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Usnesení Evropského parlamentu o evropském integračním procesu Srbska

Evropský parlament,

– 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, a s ohledem 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,

– 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 ze dne 25. října 2010, ve kterých vyzývá Komisi k předložení 
stanoviska ve věci žádosti Srbska o členství v Evropské unii, a s ohledem na závěry Rady 
ze dne 5. listopadu 2011 a závěry ze zasedání Evropské rady ze dne 9. prosince 2011, 

– s ohledem na stanovisko Komise týkající se žádosti Srbska o členství v Evropské unii 
(SEC(2011)1208) ze dne 12. října 2011 a na sdělení Komise nazvané „Strategie rozšíření
a hlavní výzvy v letech 2011–2012“ (COM(2011)666) ze dne 12. října 2011,

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999), na poradní stanovisko 
Mezinárodního soudního dvora ze dne 22. července 2010 o otázce souladu jednostranného 
vyhlášení nezávislosti Kosova s mezinárodním právem a na rezoluci Valného 
shromáždění OSN ze dne 9. září 2010, jež vzala na vědomí obsah uvedeného stanoviska
a uvítala připravenost EU napomoci dialogu mezi Bělehradem a Prištinou2

– s ohledem na společné prohlášení 5. meziparlamentního shromáždění EU-Srbsko, které 
proběhlo 18. až19. dubna 2011,

– s ohledem na dohodu mezi EU a Srbskem ze dne 8. listopadu 2007 o zpětném přebírání 
osob3 a na nařízení Rady (ES) č. 1244/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 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 osvobozeni4,

– s ohledem na zprávu hlavního žalobce Mezinárodního soudního tribunálu pro bývalou 
Jugoslávii (ICTY) předloženou dne 7. prosince 2011, 

– s ohledem na svá předchozí usnesení,

                                               
1  Úř. věst. L 80, 19.3.2008, s. 46.
2  A/RES/64/298
3  Úř. věst. L 334, 19.12.2007, s. 46.
4  Úř. věst. L 336, 18.12.2009, s. 1.
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– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v rámci závěrů předsednictví vydaných po zasedání Evropské rady
v Soluni konaném ve dnech 19.–20. června 2003 bylo všem zemím západního Balkánu 
přislíbeno přistoupení k Evropské unii, jakmile splní stanovená kritéria, a tento slib byl 
znovu potvrzen v rámci obnoveného konsenzu ohledně rozšíření, které bylo schváleno na 
zasedání Evropské rady konaném ve dnech 14. a 15. prosince 2006, a v závěrech Rady ze 
dne 25. října 2010;

1. vítá pokrok, kterého Srbsko dosáhlo v rámci procesu reforem; bere na vědomí, že Rada 
odložila rozhodnutí ohledně doporučení Komise udělit Srbsku statut kandidátské země; 
vyzývá Evropskou radu, aby udělila Srbsku statut kandidátské země na svém příštím 
zasedání, které proběhne v březnu, pokud srbské orgány splní podmínky stanovené na 
summitu konaném v prosinci 2011; vyzývá srbské orgány, aby využily tohoto období
k navázání aktivního dialogu s Prištinou s cílem plně provést uzavřené dohody a nalézt 
uspořádání, které umožní plné zapojení Kosova do regionální spolupráce, včetně obchodu; 
domnívá se, že budou-li splněny klíčové priority stanovené Komisí v jejím stanovisku
a bude-li i nadále pokračovat proces reforem, měla by být přístupová jednání se Srbskem 
otevřena co nejdříve, čímž EU prokáže svůj závazek ohledně budoucího členství této 
země v EU; připomíná, že další pokrok Srbska v rámci evropského integračního procesu 
závisí na pokroku dosaženém při plnění kodaňských kritérií, především pak dodržování 
zásad právního státu a lidských práv a zlepšování fungování tržního hospodářství; vítá 
pokrok dosažený při ratifikaci dohody o stabilizaci a přidružení a vyzývá členské státy, 
které tak dosud neučinily, aby co nejdříve dokončily proces ratifikace;

