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B7-0000/2012

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Serbijas Eiropas integrācijas procesu

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un 
tās dalībvalstīm un Serbijas Republiku, kuram Eiropas Parlaments deva piekrišanu 
2011. gada 19. janvārī un kurš pašlaik ir ratifikācijas pēdējā posmā dalībvalstīs, kā arī 
pagaidu nolīgumu par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem starp Eiropas 
Kopienu un Serbijas Republiku, kas stājās spēkā 2010. gada 1. februārī,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 18. februāra Lēmumu 2008/213/EK par principiem, 
prioritātēm un nosacījumiem, kas ietverti Eiropas partnerībā ar Serbiju, tostarp Kosovu, 
kā noteikts ANO Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā 1244, un ar ko atceļ 
Lēmumu 2006/56/EK1,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 25. oktobra secinājumus, kuros pausts aicinājums 
Komisijai sagatavot atzinumu par Serbijas pieteikumu iestājai Eiropas Savienībā, 
Padomes 2011. gada 5. decembra secinājumus un Eiropadomes 2011. gada 9. decembra 
secinājumus,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 12. oktobra atzinumu par Serbijas pieteikumu iestājai 
Eiropas Savienībā (SEC(2011)1208) un Komisijas 2011. gada 12. oktobra paziņojumu 
„Paplašināšanās stratēģija un galvenie uzdevumi 2011.-2012. gadā” (COM(2011)666),

– ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 1244 (1999), Starptautiskās 
Cilvēktiesību tiesas 2010. gada 22. jūlija konsultatīvo atzinumu par to, vai vienpusējā 
Kosovas neatkarības pasludināšana atbilst starptautiskajām tiesībām, un ANO Ģenerālās 
asamblejas 2010. gada 9. septembra rezolūciju, kurā atzīts šī atzinuma saturs un pausta 
atzinība ES gatavībai veicināt dialogu starp Belgradu un Prištinu21, 

– ņemot vērā 2011. gada 18.–19. aprīlī notikušās ES un Serbijas parlamentārās sanāksmes 
kopīgo paziņojumu,

– ņemot vērā 2007. gada 8. novembra ES un Serbijas atpakaļuzņemšanas nolīgumu un 
Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1244/2009, ar kuru groza Regulu 
(EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot 
dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru 
pilsoņiem šī prasība neattiecas34,

– ņemot vērā Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai galvenā 
prokurora 2011. gada 7. decembrī iesniegto ziņojumu, 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

                                               
1 OV L 80, 19.3.2008., 46. lpp.
2 A/RES/64/298
3 OJ L 336, 18.12.2009, p. 1
4 OV L 334, 19.12. 2007., 46. lpp.
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A. tā kā pēc 2003. gada 19. un 20. jūnija Saloniku Eiropadomes pieņemtajos secinājumos ir 
dots solījums visām Rietumbalkānu valstīm, ka tās varēs iestāties Eiropas Savienībā, 
tiklīdz būs izpildījušas iestāšanās kritērijus, un 2006. gada 14. un 15. decembra 
Eiropadome un 2010. gada 25. oktobra Padomes secinājumos šo solījumu apstiprināja 
atjauninātā konsensā par paplašināšanos,

1. atzinīgi vērtē Serbijas panākto progresu reformu procesa īstenošanā; norāda, ka Padome 
atlikusi lēmuma pieņemšanu par Komisijas ieteikumu piešķirt Serbijai kandidātvalsts 
statusu; aicina Eiropadomi nākamajā sanāksmē, kas notiks martā, piešķirt Serbijai 
kandidātvalsts statusu, ja Serbijas iestādes būs izpildījušas 2011. gada decembra augstākā 
līmeņa sanāksmē izvirzītos nosacījumus; aicina Serbijas iestādes izmantot laiku līdz tam, 
lai aktīvi iesaistītos dialogā ar Prištinas varas iestādēm un tādējādi pilnībā īstenot panākto 
vienošanos un rastu tādu risinājumu, kas ļautu Kosovai pilnībā iesaistīties reģionālajā 
sadarbībā, tostarp tirdzniecībā; uzskata — ja ir izpildīta galvenā Komisijas atzinumā 
iekļautā prioritāte un turpinās reformu process, pēc iespējas ātrāk jāsāk iestāšanās sarunas 
ar Serbiju, tā demonstrējot ES apņemšanos attiecībā uz šīs valsts izredzēm dalībai ES; 
atgādina, ka turpmākais progress Serbijas Eiropas integrācijas procesā ir atkarīgs no 
Kopenhāgenas kritēriju izpildes progresa, jo īpaši tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas 
un tirgus ekonomikas darbības uzlabošanas; atzinīgi vērtē panākto progresu Stabilizācijas 
un asociācijas nolīguma ratifikācijas procesā un aicina atlikušās ES dalībvalstis bez 
kavēšanās pabeigt ratifikācijas procedūru;

