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ПАРЛАМЕНТАРНИ ОДБОР ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ И 

ПРИДРУЖИВАЊЕ  

ЕВРОПСКА УНИЈА – СРБИЈА (ПОСП) 

 

Пети састанак 

22-23. септембар 2016. године 

Београд 

ДЕКЛАРАЦИЈA И ПРЕПОРУКE 

Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање Европске уније и Србије (ПОСП) 
одржао је свој пети састанак од 22. до 23. септембра 2016. године. Састанку су копредседавали 
Едвард КУКАН, испред делегације Европског парламента, и Владимир ОРЛИЋ, испред 
делегације Народне скупштине Републике Србије 
 
У размени ставова са Одбором учествовали су: 
 

 Њ.Е. гђа Дагмар Репчекова, амбасадорка Словачке у Србији,  у име Председавања 
Саветом Европске уније; 

 Њ.E. г. Мајкл Давенпорт,  шеф Делегације Европске уније у Србији, у име Европске 
комисије; 

 гђа Ксенија Миленковић, в.д. директора Канцеларије за европске интеграције, у име 
Владе Републике Србије.  

 
Чланови Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање разматрали су следеће 
теме:  
 
      •  Актуелно стање приступних преговора и односа ЕУ-Србија; 

      •       Економски развој; 

      •       Реформа правосудног система, основна права и слободе, укључујући слободу медија; 

      •        Дијалог о нормализацији односа између Београда и Приштине; 

      •        Спољна, безбедносна и одбрамбена политика и сарадња; 

       •   Представљање извештаја Ревизорског суда „ИПА на западном Балкану“, а посебно 

сазнања у вези Србије.  

Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање, у складу, са чланом 7. Пословника и 
чланом 125. Споразума о стабилизацији и придруживању Европске уније и Србије, упућује 
следећу Декларацију и Препоруке Савету за стабилизацију и придруживање и институцијама 
Србије и Европске Уније:  
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1. Поздравља отварање кључних преговарачких поглавља - 23 (Правосуђе и основна права) и 
24 (Правда, слобода и безбедност) - и изражава жаљење због непотребног кашњења са 
њиховим отварањем; уважава све напоре које је Србија предузела ради отварања  
преговарачких поглавља и охрабрује надлежне институције да наставе путем реформи 
како би појачали раст и запошљавање, даље развили приватни сектор и бавили се 
кључним изазовима у јавној управи и реформи државних предузећа, уз несметани развој 
владавине права и јачање других европских вредности; позива на брзо и делотворно 
спровођење усвојених акционих планова и мера и сходно томе позива земље чланице ЕУ 
да се сагласе са даљим отварањем преговарачких поглавља која су технички у потпуности 
припремљена; позива Европску комисију да Савету даље прослеђује Извештаје о 
скринингу преосталих поглавља, што пре и у складу са клаузулом о укупном бaлансу 
предвиђеном Преговарачким оквиром; 
 

2. Наглашава да је принцип владавине права од кључног значаја и да су темељни преговори о 
поглављима 23 и 24 основа у разматрању реформи које треба да се изврше у области 
правосуђа, људских права и унутрашњих послова; истиче витални значај независног 
правосуђа; позива органе власти да обезбеде сву неопходну подршку и убрзано спроведу 
националну стратегију реформе правосуђа као што је наведено у акционом плану за 
Поглавље 23 и да осигурају независност правосуђа; 

 
3. Поздравља добро спроведене превремене парламентарне изборе у априлу, 

конституисање Народне скупштине и избор нове Владе Србије; истиче значај 
имплементације препорука из завршног извештаја Изборне посматрачке мисије 
ОЕБС/КДИЉП1(ODIHR), упућујући првенствено на њене приоритетне препоруке; 

4. Поздравља континуирано ангажовање Београда у Дијалогу о нормализацији односа са 
Приштином и наглашава да се напредак мери степеном имплементације на терену 
споразума постигнутих у процесу Дијалога; похваљује напоре пословне заједнице на 
нормализацији односа; изражава став да је потпуна нормализација у односима између 
Београда и Приштине важан услов за приступање Србије Европској унији, као што је 
наведено у Преговарачком оквиру о приступању Србије Европској унији; позива обе стране 
у Дијалогу да у потпуности примене све споразуме у складу с претходним препорукама 
ПОСП; позива обе стране да интензивирају борбу против организованог криминала; 

