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Euroopan parlamentin päätöslauselma Serbian yhdentymisestä Euroopan unioniin

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan 
välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, jolle Euroopan parlamentti antoi 
hyväksyntänsä 19. tammikuuta 2011 ja joka on jäsenvaltioiden ratifiointiprosessin 
loppuvaiheessa, sekä Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välisen väliaikaisen 
sopimuksen kaupasta ja kaupan liitännäistoimenpiteistä, joka tuli voimaan 1. helmikuuta 
2010,

– ottaa huomioon Serbian Eurooppa-kumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista 
ja ehdoista sekä päätöksen 2006/56/EY kumoamisesta 18. helmikuuta 2008 tehdyn 
neuvoston päätöksen 2008/213/EY1,

– ottaa huomioon neuvoston 25. lokakuuta 2010 tekemät päätelmät, joissa komissiota 
kehotetaan antamaan lausunto Serbian hakemuksesta liittyä Euroopan unionin jäseneksi, 
5. joulukuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät sekä 9. joulukuuta 2011 annetut 
Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon komission 12. lokakuuta 2011 antaman lausunnon Serbian hakemuksesta 
liittyä Euroopan unionin jäseneksi (SEC(2011)1208) ja komission 12. lokakuuta 2011 
antaman tiedonannon ‘"Laajentumisstrategia sekä vuosien 2011 ja 2012 tärkeimmät 
haasteet" (COM(2011)0666),

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999), 
kansainvälisen tuomioistuimen 22. heinäkuuta 2010 antaman neuvoa-antavan lausunnon 
Kosovon yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen kansainvälisen oikeuden mukaisuudesta ja 
YK:n yleiskokouksen 9. syyskuuta 2010 antaman päätöslauselman, jossa hyväksyttiin 
lausunnon sisältö ja pidettiin myönteisenä EU:n valmiutta helpottaa Serbian ja Kosovon 
välistä vuoropuhelua2, 

– ottaa huomioon EU:n ja Serbian parlamenttien välisen edustajakokouksen 
18.-19. huhtikuuta 2011 antaman yhteisen lausuman,

– ottaa huomioon 8. marraskuuta 2007 tehdyn Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan 
välisen sopimuksen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta3

sekä luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi 
ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei 
koske, 15. maaliskuuta 2001 annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta 
30. marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1244/20094,

– ottaa huomioon entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) 
pääsyyttäjän 7. joulukuuta 2011 antaman raportin, 

                                               
1 EUVL L 80, 19.3.2008, s. 46.
2 A/RES/64/298
3 EUVL L 334, 19.12.2007, s. 46
4 EUVL L 336, 18.12.2009, s. 1
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– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa asiasta,
– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Thessalonikissa 19. ja 20. kesäkuuta 2003 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston kokouksen jälkeen annetuissa puheenjohtajavaltion päätelmissä annettiin 
kaikille Länsi-Balkanin valtioille sitoumus niiden liittymisestä Euroopan unioniin, kun ne 
täyttävät asetetut vaatimukset, ja että tämä sitoumus toistettiin 14. ja 15. joulukuuta 2006 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymän laajentumista koskevan uuden 
konsensuksen sekä neuvoston 25. lokakuuta 2010 antamien päätelmien yhteydessä,