2. blahopřeje Srbsku k tomu, že postavilo před soud poslední dva uprchlíky Ratka Mladiče
a Gorana Hadžiče, po nichž pátral Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii; 
zdůrazňuje, že jejich dopadení nebylo pouze podmínkou pro další přiblížení Srbska k EU, 
ale především představovalo další krok k tomu, aby se dovolaly spravedlnosti oběti 
konfliktů, k nímž došlo v bývalé Jugoslávii v devadesátých letech dvacátého století,
a došlo k usmíření v regionu; požaduje důkladné vyšetření a stíhání osob, které byly 
zapojeny do sítě, jež těmto uprchlíkům umožnila, aby se po tak dlouhou doby skrývali, 
zejména vojenských složek a civilních bezpečnostních služeb;

3. vyjadřují hluboké znepokojení nad vývojem situace v severním Kosovu v druhé polovině 
roku 2011 a zejména násilím, které bylo výsledkem červencových incidentů; opětovně 
připomíná, že k trvalému odstranění napětí v tomto regionu může dojít pouze na základě 
řešení, která budou výsledkem jednání a dialogu s Prištinou; v této souvislosti vítá 
dosažené dohody a vyzývá srbskou vládu, aby je okamžitě a plně provedla; vítá stálý tok 
zboží, který byl umožněn díky akceptaci celních kolků, prvním 10 000 rodných listů, které 
srbské orgány předaly misi EULEX, a zahájení provádění dohody o volném pohybu ze 
dne 26. prosince 2011 jako první kroky v rámci provádění dohod; vítá prohlášení 
prezidenta Tadiče o nutnosti odstranit překážky, po němž následovalo jejich částečné 
odstranění; připomíná, že svoboda pohybu osob, zboží, myšlenek a kapitálu jsou 
základními hodnotami EU, a vyzývá srbské orgány, aby zajistily pokračující odstraňování 
přetrvávajících překážek a umožnily tak volný přístup k přechodům; vyzývá srbské 
orgány, aby usnadnily spolupráci mise EULEX s kosovskými Srby a umožnily tak misi 
EULEX a silám KFOR plně vykonávat svůj mandát;
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4. vítá, že bylo opět potvrzeno, že je nutné pokračovat v dialogu mezi Bělehradem
a Prištinou, aby se zlepšily životní podmínky občanů obou zemí, a zdůrazňuje význam 
tohoto procesu pro širší regionální spolupráci, stabilitu a dynamiku procesu přistoupení;

5. vítá skutečnost, že srbští občané mohou od prosince 2009 cestovat v Schengenském 
prostoru, aniž by potřebovali vízum, což mělo silnou podporu Parlamentu; plně podporuje 
toto rozšíření bezvízového styku, nicméně je znepokojen zvýšeným počtem žadatelů
o azyl v některých členských státech EU; vyzývá orgány, aby zintenzivnily své úsilí při 
informování občanů o tom, že takovéto žádosti jsou nepřípustné, a odhalily a stíhaly 
organizátory „azylových zájezdů“; vyzývá členské státy EU, aby Srbsku poskytovaly 
pomoc v jeho boji proti organizovanému zločinu v souvislosti s obchodováním v oblasti 
falešných žadatelů o azyl; 

6. zdůrazňuje zásadní význam, který má boj proti korupci a organizovanému zločinu pro 
právní stát v této zemi; vítá pokrok v boji pro korupci, včetně nedávného přijetí několika 
souvisejících zákonů; vítá také rozhodnutí Ústavního soudu ohledně neústavnosti výkonu 
několika veřejných funkcí jako krok k větší transparentnosti ve veřejném sektoru, neboť 
se sníží riziko konfliktu zájmů; zdůrazňuje nicméně, že provázané zájmy politických stran
a vlivných podnikatelů způsobují nadále korupci systému, což je v tomto regionu běžný a 
i nadále velmi rozšířený problém, a vyzývá k tomu, aby došlo k přesvědčivému stíhání
v případech, do nichž jsou zapleteny osoby z vysokých kruhů, a k tomu, aby se uplatňoval 
systém ochrany osob, které korupci nahlásí; vyzývá vládu, aby se zabývala zjištěnými 
případy korupce systému, které zjistily antikorupční rada a antikorupční agentura, a aby 
rovněž zajistila, aby tyto agentury měly k dispozici dostatečné finanční a správní zdroje
k výkonu svých činností, a aby zajistila podporu protikorupční strategii z nejvyšších míst; 

