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Europa-Parlamentets beslutning om den europæiske integrationsproces for Serbien 

Europa-Parlamentet,

 der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber 
og deres medlemsstater og Republikken Serbien, som Europa-Parlamentet godkendte den 
19. januar 2011, og som er nået til slutfasen i ratificeringsprocessen i medlemsstaterne, og 
til interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab 
og Republikken Serbien, der trådte i kraft den 1. februar 2010,

 der henviser til Rådets afgørelse 2008/213/EF af 18. februar 2008 om principperne, 
prioriteterne og betingelserne for det europæiske partnerskab med Republikken Serbien og 
om ophævelse af afgørelse 2006/56/EF1,

 der henviser til Rådets konklusioner af 25. oktober 2010, hvori Kommissionen anmodes 
om at udarbejde sin udtalelse om Serbiens ansøgning om medlemskab af Den Europæiske 
Union, til Rådets konklusioner af 5. december 2011 og til konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd den 9. december 2011,

 der henviser til Kommissionens udtalelse af 12. oktober 2011 om Serbiens ansøgning om 
medlemskab af Den Europæiske Union (SEK(2011)1208) og Kommissionens meddelelse 
af 12. oktober 2011 om udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2011-2012 
(COM(2011)0666),

 der henviser til FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 (1999), Den Internationale 
Domstols rådgivende udtalelse af 22. juli 2010 om spørgsmålet om overensstemmelse 
mellem folkeretten og Kosovos ensidige uafhængighedserklæring og FN’s 
Generalforsamlings resolution af 9. september 20102, hvori udtalelsens indhold 
anerkendtes og EU’s vilje til at fremme dialogen mellem Beograd og Pristina blev hilst 
velkommen, 

 der henviser til den fælles erklæring fra den femte Interparlamentariske Forsamling EU-
Serbien den 18.-19. april 2011,

 der henviser til tilbagetagelsesaftalen3 af 8. november 2007 mellem EU og Republikken 
Serbien og til Rådets forordning (EF) nr. 1244/2009 af 30. november 2009 om ændring af 
forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de 
tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre 
grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav4,

 der henviser til den rapport, som ICTY's chefanklager forelagde den 7. december 2011, 

 der henviser til sine tidligere beslutninger,

 der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,
                                               
1 EUT L 80 af 19.3.2008, s. 46.
2 A/RES/64/298.
3 EUT L 334 af 19.12.2007, s. 46.
4 EUT L 336 af 18.12.2009, s. 1.
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A. der henviser til, at der i formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i 
Thessaloniki den 19. og 20. juni 2003 blev givet tilsagn til samtlige lande på det vestlige 
Balkan om fremtidigt medlemskab af Den Europæiske Union, når de opfyldte de fastlagte 
kriterier, og at dette tilsagn blev gentaget i den fornyede konsensus om udvidelsen, som 
Det Europæiske Råd nåede frem til på mødet den 14.-15. december 2006, og i Rådets 
konklusioner af 25. oktober 2010 om Serbien;

1. glæder sig over de fremskridt, Serbien har gjort i reformprocessen; bemærker Rådets 
udsættelse af afgørelsen om Kommissionens henstilling om at tildele Serbien status som 
kandidatland; opfordrer Det Europæiske Råd til at tildele Serbien status som kandidatland 
på det næste møde i marts under forudsætning af, at de serbiske myndigheder har opfyldt 
de betingelser, der blev stillet på topmødet i december 2011; opfordrer de serbiske 
myndigheder til at udnytte denne periode til aktivt at indgå i dialogen med Pristina med 
henblik på fuldt ud at gennemføre de indgående aftaler og finde frem til ordninger, der 
muliggør Kosovos fulde deltagelse i det regionale samarbejde, herunder handlen; mener, 
at tiltrædelsesforhandlingerne, under forudsætning af at de centrale prioriteter, der er 
opregnet i Kommissionens udtalelse, er opfyldt, og at reformprocessen fortsætter, bør 
indledes med Serbien så snart som muligt for at demonstrere, at EU er engageret i 
Serbiens EU-fremtid; erindrer, at yderligere fremskridt for Serbien i den europæiske 
integrationsproces afhænger af, at der gøres fremskridt med overholdelsen af 
Københavnskriterierne og navnlig med respekt for retsstaten, respekt for 
menneskerettighederne og forbedring af spillereglerne for markedsøkonomien; glæder sig 
over fremskridtene i ratificeringen af stabiliserings- og associeringsaftalen og opfordrer de 
resterende EU-medlemsstater til at afslutte ratificeringsprocessen snarest muligt;