1. pitää myönteisenä Serbian uudistuksilla saavutettua edistymistä; panee merkille, että 
neuvosto on lykännyt päätöstään komission suosituksesta myöntää Serbialle 
ehdokasvaltion asema; kehottaa Eurooppa-neuvostoa myöntämään Serbialle 
ehdokasvaltion aseman seuraavassa, maaliskuussa pidettävässä kokouksessaan 
edellyttäen, että Serbia on täyttänyt Eurooppa-neuvoston joulukuun 2011 kokouksessa 
määritetyt ehdot; kehottaa Serbian viranomaisia hyödyntämään käytettävissä olevaa aikaa 
siten, että Serbia käy Kosovon viranomaisten kanssa aktiivista vuoropuhelua, jonka 
tarkoituksena on tehtyjen sopimusten täydellinen täytäntöönpano ja sellaisten ratkaisujen 
löytäminen, jotka sallivat Kosovon täydellisen osallistumisen alueelliseen yhteistyöhön, 
myös kaupankäyntiin; katsoo, että jos Serbia täyttää komission lausunnossa esitetyt 
tärkeimmät ensisijaiset tavoitteet ja jos uudistusprosessia jatketaan, liittymisneuvottelut 
olisi käynnistettävä Serbian kanssa mahdollisimman nopeasti ja siten osoitettava, että EU 
on sitoutunut edistämään Serbian liittymisnäkymiä; muistuttaa, että Serbian edistyminen 
Euroopan yhdentymisprosessissa riippuu edistymisestä Kööpenhaminan kriteerien 
täyttämisessä ja erityisesti oikeusvaltion periaatteiden noudattamisessa, ihmisoikeuksien 
kunnioittamisessa ja markkinatalouden toiminnan tehostamisessa; pitää myönteisenä 
edistymistä vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ratifioinnissa ja kehottaa jäljellä olevia 
EU:n jäsenvaltiota saattamaan ratifiointiprosessin päätökseen viipymättä;

2. onnittelee Serbiaa siitä, että se on saattanut oikeuden eteen kaksi viimeistä entisen 
Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen etsimää sotarikollista, Ratko 
Mladićin and Goran Hadžićin; korostaa, että heidän vangitsemisensa edistää toisaalta 
Serbian EU:hun liittymisen näkymiä ja että ennen kaikkea sillä tehdään oikeutta entisen 
Jugoslavian konfliktien uhreille ja edistetään alueellista sovintoa; vaatii perusteellisia 
tutkimuksia ja niiden henkilöiden syytteeseen asettamista, jotka ylläpitivät tukiverkostoa, 
joka mahdollisti etsittyjen sotarikollisten pitkäaikaisen piileskelyn, sotilaalliset ja 
siviilialan turvallisuuspalvelut erityisesti mukaan luettuina;

3. on vakavasti huolissaan tilanteen kehittymisestä Kosovon pohjoisosassa vuoden 2011 
toisella puoliskolla ja erityisesti heinäkuun tapahtumien aiheuttamasta väkivallasta; 
toistaa, että vain vuoropuhelulla Kosovon viranomaisten kanssa saavutettu 
neuvotteluratkaisu voi pysyvästi poistaa jännityksen alueelta; pitää saavutettuja 
sopimuksia tässä yhteydessä myönteisinä ja kehottaa Serbian hallitusta panemaan 
sopimukset täydellisesti ja viipymättä täytäntöön; pitää tavaroiden säännöllistä 
liikkuvuutta, joka perustuu tullileimojen hyväksymiseen, sitä, että Serbian viranomaiset 
ovat toimittaneet ensimmäiset 10 000 syntymätodistusta EULEXille, ja vapaata 
liikkuvuutta koskevan sopimuksen täytäntöönpanon käynnistämistä 26. joulukuuta 2011 
tehtyjen sopimusten täytäntöönpanon ensimmäisinä myönteisinä toimenpiteinä; pitää 
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myönteisinä presidentti Tadićin lausuntoja, jotka koskevat esteiden purkamisen ja niiden 
osittaisen poistamisen välttämättömyyttä; muistuttaa, että henkilöiden, tavaroiden, 
ajatusten ja pääoman vapaa liikkuvuus on EU:n keskeinen arvo, ja kehottaa Serbian 
viranomaisia varmistamaan jäljellä olevien esteiden pysyvän poistamisen ja sallimaan 
vapaan pääsyn raja-asemille; kehottaa Serbian viranomaisia helpottamaan EULEXin 
yhteistyötä Kosovon serbien kanssa, jotta EULEX ja KFOR voivat käyttää 
toimivaltuuksiaan täysimääräisesti; 

