problémem; zdůrazňuje význam náboru a povyšování na základě zásluh, zejména 

ve veřejné správě, a zdůrazňuje, že propouštění zaměstnanců z důvodu jejich politického 

názoru či příslušnosti je nepřípustné;  

74. vítá práci, již doposud vykonal úřad pro restituce; vyzývá orgány, aby zajistily, že tento 

úřad bude mít k dispozici veškeré nezbytné správní a finanční zdroje pro nezávislé plnění 

svých úkolů; podporuje materiální restituce všude tam, kde je to možné; zdůrazňuje 

potřebu čelit systémovému nabývání veřejného majetku soukromými subjekty tím, že 

bude sestaven úplný seznam veřejného a státního majetku a že zákon o půdě a stavební 

činnosti bude uveden do souladu s evropskými normami; upozorňuje na skutečnost, že 

zejména půda ve městech je předmětem nabývání prostřednictvím nepřiměřených 

právních postupů a stala se prostředkem praní špinavých peněz ze strany organizovaného 

zločinu a soukromých subjektů; 

75. vítá přijetí nového nařízení týkajícího se projektu Evropské hlavní město kultury, které 

umožní účast kandidátských zemí EU v období 2020–2030; podporuje iniciativu úřadů 

města Bělehradu zahájit kampaň na získání statutu evropského hlavního města kultury 

pro rok 2020 a podporuje související projekty, které Bělehrad a Srbsko kulturně přiblíží 

EU, zejména s ohledem na soužití etnických skupin, multikulturní porozumění a dialog 



mezi náboženstvími; 

76. zdůrazňuje význam rozvoje veřejné dopravy, zejména s ohledem na zlepšení a vytvoření 

železničních spojů v rámci udržitelného dopravního systému; vyjadřuje politování nad 

tím, že jak v této oblasti, tak v oblasti kombinované dopravy bylo dosaženo jen malého 

pokroku; 

77. především žádá srbské orgány, aby zjednodušily a urychlily administrativní postupy 

pro projekty obnovitelné energie, zejména pokud jde o vydávání stavebních povolení, 

udělování licencí a zavedení propojení sítí; 

78. zdůrazňuje, že je vyžadováno značné úsilí v oblasti životního prostředí, zejména vodního 

hospodářství, ochrany přírody a kvality ovzduší; poukazuje na to, že žádného úspěchu 

nelze dosáhnout bez dostatečného posílení správní kapacity, a vyzývá srbskou vládu, aby 

v tomto ohledu přijala nezbytná opatření; 

79.  vyjadřuje politování nad rozhodnutím srbské vlády zvýšit maximální povolenou úroveň 

aflatoxinu v mléce z 0,05 na 0,5 mikrogramu na kilogram s cílem vyřešit nedávnou krizi 

v odvětví mléka; vyzývá srbské orgány, aby co nejdříve vyřešily příčiny, které tuto 

zvýšenou úroveň aflatoxinu v mléce způsobily, a následně snížily maximální povolenou 

úroveň v souladu s normami EU;  

80. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a srbskému parlamentu 

a vládě. 