2. lykønsker landet med udleveringen til retsforfølgelse af de to sidste personer, der var 
eftersøgt af ICTY, Ratko Mladić og Goran Hadžić; understreger, at deres tilfangetagelse 
ikke kun var en betingelse for yderligere fremskridt i Serbiens tilnærmelse til EU, men 
først og fremmest et skridt hen imod retfærdighed og oprejsning for ofrene for konflikten i 
1990'erne i det tidligere Jugoslavien og forsoning i regionen; opfordrer til en 
tilbundsgående efterforskning og forfølgning af personer, der deltog i de støttenetværk, 
som gjorde det muligt for de eftersøgte at holde sig skjult så længe, navnlig i de militære 
og civile sikkerhedstjenester;

3. er alvorligt bekymret over udviklingen i det nordlige Kosovo i sidste halvdel af 2011 og 
navnlig over den voldsudgydelse, som fulgte i kølvandet på hændelserne i juli; gentager, 
at spændingerne i regionen kun kan fjernes via forhandlingsløsninger inden for rammerne 
af dialog med Pristina; glæder sig i denne forbindelse over de aftaler, man er nået frem til, 
og opfordrer den serbiske regering til omgående at gennemføre dem fuldt ud; glæder sig 
over den varestrøm, der er muliggjort med anerkendelsen af toldstempler, leveringen af de 
første 10.000 kopier af fødselsattester fra de serbiske myndigheder til EULEX og 
påbegyndelsen af gennemførelsen af aftalen om fri bevægelighed den 26. december 2011, 
der er de første skridt hen imod gennemførelsen af aftalerne; glæder sig over præsident 
Tadićs erklæringer om nødvendigheden af at nedrive barrikaderne og over, at de 
efterfølgende delvis er blevet fjernet; erindrer om, at fri bevægelighed for mennesker, 
varer, idéer og kapital er en grundlæggende værdi i EU, og opfordrer de serbiske 
myndigheder til at sikre, at de resterende barrikader fjernes permanent, og dermed 
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muliggøre fri adgang til grænseovergangene; opfordrer de serbiske myndigheder til at 
fremme samarbejdet mellem EULEX og Kosovo-serberne, således at EULEX og KFOR 
kan udøve deres mandat fuldt ud; 

4.  glæder sig over, at det igen er fastslået, at der er behov for kontinuitet i dialogen mellem 
Beograd og Pristina for at kunne forbedre levevilkårene for mennesker fra begge lande, og 
understreger denne proces' betydning for et mere omfattende regionalt samarbejde, 
stabilitet og dynamik i tiltrædelsesprocessen; 

5. glæder sig over, at de serbiske borgere har haft mulighed for at rejse til Schengenområdet 
uden visum siden december 2009, hvilket Parlamentet har været en kraftig fortaler for; 
støtter fuldt ud denne udvidelse af den visumfrie ordning, men er bekymret over det 
stigende antal asylansøgere i nogle EU-medlemsstater; opfordrer myndighederne til at 
forstærke deres indsats for at forklare samfundet, at disse ansøgninger ikke kan 
imødekommes, og for at finde frem til og retsforfølge dem, der organiserer "asylrejser"; 
opfordrer EU's medlemsstater til at bistå Serbien i dets bestræbelser på at bekæmpe 
organiseret kriminalitet i forbindelse med falske asylansøgere; 

