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Europos Parlamento rezoliucija dėl Serbijos europinės integracijos proceso

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos 
stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, kuriam 2011 m. sausio 19 d. pritarė Europos 
Parlamentas ir kurio ratifikavimo valstybėse narėse procesas yra paskutiniame etape, ir į 
Europos Bendrijos ir Serbijos Respublikos laikinąjį susitarimą dėl prekybos ir su prekyba 
susijusių klausimų, kuris įsigaliojo 2010 m. vasario 1 d.,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą 2008/213/EB dėl Europos 
partnerystės su Serbija principų, prioritetų ir sąlygų, panaikinantį Sprendimą 
2006/56/EB1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 25 d. Tarybos išvadas, kuriose Komisija raginama 
parengti savo nuomonę dėl Serbijos prašymo dėl narystės Europos Sąjungoje ir į 2011 m. 
gruodžio 5 d. Tarybos išvadas, taip pat į 2011 m. gruodžio 9 d. Europos Vadovų Tarybos 
išvadas,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2011 m. spalio 12 d. nuomonę dėl Serbijos prašymo dėl 
narystės Europos Sąjungoje (SEC(2011)1208) ir į Komisijos 2011 m. spalio 12 d. 
komunikatą „2011–2012 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ (COM(2011) 
666),

– atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244 (1999), 2010 m. liepos 22 d. 
Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) patariamąją nuomonę vienašališko Kosovo 
nepriklausomybės paskelbimo suderinamumo su tarptautine teise klausimu ir 2010 m. 
rugsėjo 9 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją, kuria pripažįstamas nuomonės 
turinys ir teigiamai vertinamas ES pasirengimas palengvinti dialogą tarp Belgrado ir 
Prištinos2, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 18–19 d. penktojo ES ir Serbijos tarpparlamentinio 
susitikimo bendrą pareiškimą,

– atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 8 d. ES ir Serbijos susitarimą dėl readmisijos3 ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) 1244/2009, kuriuo iš dalies keičiamas 
2001 m. kovo 15 d. Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių 
piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks 
reikalavimas netaikomas, sąrašus4,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 7 d. pateiktą TBTBJ vyriausiojo prokuroro ataskaitą, 
– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

                                               
1  OL L 80, 2008 3 19, p. 46.
2  A/RES/64/298.
3  OL L 334, 2007 12 19, p. 46.
4  OL L 336, 2009 12 18, p. 1.
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A. kadangi pirmininkaujančios šalies išvadose, parengtose po 2003 m. birželio 19–20 d. 
Europos Vadovų Tarybos susitikimo Salonikuose, Vakarų Balkanų šalims pažadėta, kad,
kai jos atitiks nustatytus kriterijus, prisijungs prie Europos Sąjungos, ir šis pažadas 
pakartotas atnaujintame konsensuse dėl plėtros, kurį 2006 m. gruodžio 14–15 d. Europos 
Vadovų Taryba patvirtino, taip pat 2010 m. spalio 25 d. Tarybos išvadose,

1. džiaugiasi Serbijos pažanga, pasiekta įgyvendinant šią reformą; atkreipia dėmesį į tai, kad 
Taryba atidėjo sprendimą dėl Komisijos rekomendacijos suteikti Serbijai šalies 
kandidatės statusą; ragina Europos Vadovų Tarybą kitame susitikime, vyksiančiame kovo 
mėn., suteikti Serbijai šalies kandidatės statusą, jei Serbijos institucijos atitiks sąlygas, 
nustatytas 2011 m. gruodžio mėn. aukščiausio lygio susitikime; ragina Serbijos valdžios 
institucijas šį laikotarpį aktyviai panaudoti dialogui su Priština siekiant visiškai 
įgyvendinti pasiektus susitarimus ir numatyti priemones, kurios sudarytų Kosovui 
galimybę visapusiškai dalyvauti regionų bendradarbiavime, įskaitant prekybos srityje; 
mano, kad tuo atveju, jei bus įvykdytas svarbiausias prioritetas, nurodytas Komisijos 
nuomonėje, ir toliau bus vykdomas reformų procesas, derybos dėl stojimo su Serbija 
turėtų būti pradedamos kiek įmanoma greičiau ir šitaip parodoma, kad ES įsipareigojusi 
prisidėti prie šalies siekio, susijusio su naryste ES; primena, kad tolesnė Serbijos 
integracijos į Europą pažanga priklauso nuo pažangos siekiant užtikrinti Kopenhagos 
kriterijus ir ypač nuo teisinės valstybės principo taikymo, pagarbos žmogaus teisėms ir 
rinkos ekonomikos veikimo gerinimo; džiaugiasi Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo 
pažanga ir ratifikavimu ir ragina likusias ES valstybes nares nedelsiant užbaigti 
ratifikavimo procedūras;