4.  pitää myönteisenä, että Serbia ja Kosovo ovat vahvistaneet, että maiden välisen 
vuoropuhelun jatkaminen on välttämätöntä kummankin valtion kansalaisten 
elinolosuhteiden parantamiseksi, ja korostaa prosessin merkitystä laajemman alueellisen 
yhteistyön, vakauden ja liittymisprosessin dynaamisuuden kannalta;

5. pitää myönteisenä sitä, että Serbian kansalaiset ovat voineet matkustaa viisumivapaasti 
Schengenin vyöhykkeelle joulukuusta 2009 lähtien, mille parlamentti on antanut vahvan 
tukensa; antaa täyden tukensa viisumivapaan järjestelyn laajentamiselle, mutta on 
kuitenkin huolissaan turvapaikan hakijoiden lukumäärästä joissakin EU:n jäsenvaltioissa; 
kehottaa Serbian viranomaisia selvittämään tehostetusti kansalaisilleen, että tällaisia 
pyyntöjä ei voida hyväksyä, ja tunnistamaan ja asettamaan syytteeseen 
"turvapaikkamatkojen" järjestäjät; kehottaa EU:n jäsenvaltioita avustamaan Serbiaa 
torjumaan perusteettomien turvapaikkahakijoiden kuljetuksiin liittyvää järjestäytynyttä 
rikollisuutta;  

6. korostaa korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan äärimmäisen tärkeää 
merkitystä maan oikeusvaltiokehityksen kannalta; pitää myönteisenä korruption torjuntaa, 
siihen liittyvien lakien äskettäinen hyväksyminen mukaan luettuna; pitää myönteisenä 
myös perustuslakituomioistuimen päätöstä, jonka mukaan useiden julkisten virkatoimien 
samanaikainen harjoittaminen on perustuslain vastaista, koska se edistää julkisen sektorin 
avoimuutta ja vähentää eturistiriitojen riskiä; korostaa kuitenkin, että poliittisten 
puolueiden ja johtavien liikemiesten yhteen sitoutuneet intressit ylläpitävät systeemistä 
korruptiota, mikä on koko alueelle laajalle levinnyt ongelma, ja vaatii uskottavia tietoja 
syytteen nostamisesta korkean tason tapauksissa sekä korruption paljastajien 
asianmukaisia suojelujärjestelyjä; kehottaa Serbian hallitusta huolehtimaan korruption 
vastaisen neuvoston ja korruption torjuntaviraston paljastaman systeemisen korruption 
seurantatoimista ja varmistamaan, että mainituilla virastoilla on käytettävissään riittävät 
rahoitusresurssit ja hallinnolliset resurssit, joiden avulla ne voivat vastata tehtävistään ja 
tukea tehokkaammin korruption torjuntastrategiaa; 

7. kiinnittää huomiota moniin ilmoitettuihin väärinkäytöksiin erityisesti 
yksityistämisprosessin ja julkisten hankintojen aloilla ja vaatii lainvalvontaviranomaisten 
aktiivisempaa osallistumista, jotta voidaan varmistaa tapausten perusteellinen tutkinta ja 
syyllisten syytteeseen asettaminen; kiinnittää tässä yhteydessä huomiota siihen, että 
julkisen omaisuuden perusteellinen ja kattava luettelointi on äärimmäisen tärkeää, jotta 
voidaan luoda liiketoiminnalle vakaa ja ennustettava ympäristö, palauttaa 
yksityisomaisuus alkuperäisille omistajille ja estää se, että yksityiset tahot hankkivat 
laittomasti omistukseensa julkista omaisuutta; 