6. understreger, at bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet er af allerstørste 
betydning for retsstatsprincippet i landet; glæder sig over fremskridtene i bekæmpelsen af 
korruption, herunder vedtagelsen i den seneste tid af flere love desangående; glæder sig 
ligeledes over, at forfatningsdomstolen har fastslået, at det er forfatningsstridigt at 
beklæde flere offentlige embeder, da det er et skridt i retning af mere gennemsigtighed i 
den offentlige sektor, som vil mindske risikoen for interessekonflikter; understreger 
imidlertid, at de politiske partiers og erhvervsmatadorers sammenblandede interesser 
understøtter en systematisk korruption, hvilket er et almindeligt problem i regionen, som 
fortsat er vidt udbredt, og efterlyser en troværdig oversigt over retsforfølgningen af højt 
profilerede sager samt gennemførelse af en tilstrækkelig beskyttelsesordning for personer, 
der anmelder sådanne sager; opfordrer regeringen til at følge op på de tilfælde af 
systematisk korruption, som Korruptionsbekæmpelsesrådet og 
Korruptionsbekæmpelsesagenturet har påvist, til at sikre, at disse organer har 
tilstrækkelige finansielle og administrative ressourcer til at udføre deres arbejde, og til at 
yde mere støtte på højt plan til strategien for korruptionsbekæmpelse;

7. gør opmærksom på de mange uregelmæssigheder, der meldes om, navnlig i tilknytning til 
privatiseringsprocessen og offentlige udbud, og opfordrer de retshåndhævende organer til 
at sikre en grundig efterforskning af disse sager og retsforfølgning af gerningsmændene; 
gør i denne forbindelse opmærksom på, at det er af allerstørste betydning, at der 
udarbejdes en detaljeret og fuldstændig oversigt over offentlig ejendom, for at der kan 
skabes et sikkert og forudsigeligt erhvervsmiljø og sikres kontinuitet i tilbagegivelsen af 
privat ejendom samt for at forhindre, at private interesser ulovligt får overdraget offentlig 
ejendom; 

8. glæder sig over vedtagelsen af loven om finansiering af politiske aktiviteter, som er et 
betydeligt skridt i retning af gennemsigtighed i det politiske system, og opfordrer til, at 
den gennemføres korrekt, navnlig for at sikre en effektiv ordning for overvågning af 
transaktioner og effektive sanktioner;
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9. erindrer om betydningen af parlamentets arbejde, glæder sig over de skridt, der er taget for 
at styrke dets lovgivningsmæssige rolle og med tilsyn med regeringens aktiviteter, og 
opfordrer til, at der gøres yderligere bestræbelser på at opbygge den kapacitet, der er 
nødvendig, for at det kan varetage sine opgaver effektivt, navnlig i forhold til 
sikkerhedstjenesterne; glæder sig i denne forbindelse over beslutningen om at 
omorganisere parlamentets administration med henblik på at strømline og øge 
effektiviteten af dets arbejde;

10. bemærker retsvæsens- og retsforfølgningsreformen samt reorganiseringen af systemet, der 
skal forbedre dets effektivitet og fjerne puklen af uafsluttede sager; bemærker imidlertid, 
at det er nødvendigt med en større indsats for at sikre uafhængighed og professionalisme 
på disse to områder; er bekymret over utilstrækkelighederne i behandlingen af de ikke-
genudnævnte dommeres og anklageres appelsag, herunder overtrædelser af 
proceduremæssig og anden art; opfordrer til, at sagen bringes til afslutning på en 
gennemsigtig måde og uden, at der udefra lægges pres på det øverste juridiske råd;

11.  er alvorligt bekymret over de gentagne påstande om misbrug af strafferettens artikel 359, 
der omhandler embedsmisbrug; opfordrer myndighederne til hurtigt at gå i gang med en 
ændring af strafferetten for at sikre, at den er i overensstemmelse med europæiske 
standarder, og til omgående at ophøre med at rejse tiltale i henhold til bestemmelsen om 
embedsmisbrug, hvilket undergraver tilliden til landet som retsstat;

12. gør opmærksom på de alvorlige mangler i vidnebeskyttelsesprogrammet i forbindelse med 
krigsforbrydelser, som har ført til, at et antal vidner har trukket sig fra programmet efter at 
være blevet udsat for systematiske intimideringer; opfordrer indenrigsministeren og 
anklagere i sager om krigsforbrydelser til aktivt at deltage i bestræbelserne på at garantere 
sikkerhed og velfærd for alle vidner, der deltager i beskyttelsesprogrammet; understreger, 
at et velfungerende vidnebeskyttelsesprogram er af allerstørste betydning for 
retsstatssituationen i landet samt som bevis for, at der er politisk vilje til reelt at 
beskæftige sig med de krigsforbrydelsessager, som ICTY har overladt til de nationale 
domstole;