7. poukazuje na mnohé zjištěné nedostatky, zejména v oblasti privatizačního procesu
a veřejných zakázek, a vyzývá k aktivnějšímu zapojení ze strany agentur určených
k prosazování práva s cílem zajistit důsledné vyšetření těchto nedostatků a postavit 
pachatele před soud; v tomto ohledu poukazuje na zásadní význam, které má vypracování 
podrobného a úplného soupisu veřejného majetku, aby se zajistilo bezpečné
a předvídatelné podnikatelské prostředí, zajistila se kontinuita restitucí soukromého 
majetku a zabránilo se nezákonnému odcizení veřejného majetku soukromými subjekty; 

8. vítá přijetí zákona o financování politických stran jako zásadní krok směrem
k transparentnosti politického systému a vyzývá k jeho řádnému provádění, zejména
s ohledem na zajištění účinného systému sledování transakcí a účinných sankcí;

9. připomíná význam činnosti parlamentu, vítá opatření přijatá k posílení jeho legislativní 
úlohy a úlohy v oblasti dohledu nad činností vlády a vyzývá k většímu úsilí o další 
zvýšení jeho kapacit, aby mohl účinně plnit své úkoly, zejména  v oblasti bezpečnostních 
služeb; v tomto ohledu vítá rozhodnutí týkající se reorganizace útvarů parlamentu, jejímž 
cílem je zjednodušení a zvýšení účinnosti jejich činnosti; 

10. bere na vědomí reformu soudnictví a trestního řízení a reorganizaci systému, jejichž cílem 
je zvýšení účinnosti a snížení počtu nevyřešených případů; poznamenává nicméně, že je 
třeba vyvinout další úsilí k zajištění nezávislosti a odborné úrovně těchto dvou sektorů; 
vyjadřuje znepokojení nad přetrvávajícími nedostatky, pokud jde o odvolací proces 
soudců a státních zástupců, kteří nebyli znovu jmenováni, a to včetně procesních porušení
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a porušení standardů; vyzývá k tomu, aby byl tento proces ukončen transparentním 
způsobem a bez jakýchkoli vnějších tlaků na nevyšší soudní radu;

11.  je vážně znepokojen v souvislosti s opakovanými obviněními ze zneužití článku 359 
trestního zákoníku týkajícího se zneužití funkce; vyzývá orgány, aby urychleně provedly 
revizi trestního zákoníku a zajistily jeho soulad s evropskými standardy a aby okamžitě 
zastavily stíhání podle ustanovení o zneužití funkce, neboť tím dochází k oslabování 
důvěry v právní stát v zemi;

12. poukazuje na závažné nedostatky ve fungování programu na ochranu svědků v souvislosti
s případy válečných zločinů, které vedly k tomu, že řada svědků se dobrovolně rozhodla 
odstoupit od účasti v tomto programu poté, co byli tito svědci vystaveni systematickým 
hrozbám; vyzývá ministerstvo vnitra a státní zastupitelství pro válečné zločiny, aby se 
aktivně zapojily do úsilí o zajištění bezpečnosti a dobrých životních podmínek všech 
svědků zapojených do programu ochrany; zdůrazňuje, že fungující program ochrany 
svědků má zásadní význam pro existenci právního státu v zemi a pro prokázání toho, že je 
politická vůle účinně řešit případy válečných zločinů, které vnitrostátním soudům 
postoupil Mezinárodní soudní tribunál pro zločiny v bývalé Jugoslávii;

13. vítá pokrok dosažený při reformě veřejné správy, zdůrazňuje nicméně, že je třeba 
vyvinout další úsilí, aby se zajistila plná profesionalita a nezávislost na politickém vlivu,
a to plným uplatňováním systému jmenování a kariérního postupu na základě pracovních 
zásluh; vyzývá k větší koordinaci při provádění strategie pro reformu veřejné správy
a začlenění místních správních orgánů do legislativního rámce;