8. pitää myönteisenä poliittisen toiminnan rahoittamista koskevan lain hyväksymistä 
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merkittävänä toimena kohti poliittisen järjestelmän avoimuutta ja vaatii sen asianmukaista 
täytäntöönpanoa erityisesti liiketoimien tehokkaan seurantajärjestelmän varmistamisen ja 
tehokkaiden seuraamusten osalta;

9. muistuttaa parlamenttityön merkityksestä ja pitää myönteisenä toimia, joilla pyritään 
vahvistamaan parlamentin lainsäädäntöroolia sekä sen toimintaa hallituksen toiminnan 
valvojana, ja vaatii lisäponnisteluja, joilla jatketaan parlamentin valmiuksien tehostamista, 
jotta parlamentti voi valvoa tehokkaasti muun muassa turvallisuuspalveluja; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä päätöstä, joka koskee parlamentin yksiköiden uudelleen 
organisointia, minkä tarkoituksena on parlamentin yksiköiden toiminnan selkeyttäminen 
ja parlamentin työn tehostaminen; 

10. panee merkille oikeuslaitoksen ja syytteeseenpanon uudistamisen sekä tehokkuuden 
parantamisen ja asiaruuhkan purkamisen parantamisjärjestelmän uudelleenorganisoinnin; 
panee kuitenkin merkille, että oikeuslaitoksen ja syytteeseenpanon riippumattomuuden ja 
ammattimaisuuden varmistaminen edellyttää lisätoimenpiteitä; on huolissaan muun 
muassa menettelytapavirheisiin ja oikeusnormien rikkomiseen syyllistyneiden 
tuomareiden ja syyttäjien uudelleennimittämistä koskevassa valitusprosessissa edelleen 
esiintyvistä puutteellisuuksista; vaatii, että prosessi on saatettava päätökseen avoimesti ja 
ilman ylimmän tuomarineuvoston harjoittamaa ulkoista painostusta; 

11.  ilmaisee vakavan huolensa virka-aseman väärinkäyttöä koskevasta rikoslain 359 
artiklasta; kehottaa Serbian viranomaisia tarkistamaan välittömästi rikoslakia sen 
saattamiseksi eurooppalaisten normien mukaiseksi ja lopettamaan välittömästi syytteiden 
nostamisen vallan väärinkäytöstä, koska mainitut syytteet vaarantavat luottamuksen 
oikeusvaltion periaatteisiin Serbiassa;

12. kiinnittää huomiota sotarikosoikeudenkäyntien todistajansuojeluohjelmaan liittyviin 
vakaviin puutteisiin, joiden vuoksi monet todistajat ovat vetäytyneet vapaaehtoisesti 
ohjelmasta heihin kohdistetun pelottelun vuoksi; kehottaa sisäministeriötä ja 
sotarikossyyttäjän virastoa edistämään aktiivisesti pyrkimyksiä, joiden tarkoituksena on 
varmistaa todistajansuojeluohjelmaan osallistuvien turvallisuus ja koskemattomuus; 
korostaa, että toimiva todistajansuojeluohjelma on äärimmäisen tärkeä 
oikeusvaltioperiaatteen varmistamisen kannalta sekä sen vuoksi, että se osoittaa poliittista 
tahtoa käsitellä tehokkaasti sotarikostapauksia, jotka entisen Jugoslavian alueen 
kansainvälisen rikostuomioistuin jättää kansallisten oikeusviranomaisten toimivaltaan;   

13. pitää myönteisenä edistymistä julkisen hallinnon uudistamisessa mutta korostaa, että yhä 
tarvitaan lisätoimia, jotta voidaan varmistaa sen täydellinen ammattimaisuus ja 
riippumattomuus poliittisesta riippuvuudesta siirtymällä yksinomaan ansioihin 
perustuvaan nimityspolitiikkaan ja urakehitysjärjestelmään; vaatii koordinoinnin 
tehostamista julkisen hallinnon uudistamisen täytäntöönpanossa myös siten, että 
paikallishallinto sisällytetään lainsäädäntökehykseen; 