13. glæder sig over fremskridtene i reformen af den offentlige forvaltning, men understreger, 
at det stadig er nødvendigt med en indsats for at sikre fuld professionalisme og 
uafhængighed af politisk indflydelse, bl.a. gennem en fuldt meritbaseret udnævnelses- og 
karriereordning; efterlyser øget koordinering i gennemførelsen af strategien for reformen 
af den offentlige forvaltning og for inddragelse af de lokale forvaltninger i den 
lovgivningsmæssige ramme;

14. glæder sig over ændringerne af lovene om nationale og lokale valg og navnlig over 
afskaffelsen af den udemokratiske praksis med, at de politiske partier udpeger 
medlemmerne af parlamentet uanset deres placering på valglisterne, og af 
afskedsbegæringer, der er underskrevet på forhånd (blank resignations), hvilket muliggør 
politisk kontrol med deres arbejde; slår til lyd for vedtagelse af loven om en statslig 
valgkommission umiddelbart efter valget, der skal skabe et uafhængigt organ til at 
kontrollere valgprocessen;
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15. erindrer om, at stærke og uafhængige medier er et uundværlig element i et demokratisk 
system; glæder sig derfor over vedtagelsen af strategien for udvikling af et offentligt 
informationssystem og handlingsplanen herfor samt over statens planlagte tilbagetrækning 
fra enhver form for medieejerskab; er imidlertid bekymret over forsøg på at kontrollere og 
gribe ind i mediesektoren og opfordrer myndighederne til at sikre dens uafhængighed af 
politisk pres og anden indflydelse; er bekymret over truslerne mod serbiske journalister og 
opfordrer til en grundig efterforskning af dem, således at journalisterne kan udføre deres 
arbejde i et sikkert miljø og uden at blive tvunget til at foretage selvcensur; understreger, 
at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger imod koncentrationen af medieejerskab og 
manglen på gennemsigtighed i medierne samt at sikre lige adgang til annoncemarkedet, 
herunder udbetalingen af offentlige midler, der anvendes til reklamer og promovering; 
opfordrer journalisterne til at udvise respekt for de etiske regler;

16. beklager, at de statslige myndigheder effektivt forhindrede mediedækningen i landet af 
hændelserne i det nordlige Kosovo i juli 2011 og gav en vildledende fremstilling af 
KFOR's rolle i begivenhederne; understreger betydningen af frie og uafhængige medier 
for en demokratisk og vel informeret offentlighed;

17. er bekymret over etniske albaneres protester mod forskelsbehandling og over den spændte 
situation i Sandžak og opfordrer regeringen til at lægge større politisk vægt på at få 
forbedret mindretallenes situation, herunder deres adgang til uddannelse og repræsentation 
i lokale institutioner, samt på den økonomiske udvikling i Preševo-dalen og Sandžak; 
bemærker, at det bosniske nationale råd to år efter valget til mindretalsråd stadig ikke er 
blevet oprettet, og opfordrer til, at det hurtigt bliver dannet i overensstemmelse med 
reglerne; opfordrer de politiske og religiøse ledere til at afholde sig fra oppiskende 
udtalelser, som risikerer at øge spændingerne;

18. understreger betydningen af folketællinger for indsamlingen af statiske oplysninger, der 
har betydning for udviklingen af Serbien og navnlig af de mindst udviklede regioner; 
glæder sig over, at der i Serbien i oktober 2011 med succes blev gennemført omfattende 
folketællinger; beklager, at politikere med etnisk albansk baggrund opfordrede til boykot 
af folketællingen, og at denne opfordring blev fulgt af medlemmer af kommunale 
folketællingskomitéer og af et betragteligt antal borger i Preševo og Bujanovac;