2. sveikina šalį perdavus teisingumui du likusius TBTBJ ieškomus bėglius, Ratko Mladićių 
ir Goran Hadžićių; pabrėžia, kad jų sulaikymas buvo ne tik reikalavimas, susijęs su 
tolesne Serbijos pažanga siekiant tapti ES nare, bet, visų pirma, žingsnis siekiant 
įgyvendinti teisingumą 1990 m. konflikto buvusioje Jugoslavijos respublikoje aukų 
atžvilgiu ir siekiant susitaikymo regione; ragina išsamiai ištirti ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą asmenų, ypač karinės ir civilinės saugos tarnybų viduje, prisidėjusių prie 
paramos tinklų, kurie taip ilgai bėgliams sudarė galimybę slapstytis;

3. yra labai susirūpinęs 2011 m. antrojo pusmečio įvykiais šiaurės Kosove ir ypač 
smurtiniais veiksmais po liepos mėnesio incidentų; primena, kad įtampą regione galima 
panaikinti visam laikui tik sprendimais, priimtais derybose vykstant dialogui su Priština; 
šiomis aplinkybėmis džiaugiasi pasiektu susitarimais ir ragina Serbijos vyriausybę 
nedelsiant juos visapusiškai įgyvendinti; džiaugiasi, kad buvo užtikrintas reguliarus 
prekių srautas, ir tam galimybę sudarė tai, kad – kaip pirmieji susitarimų įgyvendinimo 
veiksmai – buvo priimti muitinės antspaudai, Serbijos vyriausybė EULEX pateikė 
pirmuosius 10 000 gimimo liudijimų egzempliorių ir buvo pradėtas įgyvendinti 2011 m. 
gruodžio 26 d. susitarimas dėl judėjimo laisvės; palankiai vertina prezidento B. Tadić 
pareiškimą, kad būtina išardyti barikadas, kurios vėliau buvo iš dalies išardytos; primena, 
kad laisvas žmonių, prekių, idėjų ir kapitalo judėjimas yra pagrindinė vertybė ES, ir 
ragina Serbijos valdžios institucijas užtikrinti, kad visam laikui būtų pašalintos barikados 
ir nebūtų varžoma prieiga prie sienos kirtimo punktų; ragina Serbijos valdžios institucijas 
palengvinti EULEX bendradarbiavimą su Kosovo serbais ir sudaryti EULEX ir KFOR 
galimybę tinkamai vykdyti savo įgaliojimus;
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4. palankiai vertina tai, kad dar kartą patvirtintas Belgrado ir Prištinos dialogo būtinybę, 
siekiant pagerinti abiejų šalių žmonių gyvenimo sąlygas, ir pabrėžia šio proceso svarbą 
siekiant didesnio regionų bendradarbiavimo, stabilumo ir stojimo proceso dinamiškumo;