14. pitää myönteisinä vaali- ja paikallisvaalilainsäädäntöön tehtyjä muutoksia ja erityisesti sen 
epädemokraattisen käytännön lakkauttamista, jonka mukaisesti puolueet ovat valvoneet 
kansanedustajien työtä poliittisesti nimittämällä kansanedustajia vaalilistajärjestyksestä 
piittaamatta ja parlamentin jäsenet ovat aiemmin antaneet puolueilleen avoimen 
irtisanoutumiskirjeen toimikautensa alussa; vaatii, että valtion keskusvaalilautakuntaa 
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koskevaa laki on hyväksyttävä heti vaalien jälkeen, jotta voidaan perustaa vaaliprosessin 
riippumaton valvontaelin;

15. muistuttaa, että vahvat ja riippumattomat tiedotusvälineet ovat ratkaisevan tärkeässä 
asemassa demokraattisen järjestelmän kannalta; pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
julkista tiedotusjärjestelmää koskevan strategian ja sitä koskevan toimintasuunnitelman 
hyväksymistä sekä ilmoitusta, jonka mukaan valtio luopuu täydellisesti tiedotusvälineiden 
omistuksesta; on kuitenkin huolissaan pyrkimyksistä valvoa tiedotusvälineitä ja puuttua 
niiden toimintaan ja kehottaa viranomaisia varmistamaan tiedotusvälineiden 
vapauttamisen poliittisesta painostuksesta ja muusta vaikutusvallasta; on huolestunut 
serbialaisten toimittajien uhkailusta ja vaatii edellä mainittujen tapausten perusteellista 
tutkimista, jotta toimittajille voidaan varmistaa turvallinen ympäristö, jossa he voivat 
työskennellä tehokkaasti ja ilman itsesensuurin tarvetta; korostaa tarvetta ryhtyä 
toimenpiteisiin tiedotusvälineiden omistuksen keskittämistä sekä tiedotusvälineiden 
avoimuuden puuttumista vastaan, jotta voidaan varmistaa yhtäläinen pääsy 
mainosmarkkinoille, mainostamiseen ja myynnin edistämiseen käytetty julkinen rahoitus 
mukaan luettuna; vaatii, että toimittajien on kunnioitettava eettisiä sääntöjä;

16. pitää valitettavana sitä, että valtion viranomaiset edelleen estävät tehokkaasti 
tiedotusvälineitä tiedottamasta heinäkuun 2011 tapahtumista Kosovon pohjoisosassa ja 
että valtion viranomaiset edelleen esittävät vääriä tietoja KFORin roolista mainittujen 
tapahtumien yhteydessä; korostaa vapaiden ja riippumattomien tiedotusvälineiden 
merkitystä demokraattisten ja asioista hyvin perillä olevien kansalaisten kannalta;

17. on huolestunut Serbian albaaniväestön mielenosoituksista syrjintää vastaan ja kireästä 
tilanteesta Sandžakissa ja kehottaa hallitusta kiinnittämään enemmän huomiota 
vähemmistöjen tilanteen parantamiseen, vähemmistöjen koulutusmahdollisuudet ja 
edustus paikallisissa toimissa mukaan luettuna, sekä Preševon laakson Sandžakin 
taloudelliseen kehittämiseen; panee merkille, että kaksi vuotta vähemmistövaltuustojen 
vaalien jälkeen bosniakkien kansallisneuvosto on edelleen perustamatta, ja vaatii sen 
nopeaa perustamista sääntöjen mukaisesti; kehottaa poliittisia ja uskonnollisia johtajia 
pidättymään provosoivista lausunnoista, jotka uhkaavat lisätä jännitteitä alueella;