14. vítá změny volebního zákona a zákona o místních volbách, zejména pak zrušení 
nedemokratických postupů, pokud jde o jmenování členů parlamentu politickými stranami 
bez ohledu na jejich pořadí na volebních seznamech a tzv. bianko rezignace, které 
umožňují politickou kontrolu jejich činnosti; vyzývá k přijetí zákona o státní volební 
komisi okamžitě po volbách, aby se vytvořil nezávislý orgán pro kontrolu volebního 
procesu;

15. připomíná, že silná a nezávislá média jsou nepostradatelnou součástí jakéhokoli 
demokratického systému; v tomto ohledu vítá přijetí strategie pro vytvoření veřejného 
informačního systému a její akční plán a plánované ukončení podílu státu na vlastnictví 
jakýchkoli sdělovacích prostředků; vyjadřuje nicméně znepokojení nad pokusy o kontrolu 
sdělovacích prostředků a vměšování do jejich práce a vyzývá orgány, aby zajistily 
nezávislost médií na politických tlacích a dalších vlivech; vyjadřuje obavy nad hrozbami 
namířenými vůči srbským novinářům a vyzývá k jejich důkladnému vyšetření, aby se tak 
pro tyto novináře zajistilo bezpečné prostředí, v němž by mohli provádět účinně svou 
práci, aniž by byli nuceni k autocenzuře; zdůrazňuje, že je třeba přijmout opatření proti 
koncentraci vlastnictví sdělovacích prostředků a nedostatku transparentnosti ve 
sdělovacích prostředcích a pro zajištění rovného přístupu na trh s reklamou, včetně 
vynakládání veřejných prostředků určených na reklamu a propagaci; vyzývá k tomu, aby 
novináři dodržovali etický kodex;

16. vyjadřuje politování nad tím, že státní orgány vytvořily v zemi informační vakuum ve 
sdělovacích prostředcích v souvislosti s událostmi, k nimž došlo v červenci 2011
v severním Kosovu, a zkreslily úlohu KFOR v těchto událostech; zdůrazňuje význam 
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svobodných a nezávislých sdělovacích prostředků pro demokratickou a dobře 
informovanou veřejnost;

17. je znepokojen protesty etnických Albánců proti diskriminaci a napjatou situací
v Sandžaku a vyzývá vládu, aby ve své politice věnovala větší pozornost otázce zlepšení 
situace menšin, včetně jejich přístupu ke vzdělání a zastoupení v místních institucích,
a ekonomickému rozvoji v údolí Preševo a v Sandžaku; konstatuje, že ani dva roky po 
volbách do rad menšin nebyla stále ustavena Bosenská národní rada, a vyzývá, aby
v souladu s předpisy došlo k jejímu rychlému vytvoření; vyzývá politické a náboženské 
představitele, aby se zdrželi štvavých prohlášení, která by mohla zvýšit napětí;

18. zdůrazňuje význam sčítání lidu pro sběr statistických údajů, které mají význam pro rozvoj 
Srbska, zejména v méně rozvinutých regionech; vítá skutečnost, že činnosti spojené 
se sčítáním lidu, které v Srbsku proběhlo v říjnu 2011, byly všeobecně úspěšné; vyjadřuje 
silné politování nad výzvami k bojkotu sčítání ze strany politiků z albánské menšiny, které 
uposlechly členové místních sčítacích komisí a značné množství obyvatel Prešova
a Bujanovace; 

