Поглавље 24 - Правда, слобода и безбедност
Република Србије је 25. јула 2014. године писмом председавајућег Комитета сталних
представника Савета обавештена о резултату скрининга за поглавље 24 - Правда,
слобода и безбедност. У том документу наводи се да се Република Србија не може
сматрати довољно спремном за преговоре о овом поглављу и да би ово поглавље могло
да буде отворено онда када ЕУ утврди да су следећа мерила испуњена:
Република Србија би требало да усвоји један или више акционих планова који имају
усклађени распоред, утврђене јасне циљеве и рокове, као и неопходни
институционални оквир и адекватне процене трошкова и финансијских издвајања, у
следећим областима:
-

Миграција
Азил
Визна политика
Спољне границе и Шенген
Правосудна сарадња у грађанским и кривичним стварима
Полицијска сарадња и борба против организованог криминала
Борба против тероризма
Сарадња у области дрога
Царинска сарадња
Фалсификовање евра (аспекти кривичног права)

Када је у питању Акциони план(ови), требало би извршити блиске консултације са
Комисијом и узети у обзир препоруке дате у Анексу. Поред ових препорука, потребно
је решити и друге идентификоване недостатке у држави. Акциони план(ови) би
требало да има за циљ пуно усаглашавање Србије са захтевима овог поглавља. Они ће
бити документи смернице за наредне преговоре и Комисија може предложити да
Србија поднесе нове или измењене акционе планове уколико се појаве проблеми у току
преговора у оквиру овог поглавља.
У светлу горе наведеног, акциони план(ови) би требало да одражава мере које
унапређују управљање и професионализам људских ресурса у органима за спровођење
закона и побољша њихове оперативне способности.
У складу са Преговарачким оквиром, Република Србија мора да осигура да њен став о
статусу Косовa1 не ствара никакву сметњу нити омета спровођење правних тековина у
оквиру овог поглавља у Србији. Република Србија би требало посебно да осигура да
усвојено законодавство, укључујући и њен географски обим, не буде у супротности са
свеобухватном нормализацијом односа са Косовом.

1

Ово означавање не доводи у питање ставове о статусу и у складу је са СБ УН 1244/1999 и мишљењем
Међународног суда правде о проглашењу независности Косова.