2. pauž atzinību valstij par to, ka pie atbildības ir saukti abi atlikušie bēgļi, kurus meklēja 
Kara noziegumu tribunāls bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY), — Ratko Mladičs un Gorans 
Hadžičs; uzsver, ka viņu notveršana bija ne tikai prasība tālākai Serbijas virzībai uz 
dalību ES, bet galvenokārt solis pretim taisnīgumam pret 1990. gadu bijušās 
Dienvidslāvijas konfliktu upuriem un samierināšanās procesam šajā reģionā; aicina veikt 
pamatīgu izmeklēšanu un sodīt tās personas, īpaši militārpersonas un civilo drošības 
spēku darbiniekus, kas bija iesaistīti atbalsta tīklos, pateicoties kuriem bēgļi varēja tik ilgi 
slēpties;

3. pauž nopietnas bažas par notikumu attīstību Kosovā 2012. gada otrajā pusē, īpaši par 
vardarbību, kas izcēlās pēc jūlija notikumiem; atgādina, ka tikai sarunu ceļā dialogā ar 
Prištinu panākti risinājumi var uz visiem laikiem novērst saspīlējumus šajā reģionā; tādēļ 
atzinīgi vērtē nolīgumus, kas noslēgti, un aicina Serbijas valdību tos pilnībā un bez 
kavēšanās īstenot; atzinīgi vērtē to, ka notiek regulāra preču plūsma, kas ir iespējama, 
pateicoties muitas zīmogu ieviešanai, ka Serbijas valdība ir iesniegusi EULEX pirmās 10 
000 dzimšanas apliecību kopijas un sākusi īstenot 2011. gada 26. decembra nolīgumu par 
pārvietošanās brīvību, kas uzskatāmi par pirmajiem soļiem ceļā uz nolīgumu īstenošanu; 
atzinīgi vērtē prezidenta B. Tadiča paziņojumus par to, ka ir jānojauc barikādes, kuru 
novākšana jau ir sākusies; atgādina, ka brīva cilvēku pārvietošanās un preču, ideju un 
kapitāla aprite ir ES pamatvērtība, un aicina Serbijas iestādes nodrošināt atlikušo 
barikāžu novākšanu, lai būtu iespējams brīvi piekļūt robežšķērsošanas punktiem; aicina 
Serbijas iestādes atvieglināt EULEX sadarbību ar Kosovā dzīvojošajiem serbiem, ļaujot 
EULEX un KFOR pilnībā īstenot savus mandātus;
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4. atzinīgi vērtē to, ka atkārtoti apstiprināta nepieciešamība turpināt dialogu starp Belgradu 
un Prištinu, lai uzlabotu abu valstu iedzīvotāju dzīves apstākļus, un uzsver to, ka šis 
process ir nozīmīgs plašākai reģionālajai sadarbībai, stabilitātei un iestāšanās procesa 
dinamikai;