5. palankiai vertina tai, kad Serbijos piliečiai nuo 2009 m. gruodžio mėn. turi galimybę be
vizų keliauti Šengeno zonoje, ir tam labai pritarė Parlamentas; visiškai pritaria šiam 
bevizio režimo išplėtimui, tačiau yra susirūpinęs dėl padidėjusio skaičiaus prieglobsčio 
prašytojų kai kuriose ES valstybėse narėse; ragina valdžios institucijas padvigubinti 
pastangas siekiant visuomenei paaiškinti tokių prašymų nepriimtinumą ir nustatyti bei 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn „prieglobsčio prašymo kelionių“ organizatorius; 
ragina ES valstybes nares prisidėti prie Serbijos pastangų kovojant su organizuotais 
nusikaltimais, susijusiais su neteisėtu netikrų prieglobsčio prašytojų gabenimu 
pasipelnymo tikslu; 

6. pabrėžia didžiulę kovos prieš korupciją ir organizuotus nusikaltimus, siekiant šalyje 
gerbti teisinės valstybės principą, svarbą; džiaugiasi kovos su korupcija, įskaitant neseniai 
priimtus kelis susijusius įstatymus, pažanga; taip pat palankiai vertina Konstitucinio 
Teismo sprendimą dėl kelių pareigų valstybės tarnyboje nesuderinamumo su 
Konstitucijos nuostatomis, kaip interesų konflikto riziką mažinantį žingsnį siekiant 
valstybiniame sektoriuje skaidrumo; vis dėlto pabrėžia, kad dėl susipynusių politinių 
partijų ir magnatų interesų išlieka sisteminė korupcija, kuris yra vis dar labai paplitusi 
bendra regiono problema, ir ragina svarbiose bylose vykdyti patikimą baudžiamąjį 
persekiojimą ir pradėti taikyti atitinkamą asmenų, kurie apie ją praneša, apsaugos 
sistemą; ragina vyriausybę, kai Antikorupcinė taryba ir Kovos su korupcija agentūra 
nustato sisteminės korupcijos faktus, imtis tolesnių priemonių, taip pat užtikrinti, kad 
minėtos agentūros turėtų reikiamų finansinių ir administracinių išteklių tam, kad galėtų 
tinkamai atlikti darbą, ir teikti didesnę aukštu lygio paramą antikorupcinei strategijai; 

7. atkreipia dėmesį į tai, kad pranešta apie daug pažeidimų, ypač privatizacijos proceso ir 
viešųjų pirkimų srityse, ir ragina teisėsaugos institucijas aktyviau dalyvauti siekiant 
užtikrinti išsamų tyrimą ir patraukti nusikaltėlius į teismą; šiomis aplinkybėmis atkreipia 
dėmesį į tai, kad labai svarbu sudaryti išsamų ir užbaigtą viešosios nuosavybės aprašą 
siekiant užtikrinti saugią ir nuspėjamą verslo aplinką, užtikrinti privačios nuosavybės 
sugrąžinimo tęstinumą, taip pat išvengti neteisėto privačių subjektų vykdomo viešosios 
nuosavybės pasisavinimo; 

8. džiaugiasi, kad priimtas įstatymas dėl politinės veiklos finansavimo, nes tai svarbus 
žingsnis siekiant politinės sistemos skaidrumo, ir ragina jį tinkamai įgyvendinti, ypač 
siekiant užtikrinti efektyvią sandorių stebėseną ir veiksmingas sankcijas;

9. primena parlamento darbo svarbą, palankiai vertina veiksmus, kurių imtasi siekiant 
sustiprinti jo teisėkūros ir vyriausybės veiklos priežiūros vaidmenį ir ragina toliau stengtis 
stiprinti gebėjimus efektyviai atlikti savo užduotis, ypač susijusias su saugumo 
tarnybomis; todėl palankiai vertina sprendimą reorganizuoti parlamento tarnybas siekiant 
jų darbą modernizuoti ir padaryti efektyvesnį;
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10. atkreipia dėmesį į teismų ir baudžiamojo persekiojimo reformą, taip pat į šios sistemos 
pertvarką siekiant pagerinti jos efektyvumą ir pašalinti bylų nagrinėjimo vėlavimą; vis 
dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti šių dviejų 
sektorių nepriklausomumą ir profesionalumą; yra susirūpinęs dėl likusių pakartotinai 
neperskirtų teisėjų ir kaltintojų apeliacijos proceso trūkumų, įskaitant procedūrinius ir 
įprastus pažeidimus; ragina skaidriai užbaigti šį procesą be jokio išorinio spaudimo 
Aukščiausiajai teismų tarybai;