19. opfordrer til yderligere skridt for at sikre fuld gennemførelse af lovrammen om 
bekæmpelse af forskelsbehandling; er alvorligt bekymret over manglen på politisk vilje til 
aktivt at fremme en politik for tolerance og respekt for grundlæggende 
menneskerettigheder samt til at sørge for sikkerhed for deltagerne i den Gay Pride-parade, 
der skulle være afholdt den 2. oktober, hvilket blev klart under forberedelserne til paraden, 
og hvilket førte til, at der blev nedlagt forbud mod dens afholdelse; fordømmer kraftigt de 
ophidsende og diskriminerende bemærkninger om emnet, der er blevet fremsat af visse 
politikere og medlemmer af det ortodokse præsteskab; erindrer regeringen om, at udtryks-
og forsamlingsfrihed er grundlæggende menneskerettigheder og en basal værdi i EU, som 
skal respekteres af ethvert land, der ønsker at blive EU-medlem; glæder sig over de 
positive foranstaltninger, som ombudsmanden og ligestillingskommissæren har truffet for 
at fremme disse værdier i det serbiske samfund; opfordrer til efterforskning af de trusler 
fra ekstremistiske grupper, som blev lagt til grund for aflysningen af paraden; erindrer om 
det langsomme tempo i efterforskningen af voldshandlingerne i forbindelse med omgav 
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Gay Pride-paraden i 2010, som hidtil kun har ført til et lille antal milde domme; glæder sig 
imidlertid over de skridt, som anklagere og domstole har taget for at få forbudt de 
ekstremistiske organisationers virke; opfordrer staten og lokale myndigheder til ihærdigt 
at arbejde på at skabe en atmosfære præget af tolerance, eftersom Serbien i nær fremtid 
kan blive kandidatland;

20. glæder sig over ændringerne til valgloven, der øger antallet af kvinder i parlamentet; 
understreger imidlertid, at kvinder stadig udsættes for forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet, og at de stadig ikke er fuldt repræsenteret i landets politiske liv, 
herunder på regeringsniveau; understreger det langsomme tempo med gennemførelsen af 
strategier, der skal forbedre denne situation, og opfordrer myndighederne til af forstærke 
deres indsats i denne henseende; opfordrer til, at der gøres en mere energisk indsats for at 
forebygge og anmelde vold i hjemmet samt for at yde bistand til ofrene; glæder sig i 
denne forbindelse over åbningen af det første "sikre hus" i det sydlige Serbien; 

21. understreger den vanskelige situation for roma-befolkningen, som fortsat lider under 
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, og som har svært ved at få adgang til passende 
boliger, uddannelse og sundhedspleje; glæder sig over de initiativer, som myndighederne 
har truffet for at løse problemerne med sundhed, adgang til uddannelse og registrering af 
romaer; er imidlertid bekymret over tvangsforflyttelser af romaer, herunder børn og ældre, 
uden behørig underretning, og uden at der er sørget for en alternativ bolig; opfordrer 
myndighederne til omgående at ophøre med denne praksis;

22. understreger betydningen af ngo'er for forbedring af forbindelserne mellem de etniske 
grupper og for overvågning af myndighedernes aktiviteter; opfordrer regeringen og 
parlamentet til at udvikle en sammenhængende ramme, der giver mulighed for en 
passende høring af dem i forbindelse med gennemførelsen af socialpolitiske tiltag; er 
bekymret over truslerne mod aktivister og menneskeretsforkæmpere, navnlig mod dem, 
der beskæftiger sig med krigsforbrydelser, organiseret kriminalitet, LGBT-rettigheder og 
forbindelserne med Kosovo og opfordrer myndighederne til at sikre, at disse trusler 
efterforskes og gerningsmændene stilles for en dommer;

23. glæder sig over ombudsmandens arbejde og opfordrer myndighederne til at give fuld 
politisk støtte til og sikre opfølgning af hans henstillinger og til at sikre hans kontor 
passende finansiel, administrativ og kontormæssig kapacitet til at kunne varetage 
opgaverne;

24. glæder sig over Beograds myndigheders initiativ med lanceringen af en kampagne for 
Beograd som europæisk kulturhovedstad i 2020 og opmuntrer til tilknyttede projekter, der 
kan bringe Beograd og Serbien tættere på EU's kulturområde; opfordrer medlemsstaterne 
og Kommissionen til at støtte Beograds kandidatur;