5. Уважава значајне напоре српских власти у решавању текуће мигранске кризе и снажно 
подржава непрекидан хуманитарни одзив Србије и значајне активности предузете ради 
обезбеђивања што бољих прихватних центара за хиљаде избеглица на својој територији; 
нарочито скреће пажњу на чињеницу да се Србија још увек бори са илегалном миграцијом 
кроз формално затворену Балканску руту, и позива на додатну пажњу у том погледу; 
поздравља спремност ЕУ да појача хуманитарну и финансијску помоћ Србији, услед 
непрекидног, огромног притиска избеглица, и апелује да се настави овакав вид подршке;   

6. Констатује да су потребни већи напори Србије у циљу постепеног усклађивања њене 
спољне и безбедносне политике са политиком Европске уније, укључујући политике и 
заједничке ставове држава чланица Уније; напомиње да већа усклађеност  у области 
спољне и безбедносне политике може додатно да ојача поверење између Србије и држава 
чланица; пружа снажну подршку континуираном учешћу Србије у војним и цивилним 
мисијама ЕУ; 
 

                                                           
1
 КДИЉП -  Канцеларија за демократске институције и људска права, ориг. ODIHR - Office for Democratic 

Institutions and Human Rights (прим.прев) 
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7. Уважава целокупан конструктиван приступ Владе Србије у односима са суседним земљама; 
поздравља политичку Декларацију коју су 20. јуна потписали хрватска председница и 
српски премијер, у којој се обећава убрзан рад на кључним нерешеним билатералним 
питањима, укључујући најосетљивија питања која се односе на нестала лица и демаркацију 
граница; изражава потпуну сигурност да ће обострана поштена и брза имплементација 
Декларације представљати значајан помак у односима између Хрватске и Србије; 
изражава, међутим, жаљење због недавне ескалације напетости између две земље, која је 
пре свега проузрокована политичким дискурсом током изборне кампање у Хрватској и 
констатује одговорно и уздржано понашање Републике Србије; изражава забринутост због 
одлуке хрватских власти да укину двојезичне табле у граду Вуковару и да значајно 
ограниче употребу српског језика у локалним институцијама; наглашава да процес 
европских интеграција и преговора за стицање пуноправног чланства не сме да буде 
условљен решавањем искључиво билатералних питања, иако истиче да добра регионална 
сарадња и добросуседски односи остају предуслов за регионални просперитет, стабилност 
и мир; наглашава значај инфраструктурних пројеката у јачању регионалне сарадње и 
стабилности; поздравља улогу „Берлинског процеса“ и његових резултата постигнутих овог 
лета у Паризу. 
  

8. Поздравља економске реформе Владе, којима је унапређено стање буџета Србије, 
повећана стопа запослености и консолидован јавни дуг; позива Европску комисију да 
настави да подржава Владу Србије у плановима за спровођење даљих реформи; истиче да 
је владавина права основа за стварање стабилног окружења за развој функционалне 
тржишне економије; у погледу усклађивања с правним тековинама, поздравља 
реструктурирање јавних предузећа у области енергетике и железничког саобраћаја; истиче 
значај даљих реформи јавних предузећа, посебно значај професионалног управљања како 
би их учинили делотворнијим, конкурентнијим и економичнијим; наглашава значај 
обезбеђивања једнаких правила за све компаније које раде у Србији у складу са законом; 

 
9. Како би се повећала свест грађана о фондовима ЕУ усмереним ка Србији, позива Европску 

комисију и Владу Србије да предузму координисане кораке у циљу интензивирања 
видљивости инвестиција и средстава из буџета ЕУ; 
 