5. atzinīgi vērtē to, ka Serbijas pilsoņiem kopš 2009. gada decembra ir iespējams ieceļot 
Šengenas zonā bez vīzas, par ko cieši iestājās Parlaments; pilnībā atbalsta šī bezvīzu 
režīma paplašināšanu, tomēr pauž bažas par to, ka atsevišķās ES dalībvalstīs palielinās 
patvēruma meklētāju skaits; aicina iestādes divkāršot centienus izskaidrot sabiedrībai to, 
ka šādiem patvēruma pieprasījumiem nav pamata, un atklāt un sodīt tos, kas organizē 
„patvēruma meklēšanas ceļojumus”; aicina ES dalībvalstis palīdzēt Serbijai tās centienos 
cīnītie pret organizēto noziedzību, kas saistīta ar nepamatotu patvēruma meklētāju 
ievešanu ES; 

6. uzsver — lai iedibinātu valstī tiesiskumu, ir ārkārtīgi svarīgi cīnīties pret korupciju un 
organizēto noziedzību; atzinīgi vērtē panākto progresu cīņā pret korupciju, tostarp to, ka 
nesen pieņemti attiecīgi tiesību akti; atzinīgi vērtē arī Konstitucionālās tiesas lēmumu par 
to, ka vairāku valsts amatu vienlaicīga ieņemšana ir pretrunā Konstitūcijai, un uzskata, ka 
šis lēmums ir solis pretim publiskā sektora pārredzamībai, kas samazinās interešu 
konflikta iespējamību; tomēr uzsver, ka politisko partiju un magnātu savstarpēji saistītās 
intereses rada sistēmisku korupciju, kas ir plaši izplatīta problēma visā reģionā, un aicina 
uzticamā veidā atspoguļot sodus „skaļās lietās” un izveidot pienācīgu aizsardzības 
sistēmu personām, kas ziņo par korupciju; aicina valdību veikt pasākumus, kad no 
Pretkorupcijas padomes un Pretkorupcijas aģentūras ir saņemta informācija par 
konstatētu sistēmisko korupciju, un nodrošināt šīm iestādēm pienācīgus finansiālos un 
cilvēkresursus, lai tās varētu pildīt savus uzdevumus, kā arī sniegt augstāka līmeņa 
atbalstu pretkorupcijas stratēģijai; 

7. vērš uzmanību uz daudzajiem ziņojumiem par pārkāpumiem, īpaši tādās jomās kā 
privatizācijas process un valsts iepirkums, un aicina tiesībsargājošās iestādes aktīvāk 
iesaistīties, lai nodrošinātu rūpīgu pārkāpumu izmeklēšanu un sauktu pie atbildības 
vainīgos; šajā sakarā vērš uzmanību uz to, ka ir būtiski svarīgi izveidot precīzu un pilnīgu 
valsts īpašumu reģistru, lai izveidotu drošu un paredzamu uzņēmējdarbības vidi, 
nodrošinātu to, ka tiek turpināta privātīpašuma atdošana bijušajiem īpašniekiem, un 
novērstu valsts līdzekļu novirzīšanu privātām interesēm; 

8. atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemts likums par politiskās darbības finansēšanu, kas uzskatāms 
par lielu soli pretim pārredzamai politiskajai sistēmai, un aicina pienācīgi ievērot šo 
likumu un jo īpaši nodrošināt efektīvu darījumu uzraudzības sistēmu un efektīvas soda 
sankcijas;

9. atgādina par parlamenta darba nozīmīgumu, atzinīgi vērtē pasākumus, kas veikti, lai 
nostiprinātu tā likumdevēja lomu un parlamenta īstenoto valdības darbības uzraudzību, un 
aicina turpināt veikt pasākumus, lai turpinātu palielināt iespējas efektīvi īstenot šos 
uzdevumus, jo īpaši uzraudzītas drošības dienestu darbību; šajā sakarā atzinīgi vērtē 
lēmumu reorganizēt parlamenta dienestus, lai panāktu parlamenta darbības saskaņošanu 
un palielinātu tā efektivitāti;
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10. norāda uz to, ka ir veikta tiesu un prokuratūras sistēmas reforma un šī sistēma ir 
reorganizēta, lai uzlabotu tās efektivitāti un samazinātu neizskatīto lietu skaitu; tomēr 
norāda, ka ir jādara vairāk, lai nodrošinātu šo divu sektoru neatkarīgumu un 
profesionalitāti; pauž bažas par to, ka vēl aizvien ir trūkumi apelācijas procesā un par to, 
ka netiek atkārtoti iecelti amatā tiesneši un prokurori, kā arī par procesuālajiem 
pārkāpumiem un standartu neievērošanu; aicina pabeigt šo procesu pārredzamā veidā un 
bez ārēja Augstās tiesu padomes spiediena;