19. vyzývá k přijetí dalších opatření, která zajistí plné provádění legislativního rámce pro 
oblast oje proti diskriminaci; vyjadřuje silné znepokojení nad nedostatkem politické vůle
k aktivnímu prosazování politiky tolerance a dodržování základních lidských práv a 
k zajištění bezpečnosti účastníků pochodu sexuálních menšin (tzv. pride parade) 
naplánovaného na 2. října 2011, který se projevil v průběhu příprav tohoto pochodu
a který nakonec vedl k jeho zákazu; silně odsuzuje štvavé a diskriminující poznámky
v tomto ohledu, které učinili někteří politici a představitelé ortodoxní církve; připomíná 
vládě, že svoboda projevu a sdružování představují základní lidská práva a zásadní 
hodnoty EU, které musí respektovat všechny země, které se uchází o členství v EU; vítá 
pozitivní opatření, která přijal ochránce lidských práv a komisař pro rovnoprávnost, 
určená k podpoře těchto hodnot v srbské společnosti; vyzývá k vyšetření hrozeb ze strany 
extremistických skupin, které byly použity jako důvod pro zákaz tohoto pochodu; všímá si 
pomalého tempa vyšetřování násilných incidentů, které doprovázely tzv. pride parade
v roce 2010, které doposud přineslo jen malý počet mírných trestů; vítá nicméně opatření 
přijatá státním zastupitelstvím a soudy, jejichž cílem je zákaz fungování extremistických 
skupin; vyzývá státní a městské orgány, aby s o ohledem na to, že by se Srbsko
v dohledné době mělo stát kandidátskou zemí, usilovně pracovaly na vybudování 
atmosféry tolerance;

20. vítá změny volebního zákona zvyšující procentuální zastoupení žen v zákonodárných 
orgánech; zdůrazňuje nicméně, že ženy jsou i nadále vystaveny diskriminaci na trhu práce
a že doposud nejsou v politickém životě země plně zastoupeny, včetně vládních postů; 
zdůrazňuje pomalé tempo provádění strategií určených ke zlepšení této situace a naléhavě 
vyzývá orgány, aby v této záležitosti zintenzívnily své úsilí; vyzývá k energetičtějšímu 
úsilí o předcházení domácímu násilí a jeho oznamování a také v oblasti poskytování 
pomoci jeho obětem; v této souvislosti vítá otevření prvního azylového domu v jižním 
Srbsku;

21. zdůrazňuje obtížnou situaci romské komunity, která i nadále trpí diskriminací na 
pracovním trhu a rovněž čelí problémům, pokud jde o přístup ke vhodnému bydlení, 
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vzdělání a zdravotní péči; vítá řadu iniciativ orgánů, jejichž cílem je řešit konkrétní 
problémy související se zdravotními podmínkami, přístupem ke vzdělání a registrací 
Romů; vyjadřuje nicméně znepokojení nad nucenými vystěhováními Romů, včetně dětí
a starších občanů, aniž by tato skutečnost byla s nimi projednána a byli na ni upozorněni
a aniž by jim bylo nabídnuto alternativní bydlení; vyzývá orgány, aby tuto praxi okamžitě 
ukončily;

22. zdůrazňuje význam organizací občanské společnosti při zlepšování vztahů mezi různými 
etniky a při monitorování činnosti orgánů; vyzývá vládu a parlament, aby vytvořily 
jednotný rámec, který umožní provádět patřičné konzultace při rozvoji sociálních politik; 
vyjadřuje znepokojení nad hrozbami směřovanými vůči aktivistům a obráncům lidských 
práv, zejména vůči těm, kteří pracují v oblasti válečných zločinů, organizovaného zločinu, 
práv gayů, lesbiček, bisexuálů a transsexuálů a vztahů s Kosovem, a vyzývá orgány, aby 
zajistily, že tyto hrozby budou vyšetřeny a pachatelé postaveni před soud;

23. vítá činnost ochránce práv a vyzývá orgány, aby jeho doporučení poskytly plnou 
politickou podporu a zajistily navazující opatření a zajistily pro jeho úřad patřičnou 
finanční, administrativní a správní kapacitu, aby mohl vykonávat příslušné činnosti;

24. vítá iniciativu úřadů Bělehradu zahájit kampaň města na získání statutu evropské město 
kultury pro rok 2020 a podporuje související projekty přibližující Bělehrad a Srbsko 
kulturnímu prostoru EU; vyzývá členské státy a Komisi, aby kandidaturu Bělehradu 
podpořily;