11. yra labai susirūpinęs dėl ne kartą pateiktų pareiškimų, kad netinkamai taikomas
Baudžiamojo kodekso 359 straipsnis dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi; ragina 
valdžios institucijas skubiai peržiūrėti Baudžiamąjį kodeksą siekiant užtikrinti, kad jis 
atitiktų Europos normas, ir nedelsiant liautis teikti kaltinimus pagal piktnaudžiavimo 
tarnybine padėtimi nuostatą, nes tai mažina pasitikėjimą, kad šalyje taikomas teisinės 
valstybės principas;

12. atkreipia dėmesį į rimtus liudytojų apsaugos programos, susijusios su karo nusikaltimų 
bylomis, vykdymo trūkumus, dėl kurių daug liudytojų savo noru renkasi nedalyvauti 
programoje po to, kai nuolatos susilaukia grasinimų; ragina vidaus reikalų ministeriją ir 
karo nusikaltimų kaltintojų biurą aktyviai prisidėti siekiant užtikrinti visų liudytojų 
saugumą ir dalyvavimą apsaugos programoje; pabrėžia, kad veikianti liudytojų apsaugos 
programa yra labai svarbi siekiant teisinės valstybės šalyje ir taip pat siekiant 
pademonstruoti politinę valią efektyviai sprendžiant karo nusikaltimų bylas, kurias 
TBTBJ paliko spręsti nacionaliniams teismams;

13. džiaugiasi pažanga viešojo administravimo srityje, tačiau pabrėžia, kad visiškai taikant 
sistemą, kai į pareigas skiriama ir pareigose pakeliama atsižvelgiant į nuopelnus, vis dar 
reikia dėti pastangų siekiant užtikrinti visišką profesionalumą ir nepriklausomumą nuo 
politinės įtakos; ragina labiau koordinuoti viešojo administravimo reformos strategijos 
įgyvendinimą ir įtraukti vietos administraciją į teisėkūros sistemą;

14. palankiai vertina rinkimų įstatymų ir vietos rinkimų įstatymų dalinius pakeitimus ir ypač 
tai, kad atsisakyta nedemokratinės parlamento narių skyrimo praktikos, kurią taikant juos 
skiria politinės partijos, neatsižvelgdamos į jų vietą balsavimo sąrašuose, taip pat 
„pareigų atsisakymo“ praktikos, kuri suteikia galimybę kontroliuoti jų darbą politiniu 
aspektu; ragina tuojau pat po rinkimų priimti valstybinės rinkimų komisijos įstatymą 
siekiant įsteigti nepriklausomą organą rinkimų procesui kontroliuoti;

15. primena, kad stipri ir nepriklausoma žiniasklaida – būtinas demokratinės sistemos 
elementas; todėl palankiai vertina tai, kad priimta visuomenės informavimo sistemos 
vystymo strategija ir jos veiksmų planas ir kad valstybė ketina atsisakyti teisės į 
žiniasklaidos nuosavybę; vis dėlto yra susirūpinęs mėginimais kontroliuoti žiniasklaidos 
sektoriaus darbą ir į jį kištis, ir ragina valdžios institucijas užtikrinti jos nepriklausomumą 
nuo politinio spaudimo ir kitos įtakos; yra susirūpinęs, kad grasinama Serbijos 
žurnalistams, ir ragina šiuos grasinimus išsamiai ištirti siekiant žurnalistams užtikrinti 
saugią aplinką, kad jie galėtų efektyviai ir be nereikalingos cezūros atlikti savo darbą; 
pabrėžia, kad reikia imtis tam tikrų veiksmų siekiant išvengti žiniasklaidos nuosavybės 
susitelkimo, taip pat žiniasklaidos skaidrumo stokos siekiant užtikrinti vienodą prieigą 
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prie reklamos rinkos, įskaitant viešųjų lėšų naudojimą reklamai ir skatinimui; ragina 
žurnalistus laikytis Elgesio kodekso;