10. Констатује да корупција и организовани криминал представљају препреку демократском, 
социјалном и економском развоју; истиче значајну улогу Агенције за борбу против 
корупције и Савета за борбу против корупције, њихову способност да извршавају своја 
овлашћења у потпуности, ефикасно и безбедно, као и значај њихових препорука; 
поздравља политички подстицај за борбу против корупције и организованог криминала и 
позива на даље спровођење препорука Групе држава за борбу против корупције (GRECO); 
наглашава значај доношења коначних пресуда, посебно у високо профилисаним 
случајевима; истиче да финансирање политичких странака мора да буде транспарентно и у 
складу са највишим међународним стандардима; 
 

11. Поздравља чињеницу да Србија има адекватан правни и институционални оквир за 
заштиту људских права и основних слобода; позива, међутим, све релевантне 
заинтересоване стране да спрече сваки могући напад на припаднике рањивих мањинских 
група и уложе напоре да до краја истраже догађаје до којих је дошло; истиче важну улогу 
независних државних органа, власти и институција, укључујући Заштитника грађана, као и 
значај разматрања њихових извештаја и препорука; позива на пуну примену највиших 
стандарда по питању права мањина широм Србије; похваљује наменски Акциони план за 
националне мањине и позива на његову брзу имплементацију, посебно у области 
образовања, адекватне заступљености, службене употребе језика и правног статуса 
националних савета националних мањина; поздравља чињеницу да се Парада поноса 
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одржала трећу годину за редом, без инцидената и насиља; поздравља учешће високих 
државних функционера на овом догађају који подиже јавну свест о стању ЛГБТ популације 
у земљи; пружа снажну подршку властима и позива да активно промовишу поштовање 
људских права свих грађана, укључујући активно учешће током читаве године у 
кампањама које промовишу толеранцију међу становништвом; 

12. Позива на ефикасну примену Националне стратегије за процесуирање ратних злочина, што 
обухвата јачање органа истраге, тужилаштва и правосуђа са циљем обезбеђивања 
проактивног приступа и тајности истрага, унапређења система заштите сведока и подршке 
жртвама и гарантовање права жртвама; наглашава да све земље, укључујући и Србију, 
морају ваљано да истраже наводе о ратним злочинима и једнако поступају са свим 
осумњиченима, не остављајући утисак да неко може бити изнад закона и без обзира на 
националност осумњичених или жртава; поздравља оснивање координационог механизма 
између тужилаца за ратне злочине Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине;    

13. Позива на даље унапређење стања у области слобода изражавања и медија; наглашава 
значај потпуне транспарентности власништва медија и финансирања медија, као и 
недискриминисање у погледу државног оглашавања; снажно подстиче непристрасност, 
професионализам и висок ниво новинарске етике; изражава забринутост због ширења 
неистинитих и обмањујућих информација о ЕУ у појединим медијима, позива на даље 
унапређење културе новинарства и јачање саморегулаторног система и доследног рада 
Регулаторног тела за електронске медије у циљу спречавања таблоидизације медија; 
позива на темељну истрагу свих напада на новинаре који су се догодили у прошлости и 
континуирано обезбеђивање сигурности новинара; указује на значајну улогу медија на 
мањинским језицима у циљу очувања доступности информација од јавног интереса на 
матерњем језику и значај непрекидног преноса програма на језицима мањина након 
приватизације медија у том погледу; 

14. Поздравља текућу имплементацију реформе јавне управе;  истиче потребу за 
деполитизацијом и професионализацијом јавне управе и потребу за транспарентнијим 
процедурама запошљавања и отпуштања; поздравља текуће смањење броја запослених у 
јавном сектору и изражава уверење да се многобројна српска администрација може 
заменити компактнијом, али ефикаснијом јавном службом.   

15. Поздравља потписивање Париског споразума о климатским променама од стране Србије и 
позива Србију и државе чланице Европске уније на његову што скорију ратификацију; 
позива на развој једне амбициозне стратегије о климатским променама у Србији, у складу 
с Европским оквиром о климатским променама и енергетици до 2030; охрабрује српске 
власти да и даље транспарентно и отворено спроводе овај процес према свим 
заинтересованим странама; констатује напредак Србије у усклађивању са законодавством 
Енергетске заједнице; охрабрује Србију да користи расположива финансијска средства из 
оквира процеса Западни Балкан 6 како би предузела конкретне активности у испуњавању 
циљева везаних за обновљиву енергију и енергетску ефикасност.   

 