25. gentager betydningen af et inklusivt regionalt samarbejde for alle landene i regionen og 
hilser Serbiens aktive deltagelse i regionale initiativer velkommen; glæder sig over 
præsident Tadićs officielle besøg i Bosnien-Hercegovina og hans støtte til landets 
territoriale integritet og suverænitet; opfordrer de serbiske myndigheder til at støtte 
reformer i Bosnien-Hercegovina, der kan styrke og strømline landets institutioner med 
henblik på EU-relaterede reformer; opfordrer de to landes regeringer til at afholde et 
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særligt fælles møde med henblik på at opnå en bedre koordinering i forbindelse med EU-
relaterede reformer; glæder sig over de initiativer og resultater med henblik på forbedring 
af de politiske forbindelser mellem Kroatien og Serbien, der er iværksat af præsident 
Josipović og præsident Tadić; glæder sig over Serbiens aktive deltagelse i fremme af 
Sarajevo-processen og over, at Serbien sammen med Bosnien-Hercegovina, Kroatien og 
Montenegro den 7. november undertegnede en ministererklæring om afslutning på 
fordrivelserne og om varige løsninger for flygtninge og fordrevne;

26. glæder sig over de forbedrede forbindelser mellem Montenegro og Serbien; opfordrer til 
en tættere koordinering mellem de to landes regeringer i forbindelse med EU-relaterede 
reformer og navnlig i bestræbelserne på at løse fælles udfordringer i forbindelse med 
retsstatsprincippet og navnlig bekæmpelsen af organiseret kriminalitet;

27. opfordrer myndighederne til at fremme det forholdsvis velstående Vojvodina som 
eksempel for de mindre udviklede regioner i Serbien; opfordrer myndighederne til hurtigt 
at gå videre med vedtagelsen af lovgivningen om provinsens finansiering to år efter 
vedtagelsen af statutten for Vojvodina; 

28. understreger den afgørende betydning, som uddannelse af høj kvalitet har for Serbiens 
sociale og økonomiske udvikling og for nedbringelse af den høje arbejdsløshed i landet, 
navnlig blandt unge; opfordrer myndighederne til aktivt at engagere sig i at fremme 
værdien af uddannelse blandt de unge og til at investere mere i højere uddannelse;

29. opfordrer til en større indsats for at muliggøre undervisning i mindretalssprog og navnlig 
for at tilvejebringe alle de nødvendige lærebøger; glæder sig i denne forbindelse over 
åbningen af det tosprogede universitetsfakultet i Bujanovac, der modtager studerende med 
både etnisk albansk og etnisk serbisk baggrund;

30. glæder sig over regeringens bestræbelser, som har ført til en forbedret finansiel og 
makroøkonomisk situation i Serbien; glæder sig over den indgåede sikkerhedsaftale med 
IMF om et standby-lån som middel til at forbedre investorernes tillid til landets 
økonomiske stabilitet; understreger imidlertid, at den globale finansielle og økonomiske 
krise har haft negative konsekvenser for samfundet, især de mest udsatte grupper, og 
opfordrer myndighederne til at gøre deres yderste for at mindske dens negative 
konsekvenser for disse grupper;

31. understreger, at en virkelig retsstat i landet er nødvendig for at kunne tiltrække 
udenlandske investeringer og forbedre betingelserne for en hurtigere omstilling af 
økonomien til et åbent marked; erindrer i denne forbindelse om, at eksistensen af 
monopoler hæmmer denne omstilling betragteligt, og opfordrer regeringen til at fortsætte 
med at træffe foranstaltninger til deres ophævelse; opfordrer ligeledes til en yderlige 
indsats for at fremme oprettelsen af små og mellemstore virksomheder ved at forenkle og 
nedsætte varigheden af de administrative procedurer for deres oprettelse;

32. glæder sig over de gode fremskridt, Serbien har gjort for at opfylde EU's regler på 
miljøområdet; opfordrer til fortsatte bestræbelser på dette område med fokus på 
håndhævelse af lovgivningen, navnlig hvad angår vandkvalitet og bortskaffelse af affald;
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33. opfordrer til yderligere bestræbelser med udviklingen af et bæredygtigt offentligt 
transportnet i Serbien, navnlig for at forbedre jernbanesystemet og transporten ad indre 
vandveje samt vejinfrastrukturen, inklusive en hurtig fuldførelse af korridor X; 
understreger betydningen af at forbedre de fælles forbindelser med nabolandene for at 
fremme borgernes rejsemuligheder og mobilitet;

34. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt 
Serbiens regering og Parlament.