18. korostaa väestönlaskennan merkitystä Serbian ja erityisesti sen vähiten kehittyneiden 
alueiden kehittämisen kannalta tärkeiden tilastotietojen keräämisen yhteydessä; pitää 
myönteisenä Serbiassa lokakuussa 2011 onnistuneesti järjestettyä väestönlaskentaa; pitää 
syvästi valitettavana sitä, että albaanivähemmistöä edustavat poliitikot boikotoivat 
väestönlaskentaa, koska kunnallisten vaalilautakuntien jäsenet ja monet Preševon ja 
Bujanovacin asukkaista seurasivat poliitikkojen esimerkkiä;  

19. kannustaa lisätoimiin syrjinnän torjuntaa koskevan lainsäädäntökehyksen täydellisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi; on vakavasti huolissaan siitä, että Serbiasta puuttuu 
poliittista tahtoa edistää aktiivisesti suvaitsevaisuuden ja perustavaa laatua olevien 
ihmisoikeuksin kunnioittamista sekä varmistaa 2. lokakuuta 2011 pidettäväksi 
suunnitellun Pride-kulkueen osanottajien turvallisuus, mikä osoitettiin kulkueen 
valmistelun yhteydessä ja johti sen järjestämisen kieltämiseen; tuomitsee jyrkästi 
joidenkin poliitikkojen ja ortodoksipappien halventavat ja syrjivät lausunnot asiasta; 
muistuttaa Serbian hallitusta siitä, että ilmaisuvapaus ja kokoontumisvapaus ovat 
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perusihmisoikeuksia ja EU:n perusarvoja, joita on kunnioitettava kaikissa EU:n jäseneksi 
pyrkivissä maissa; pitää myönteisinä oikeusasiamiehen ja tasa-arvosta vastaavan 
komissaarin toimia mainittujen arvojen edistämiseksi Serbian kansalaisten keskuudessa; 
vaatii, että ääriryhmien esittämät uhkaukset, jotka johtivat Pride-kulkueen kieltämiseen, 
on tutkittava; muistuttaa, että vuoden 2010 Pride-paraatiin liittyneen väkivallan 
tutkimukset etenivät hitaasti ja niiden perusteella vain muutamille syytetyille annettiin 
lievät tuomiot; pitää kuitenkin myönteisenä sitä, että syyttäjävirastot ja tuomioistuimet 
ovat ryhtyneet toimiin äärijärjestöjen kieltämiseksi; kehottaa valtion ja kaupunkien 
viranomaisia edistämään tehokkaasti suvaitsevaisuuden ilmapiirin rakentamista ottaen 
huomioon, että Serbia saatetaan hyväksyä ehdokasvaltioksi lähitulevaisuudessa;

20. pitää myönteisenä vaalilakiin tehtyjä muutoksia, joilla lisätään naisten lukumäärää 
parlamentissa; korostaa kuitenkin, että naisia syrjitään edelleen työmarkkinoilla ja että 
naiset ovat edelleen aliedustettuina Serbian poliittisessa elämässä, ministerinpaikat 
mukaan luettuina; korostaa tilanteen parantamisstrategioiden täytäntöönpanon hitautta ja 
kehottaa viranomaisia nopeuttamaan pyrkimyksiä tilanteen korjaamiseksi; vaatii 
tehokkaampia toimia kotiväkivallan ehkäisemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi sekä 
kotiväkivallan uhrien avustamiseksi; pitää tässä yhteydessä myönteisenä Etelä-Serbian 
ensimmäisen turvakodin avaamista;

21. korostaa romanien yhteisön tilanteen ongelmallisuutta, koska se kärsii edelleen syrjinnästä 
työmarkkinoilla ja koska sillä on ongelmia asianmukaisen asunnon, koulutuksen ja 
terveydenhoidon saannissa; pitää myönteisinä lukuisia viranomaisten hankkeita, jotka 
koskevat erityisesti romanien terveydentilaa, pääsyä koulutukseen ja merkitsemistä 
väestörekisteriin; on kuitenkin huolissaan romanien häädöistä, lapset ja vanhukset mukaan 
luettuina, ilman asianmukaista kuulemista ja ilmoitusta ja ilman vaihtoehtoisten asuntojen 
tarjoamista; kehottaa Serbian viranomaisia lakkauttamaan välittömästä mainitun
käytännön;

22. korostaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen merkitystä väestöryhmien välisten suhteiden 
parantamisen ja viranomaisten toiminnan seurannan kannalta; kehottaa hallitusta ja 
parlamenttia kehittämään johdonmukaisen kehyksen, joka mahdollistaa edellä mainittujen 
tahojen asianmukaisen kuulemisen sosiaalipolitiikan kehittämisen yhteydessä; on 
huolestunut aktivisteihin ja ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistetuista uhkauksista, mikä 
koskee erityisesti sotarikosten, järjestäytyneen rikollisuuden, seksuaalivähemmistöjen 
oikeuksien ja Serbian ja Kosovon välisten suhteiden tutkijoita, ja kehottaa viranomaisia 
varmistamaan, että mainitut uhkaukset tutkitaan ja että niihin syyllistyneet saatetaan 
oikeuden eteen;

23. pitää oikeusasiamiehen työtä myönteisenä ja kehottaa viranomaisia antamaan täyden 
tukensa ja varmistamaan oikeusasiamiehen suositusten seurannan ja antamaan hänen 
virastolleen asianmukaiset rahoitusresurssit sekä hallinnolliset resurssit ja tehtävien 
edellyttämät toimistotilat;

24. pitää myönteisenä Belgradin kaupunginhallinnon päätöstä käynnistää kampanja, jonka 
tavoitteena on Belgradin hyväksyminen vuoden Euroopan 2020 kulttuuripääkaupungiksi, 
ja kannattaa siihen liittyviä hankkeita, joiden tavoitteena on tuoda Belgrad ja Serbia 
lähemmäksi eurooppalaista kulttuuriyhteyttä; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
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tukemaan Belgradin ehdokkuutta;

25. toistaa pitävänsä hyvin tärkeänä kaikkia alueen maita koskevaa alueellista yhteistyötä ja 
pitää myönteisenä Serbian aktiivista osallistumista alueellisiin aloitteisiin; pitää 
myönteisenä presidentti Tadicin virallista vierailua Bosnia ja Hertsegovinassa sekä sitä, 
että presidentti Tadic on antanut tukensa Bosnia ja Hertsegovinan alueelliselle 
koskemattomuudelle; kehottaa lisäksi Serbian viranomaisia tukemaan Bosnia ja 
Hertsegovinan uudistuksia, joiden tarkoituksena on vahvistaa ja selkeyttää Bosnia ja 
Hertsegovinan instituutioita Euroopan unioniin liittyviä uudistuksia silmällä pitäen; 
kehottaa kummankin maan viranomaisia järjestämään erityisen yhteisen istunnon 
Euroopan unioniin liittyvien uudistusten koordinoinnin tehostamiseksi; pitää myönteisinä 
Kroatian presidentin Josipovićin ja Serbian presidentin Tadićin aloitteita ja saavutuksia 
maiden välisten suhteiden parantamiseksi; pitää myönteisenä Serbian aktiivista 
osallistumista Sarajevon prosessin edistämiseen sekä sitä, että Serbia, Bosnia ja 
Hertsegovina, Kroatia ja Montenegro allekirjoittivat 7. marraskuuta 2011 ministeritason 
julistuksen pakkosiirtolaisuuden lopettamisesta ja pysyvän ratkaisun löytämisestä 
pakolaisten ja pakkosiirrettyjen ongelmaan; 

26. pitää myönteisenä Montenegron ja Serbian välisten suhteiden parantumista; kehottaa 
alueen valtioita tehostamaan Euroopan unioniin liittyvien uudistusten koordinointia ja 
erityisesti pyrkimyksiä vastata oikeusvaltioperiaatteisiin ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaan liittyviin yhteisiin haasteisiin; 