11. pauž nopietnas bažas par to, ka vēl aizvien tiek ziņots par to, ka ļaunprātīgi tiek 
izmantots Kriminālkodeksa 359. pants par amata pilnvaru izmantošanu; aicina iestādes 
nekavējoties pārskatīt Kriminālkodeksu, lai nodrošinātu tā atbilstību Eiropas standartiem, 
un nekavējoties izbeigt apsūdzību uzrādīšanu lietās par dienesta stāvokļa izmantošanu, 
kuras mazina uzticamību valsts tiesiskumam;

12. vērš uzmanību uz nopietnajiem trūkumiem aculiecinieku aizsardzības programmas 
darbībā kara noziegumu lietās, kuru rezultātā daudzi aculiecinieki ir brīvprātīgi 
atteikušies no programmas pēc saskaršanās ar sistemātisku iebiedēšanu; aicina Iekšlietu 
ministriju un kara noziegumu prokurora biroju aktīvi strādāt pie tā, lai visiem 
aculieciniekiem, kas ir iesaistījušies aizsardzības programmā, garantētu drošību un 
labklājību; uzsver, ka funkcionējoša aculiecinieku aizsardzības programma ir būtiski 
svarīga valsts tiesiskumam un apliecina politisko gribu efektīvi izskatīt kara noziegumu 
lietas, ko valsts tiesu sistēmai deleģējis ICTY;   

13. atzinīgi vērtē valsts pārvaldes reformu, taču uzsver, ka vēl aizvien ir jāveic pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tā ir pilnībā profesionāla un nepakļaujas politiskajam spiedienam, ko var 
panākt, pilnībā piemērojot uz nopelniem balstītu amatā iecelšanas un karjeras sistēmu; 
aicina palielināt valsts pārvaldes reformas stratēģijas īstenošanas koordināciju un iekļaut 
tiesību sistēmā arī pašvaldības;

14. atzinīgi vērtē to, ka ir grozīti likumi par vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām, īpaši to, ka 
ir atcelta nedemokrātiskā prakse, kad parlamenta deputātus ieceļ politiskās partijas 
neatkarīgi no kandidātu iegūtā balsu skaita, un „parakstītie atkāpšanās raksti”, kas ļāva 
īstenot politisku kontroli pār deputātu darbību; aicina tūlīt pēc vēlēšanām pieņemt likumu 
par valsts vēlēšanu komisiju, lai izveidotu neatkarīgu iestādi, kas pārrauga vēlēšanu 
procesu;

15. atgādina, ka spēcīgi un neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi ir neaizstājams demokrātiskās 
sistēmas elements; šajā sakarā atzinīgi vērtē Valsts informācijas sistēmas izveides 
stratēģijas un tās rīcības plāna pieņemšanu un to, ka ir plānots atteikties no valsts īpašumā 
esošiem plašsaziņas līdzekļiem; tomēr pauž bažas par mēģinājumiem kontrolēt 
plašsaziņas līdzekļus un iejaukties to darbībā un aicina iestādes nodrošināt, ka uz 
plašsaziņas līdzekļiem netiek izdarīts nedz politisks, nedz kāda cita veida spiediens; pauž 
bažas par draudiem, kas vērsti pret Serbijas žurnālistiem, un aicina rūpīgi izmeklēt šādus 
gadījumus, lai nodrošinātu žurnālistiem drošu vidi, kurā viņi var darboties efektīvi, 
neveicot pašcenzūru; uzsver, ka ir jāveic pasākumi, lai plašsaziņas līdzekļi nebūtu 
koncentrēti dažu īpašnieku rokās lai šī nozare būtu pārredzama, kā arī lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu piekļuvi reklāmas tirgum, tostarp piešķirot valsts līdzekļus reklāmai un 
reklāmas kampaņām; aicina žurnālistus ievērot ētikas kodeksu;
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16. pauž nožēlu par to, ka valsts iestādes sekmīgi aizliedza plašsaziņas līdzekļiem atspoguļot 
2011. gada jūlija notikumus Kosovas ziemeļos un KFOR loma šajos notikumos tika 
atspoguļota sagrozīti; uzsver, ka brīviem un neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem ir 
nozīmīga loma, lai sabiedrība būtu demokrātiskā un labi informētā;