16. apgailestauja dėl to, kad valdžios institucijos šalyje efektyviai sustabdė informacijos apie 
2011 m. liepos mėn. incidentus šiaurės Kosove pateikimą žiniasklaidos priemonėmis ir 
klaidingai pristatė KFOR vaidmenį įvykiuose; pabrėžia laisvos ir nepriklausomos 
žiniasklaidos svarbą siekiant demokratinės ir gerai informuotos visuomenės;

17. yra susirūpinęs dėl albanų etninės mažumos protestų prieš diskriminaciją ir dėl įtemptos 
padėties Sandžake ir ragina vyriausybę didelį politinį prioritetą teikti tam, kad būtų 
gerinama mažumų padėtis, įskaitant jų galimybę siekti išsilavinimo ir atstovavimo vietos 
institucijose, taip pat ekonominiam Preševo slėnio ir Sandžako vystymui; pažymi, kad 
dveji metai po rinkimų į mažumų tarybas vis dar nesudaryta Bosniako nacionalinė taryba 
ir ragina ją kuo skubiau suformuoti atsižvelgiant į taisykles; ragina politinius ir religinius 
vadovus susilaikyti nuo kiršinančių pareiškimų, kurie galėtų padidinti įtampą;

18. pabrėžia gyventojų surašymo reikšmę renkant statistinę informaciją, kuri svarbi Serbijos 
vystymuisi, ypač mažiau išsivysčiusiuose regionuose; džiaugiasi, kad 2011 m spalio mėn. 
Serbijoje labai sėkmingai atliktas gyventojų surašymas; labai apgailestauja dėl to, kad 
albanų kilmės etninės mažumos politikai, kuriais vėliau pasekė municipalinės surašymo 
komisijos nariai ir didelis skaičius Preševo ir Bujanovaco gyventojų, ragino boikotuoti 
surašymą; 

19. ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant užtikrinti visišką kovos su diskriminacija 
teisėkūros sistemos įgyvendinimą; yra labai susirūpinęs dėl to, kad stokojama politinės 
valios aktyviai tolerancijai ir pagarbai pagrindinėms žmogaus teisėms skatinti, taip pat 
2011 m. spalio 2 d. numatyto gėjų parado dalyvių saugumui užtikrinti; tai paaiškėjo 
pasirengimo paradui laikotarpiu, todėl buvo uždrausta organizuoti paradą; griežtai 
smerkia kai kurių politikų ir ortodoksų dvasininkų kiršinančias ir diskriminacines 
pastabas šia tema; primena vyriausybei, kad laisvė reikšti savo mintis bei įsitikinimus ir 
susirinkimų laisvė yra pagrindinė žmogaus teisė ir svarbiausia ES vertybė, kurią turi 
gerbti visos šalys, kurios siekia tapti ES narėmis; palankiai vertina pozityvius veiksmus,
kurių ėmėsi ombudsmenas ir Komisijos narys atsakingas už lygybės klausimus, skirtus 
šioms vertybės skatinti Serbijos visuomenėje; ragina ištirti ekstremistų grupuočių, kurių 
baiminantis buvo uždraustas paradas, keliamą grėsmę; primena lėtą tyrimo, susijusio su 
smurtiniais veiksmais vykstant 2010 m. gėjų paradui, eigą ir iki šiol priimtus vos kelis 
lengvus nuosprendžius; vis dėlto palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi baudžiamojo 
persekiojimo įstaigos ir teismai, siekiant uždrausti ekstremistų organizacijų veiklą; ragina 
valstybės ir miesto valdžios institucijas uoliai dirbti siekiant sukurti tolerancijos aplinką, 
turint mintyje tai, kad artimoje ateityje Serbija turėtų tapti šalimi kandidate;