25. opětovně připomíná význam inkluzivní regionální spolupráce pro všechny země v tomto 
regionu a vítá aktivní zapojení Srbska do regionálních iniciativ; vítá oficiální návštěvu 
prezidenta Tadiče v Bosně a Hercegovině a podporu, kterou vyjádřil, pokud jde územní 
celistvost a suverenitu této země; dále vyzývá srbské orgány, aby podporovaly reformy
v Bosně a Hercegovině určené k posílení a zjednodušení institucí této země s ohledem na 
reformy související s EU; vyzývá obě vlády, aby uspořádaly zvláštní společné setkání, 
jehož účelem by byla lepší koordinace reforem souvisejících s EU; vítá iniciativy
a výsledky v oblasti zlepšování politických vztahů mezi Chorvatskem a Srbskem, které 
zahájili prezidenti Josipovič a Tadič; vítá aktivní zapojení Srbska do postupujícího 
sarajevského procesu a podpis prohlášení ministrů o ukončení vysídlení a nalezení 
udržitelného řešení pro uprchlíky a vysídlené osoby, které dne 7. listopadu podepsalo 
Srbsko společně s Bosnou a Hercegovinou, Chorvatskem a Černou Horou;

26. vítá zlepšení vztahů mezi Černou Horou a Srbskem; vyzývá k užší koordinaci 
jednotlivých vlád při provádění reforem souvisejících s EU, zejména pokud jde o úsilí při 
řešení společných problémů souvisejících s právním státem a především s bojem proti 
organizovanému zločinu; 

27. vyzývá úřady, aby propagovaly jako příklad pro ostatní méně rozvinuté regiony Srbska 
relativně prosperující Vojvodinu; vyzývá orgány, aby dva roky po schválení statutu 
Vojvodiny urychleně přistoupily k přijetí souvisejícího zákona o financování této 
provincie;

28. zdůrazňuje obrovský význam vysoce kvalitního vzdělání pro další společenský
a hospodářský rozvoj Srbska a pro snížení vysoké nezaměstnanosti v této zemi, zejména 
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mezi mladými lidmi; vyzývá orgány, aby se aktivně zapojily do propagace hodnoty 
vzdělání mezi mladými lidmi a aby také více investovaly do vyššího vzdělávání;

29. vyzývá k většímu úsilí o zajištění možnosti vzdělávání v minoritních jazycích, zejména 
pak pokud jde o poskytování nezbytných učebnic; v tomto ohledu vídá otevření 
dvojjazyčné fakulty na univerzitě v Bujanovaci, která vyhovuje požadavkům studentů 
albánského i srbského původu; 

30. vítá činnosti vlády, které vedly ke zlepšení finanční a makroekonomické situace v Srbsku; 
vítá uzavření preventivní dohody s MMF ohledně rezervní půjčky jako způsobu, jak 
zajistit důvěru investorů v ekonomickou stabilitu země; zdůrazňuje nicméně, že 
celosvětová finanční a hospodářská krize má negativní dopad na společnost, zejména na 
nejzranitelnější skupiny, a vyzývá orgány, aby vyvinuly veškeré možné úsilí
o minimalizaci negativního dopadu krize na tyto skupiny;

31. zdůrazňuje, že k přilákání zahraničních investorů a zlepšení podmínek pro rychlejší 
přechod hospodářství k otevřenému trhu je třeba v zemi nastolit skutečný právní řád;
v tomto ohledu připomíná existenci monopolů, což takovémuto přechodu zásadně brání,
a vyzývá vládu, aby pokračovala v přijímání opatření k jejich zrušení; vyzývá rovněž
k většímu úsilí o usnadnění procesu vytváření malých a středních podniků tím, že se 
zjednoduší administrativní postupy nezbytné k jejich zakládání a zkrátí se délka trvání 
těchto postupů;

32. oceňuje značný pokrok Srbska při vytváření souladu s acquis v oblasti životního prostředí; 
vyzývá k pokračujícímu úsilí v této oblasti, přičemž je třeba se zaměřit na prosazování 
legislativy, zejména pokud jde o kvalitu vody a nakládání s odpady;

33. vyzývá k dalšímu úsilí o vytvoření udržitelné sítě veřejné dopravy v Srbsku, zejména
o zlepšení železničního systému, vnitrozemské vodní dopravy a silniční infrastruktury, 
včetně rychlého dokončení koridoru X; zdůrazňuje, že pro dohledání a mobilitu občanů je 
nezbytné zlepšit vazby se soudními zeměmi;

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