27. kehottaa Serbian viranomaisia edistämään suhteellisen vauraan Vojvodinan esimerkin 
noudattamista myös Serbian vähemmän kehittyneillä alueilla; kehottaa viranomaisia 
hyväksymään nopeasti Vojvodinan kehittämisen rahoittamista koskevan lain nyt, kun 
Vojvodinan itsehallintolain hyväksymisestä on kulunut kaksi vuotta;

28. korostaa korkealaatuisen koulutuksen ensiarvoista merkitystä Serbian sosiaalisen ja 
taloudellisen kehityksen edistämisen ja maan korkean työttömyyden, erityisesti 
nuorisotyöttömyyden alentamisen yhteydessä; kehottaa Serbian viranomaisia aktiivisesti 
parantamaan koulutuksen arvostusta nuorison keskuudessa sekä lisäämään investointeja 
korkea-asteen koulutukseen;

29. kehottaa lisätoimiin koulutuksen varmistamiseksi vähemmistökielillä erityisesti kaikkien 
tarvittavien kurssikirjojen saatavuuden varmistamiseksi; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä kaksikielisen tiedekunnan perustamista Bujanovacin yliopistoon, missä 
opiskelee sekä albaaneja että serbejä;

30. pitää myönteisinä Serbian hallituksen toimia, joilla on edistetty Serbian rahoitusaseman ja 
taloudellisen aseman parantamista; pitää myönteisenä Serbian ja IMF:n välistä 
valmiuslainaa koskevaa varojärjestelmää, joka parantaa sijoittajien luottamusta Serbian 
taloudelliseen vakauteen; korostaa kuitenkin, että maailmanlaajuinen rahoitus- ja 
talouskriisi on vaikuttanut kielteisesti Serbian yhteiskuntaan ja erityisesti muita 
heikommassa oleviin väestöryhmiin, ja kehottaa Serbian viranomaisia pyrkimään kaikin 
tavoin minimoimaan kyseisiin väestöryhmiin kohdistuvat kielteiset vaikutukset; 

31. korostaa, että oikeusvaltion periaatteiden täydellinen kunnioittaminen on perusedellytys 
sille, että Serbia pystyy houkuttelemaan ulkomaisia investointeja ja parantamaan 
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taloutensa valmiuksia siirtyä nopeammin avoimiin markkinoihin; muistuttaa näin ollen, 
että monopolien olemassaolo estää vakavalla tavalla siirtymistä avoimiin markkinoihin, ja 
kehottaa hallitusta jatkamaan monopolien lakkauttamista koskevia toimia; kehottaa 
Serbiaa myös tehostamaan pyrkimyksiään edistää pienten ja keskisuurten yritysten 
perustamista yksinkertaistamalla pk-yritysten perustamista koskevia hallinnollisia 
menettelyjä ja lyhentämällä niiden kestoa;

32. pitää myönteisenä Serbian hyvää edistymistä ympäristölainsäädännön 
yhdenmukaistamisessa unionin säännöstön kanssa; kehottaa Serbiaa jatkamaan 
merkittäviä ponnisteluja kyseisellä alalla ja keskittymään lainsäädännön täytäntöönpanon 
valvontaan erityisesti veden laadun ja jätehuollon aloilla;

33. kehottaa Serbiaa jatkamaan pyrkimyksiä luoda kestävä julkisen liikenteen verkosto ja 
kehottaa kehittämään erityisesti rautatieyhteyksiä ja sisävesiliikennettä sekä 
maantieliikenteen infrastruktuuria, käytävän X rakennustöiden nopea loppuunsaattaminen 
mukaan luettuna; korostaa Serbian ja sen naapurivaltioiden välisten yhteyksien 
parantamisen merkitystä, koska se edistää kaupankäyntiä ja kansalaisten liikkuvuutta;

34. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
Serbian hallitukselle ja parlamentille.