20. palankiai vertina dalinius rinkimų įstatymo pakeitimus, kuriais nustatomas didesnis 
moterų teisėkūros institucijose procentas; vis dėlto pabrėžia, kad moterys vis dar 
diskriminuojamos darbo rinkoje ir kad joms vis dar nėra tinkamai atstovaujama 
politiniame šalies gyvenime, įskaitant vietas vyriausybėje; pabrėžia, kad lėtai 
įgyvendinamos strategijos, skirtos padėčiai pagerinti, ir skatina valdžios institucijas šioje 
srityje dėti daugiau pastangų; ragina labiau stengtis siekiant išvengti smurto šeimoje, taip 
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pat teikti pagalbą dėl jo nukentėjusiems asmenims; taigi džiaugiasi, kad pietų Serbijoje 
atidarytas pirmasis prieglobstis;

21. pabrėžia sunkią romų bendruomenės, kuri ir toliau patiria diskriminaciją darbo rinkoje 
bei sunkumus, susijusius su tinkamo būsto, švietimo ir sveikatos priežiūros galimybėmis, 
padėtį; palankiai vertina daug iniciatyvų, kurių ėmėsi valdžios institucijos, siekdamos 
visų pirma išspręsti klausimus, susijusius su sveikatos priežiūros sąlygomis, prieiga prie 
švietimo ir romų registracija; vis dėlto yra susirūpinęs dėl priverstinio romų, įskaitant 
vaikus ir vyresnio amžiaus žmones, iškeldinimo su jais tinkamai nesitarus, jų 
neinformavus ir nesuteikiant jiems alternatyvių būstų; ragina valdžios institucijas 
nedelsiant nutraukti tokią praktiką;

22. pabrėžia civilinės visuomenės organizacijų svarbą siekiant gerinti etninių mažumų 
tarpusavio santykius ir stebint valdžios institucijų veiklą; ragina vyriausybę ir parlamentą 
parengti nuoseklią sistemą, kuri suteiktų jiems galimybę gauti tinkamas konsultacijas 
rengiant socialinę politiką; yra susirūpinęs grasinimais aktyvistams ir žmogaus teisių 
gynėjams, ypač dirbantiems karo nusikaltimų, organizuotų nusikaltimų, LGBT teisių, taip 
pat santykių su Kosovu srityse, ir ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad šie grasinimai 
būtų ištirti ir kaltininkai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

23. palankiai vertina ombudsmeno darbą ir ragina valdžios institucijas teikti visą politinę 
paramą siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi jo rekomendacijų, taip pat užtikrinti jo 
tarnybai tinkamus finansinius, administracinius ir biuro išteklius, kad jis galėtų vykdyti 
savo veiklą;

24. palankiai vertina Belgrado miesto valdžios institucijų iniciatyvą pradėti Belgrado –
Europos kultūros sostinės 2020 m. – kampaniją ir skatina susijusius projektus, kurie 
priartintų Belgradą ir Serbiją prie ES kultūrinės erdvės; ragina valstybes nares ir Komisiją 
remti Belgrado kandidatūrą;

25. primena įtraukaus regionų bendradarbiavimo svarbą visoms regiono šalims ir džiaugiasi 
aktyviu Serbijos dalyvavimu regiono iniciatyvose; palankiai vertina oficialų prezidento 
B. Tadićio vizitą į Bosniją ir Hercegoviną ir jo paramą šios šalies teritoriniam 
vientisumui ir suverenumui; be to, ragina Serbijos valdžios institucijas Bosnijoje ir 
Hercegovinoje remti reformas, skirtas stiprinti ir modernizuoti šalies institucijas, turint 
mintyje su ES susijusias reformas; ragina abi vyriausybes surengti specialų bendrą posėdį 
siekiant geriau koordinuoti su ES susijusias reformas; palankiai vertina iniciatyvas, 
skirtas politiniams Kroatijos ir Serbijos santykiams gerinti, kurias pradėjo prezidentai 
I. Josipović ir B. Tadić, ir jų rezultatus; palankiai vertina aktyvų Serbijos dalyvavimą 
Sarajevo proceso eigoje ir tai, kad Serbija kartu su Bosnija ir Hercegovina, Kroatija ir 
Juodkalnija lapkričio 7 d. pasirašė ministrų deklaraciją dėl perkėlimo gyventi į kitą vietą 
nutraukimo ir tvarių sprendimų, susijusių su pabėgėliais ir perkeltaisiais asmenimis, 
ieškojimo;

26. palankiai vertina Juodkalnijos ir Serbijos santykių pagerėjimą; ragina griežčiau 
koordinuoti atitinkamas vyriausybes vykdant su ES susijusias reformas ir ypač jų 
pastangas sprendžiant bendrus uždavinius, susijusius su teisine valstybe ir ypač su kova 
su organizuotu nusikalstamumu;
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27. ragina valdžios institucijas skatinti mažiau išsivysčiusius Serbijos regionus sekti gana 
pasiturinčios Vojvodinos pavyzdžiu; ragina valdžios institucijas skubiai priimti 
atitinkamą provincijos finansavimo dvejus metus po Vojvodinos statuto patvirtinimo 
įstatymą;

28. pabrėžia didžiulę kokybiško švietimo svarbą siekiant toliau vystyti Serbijos ekonomiką ir
mažinti didelį nedarbo lygį, ypač jaunimo, šalyje; ragina valdžios institucijas aktyviai 
dalyvauti skatinant švietimo vertę jaunimo tarpe, taip pat daugiau investuoti į aukštąjį 
mokslą;

29. ragina dėti daugiau pastangų siekiant sudaryti švietimo mažumų kalbomis galimybę ir 
visų pirma aprūpinti reikiamais vadovėliais; šiuo tikslu palankai vertina tai, kad 
Bujanovace atidarytas dvikalbis universiteto fakultetas, kuriame gali studijuoti ir albanų 
kilmės, ir serbų kilmės studentai;

30. palankiai vertina vyriausybės veiksmus, dėl kurių pagerėjo finansinė ir makroekonominė 
Serbijos padėtis; palankiai vertina prevencinį susitarimą su TVF dėl pasiruošimo teikti 
paskolą, kaip priemonę investuotojų pasitikėjimui padidinti siekiant ekonominio šalies 
stabilumo; vis dėlto pabrėžia, kad pasaulio finansų ir ekonomikos krizė turėjo neigiamą 
poveikį visuomenei, ypač labiausiai pažeidžiamoms grupėms, ir ragina valdžios 
institucijas dėti visas pastangas kiek įmanoma sumažinti šį neigiamą poveikį minėtoms 
grupėms;

31. pabrėžia, kad šalyje būtina tinkamai taikyti teisinės valstybės principą siekiant pritraukti 
užsienio investuotojus ir pagerinti sąlygas, kuriomis ekonomika greičiau pereitų prie 
atviros rinkos; šiomis aplinkybėmis primena, kad monopolijų buvimas labai trukdo 
tokiam perėjimui, ir ragina vyriausybę toliau taikyti priemones, kad jos būtų panaikintos; 
taip pat ragina dėti daugiau pastangų siekiant palengvinti smulkių ir vidutinių įmonių 
steigimąsi paprastinant jų steigimosi administracines procedūras ir trumpinant jų trukmę;

32. džiaugiasi, kad Serbija padarė ženklią pažangą siekiant atitikties aplinkos srities acquis; 
ragina toliau dėti pastangas šioje srityje, dėmesį sutelkiant teisės aktų, ypač susijusių su 
vandens kokybe ir atliekų šalinimu, vykdymui;

33. ragina dėti daugiau pastangų, siekiant Serbijoje vystyti tvarius viešojo transporto tinklus, 
ir visų pirma pagerinti geležinkelių sistemą bei vidaus vandenų transportą, taip pat kelių 
infrastruktūrą, įskaitant spartų X koridoriaus užbaigimą; pabrėžia, kad svarbu gerinti 
susisiekimą su kaimyninėmis šalimis siekiant palengvinti piliečių paiešką ir mobilumą;

34. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Serbijos vyriausybei bei 
Serbijos parlamentui.