17. pauž bažas par etnisko albāņu protestiem pret diskrimināciju un par saspīlēto situāciju 
Sandžakā un aicina valdību piešķirt lielāku politisko prioritāti mazākumtautību stāvokļa 
uzlabošanai, tostarp mazākumtautību piekļuves iespējām izglītībai un pārstāvībai vietējās 
iestādēs, kā arī Preševas ielejas un Sandžakas ekonomiskajai attīstībai; norāda, ka divus 
gadus pēc ievēlēšanas bosniešu nacionālā padome vēl aizvien nav izveidota un aicina bez 
kavēšanās izveidot to, ievērojot noteikumus; aicina politiskos un reliģiskos līderus 
atturēties no naidīgiem paziņojumiem, kas var palielināt saspīlējumu;

18. uzsver, ka tautas skaitīšanai ir liela nozīme statistiskās informācijas ieguvē, kas ir būtiska 
Serbijas, īpaši tās mazāk attīstīto reģionu attīstībai; atzinīgi vērtē to, ka tautas skaitīšana 
2011. gada oktobrī Serbijā noritēja visnotaļ sekmīgi; pauž dziļu nožēlu par to, ka albāņu 
izcelsmes politiķi aicināja boikotēt tautas skaitīšanu, un viņu aicinājumus ņēma vērā 
municipālo tautas skaitīšanas komisiju darbinieki un liels skaits iedzīvotāju Preševā un 
Bujanovacā; 

19. aicina veikt turpmākus pasākumus, lai nodrošinātu, ka pilnībā tiek īstenoti 
pretdiskriminācijas tiesību akti; pauž nopietnas bažas par to, ka trūkst politiskās gribas, 
lai aktīvi propagandētu iecietību un pamata cilvēktiesību ievērošanu, kā arī par to, ka, 
gatavojoties šim pasākumam, netika nodrošināta 2011. gada 2. oktobrī paredzētā Pride 
Parade dalībnieku drošība, kā rezultātā pasākums tika aizliegts; asi nosoda naidpilnos un 
diskriminējošos izteikumus par šo tēmu, kurus pauda atsevišķi politiķi un pareizticīgo 
Baznīcas locekļi; atgādina valdībai, ka vārda un pulcēšanās brīvība ir pamata 
cilvēktiesības un ES pamatvērtība, kas jāievēro ikvienai valstij, kas vēlas kļūt par ES 
dalībvalsti; atzinīgi vērtē pozitīvo ombuda un līdztiesības komisāra veikto darbu, 
popularizējot šīs vērtības Serbijas sabiedrībā; aicina izmeklēt ekstrēmistisko grupu 
paustos draudus, kuru rezultātā Pride Parade tika aizliegta; atgādina, ka ar 2010. gada 
Pride Parade norisi saistītās vardarbības izmeklēšana noris ļoti lēni un līdz šim ir 
piespriesti tikai daži maigi sodi; tomēr atzinīgi vērtē prokuroru un tiesu darbību, kas 
vērsta uz to, lai tiktu aizliegtas ekstrēmistiskas organizācijas; aicina valsts un pilsētu 
iestādes rūpīgi strādāt pie tā, lai panāktu, ka sabiedrība kļūst iecietīga, ņemot vērā to, ka 
drīzumā Serbija kļūs par kandidātvalsti;

20. atzinīgi vērtē grozījumus vēlēšanu likumā, kuru rezultātā ir palielinājusies sieviešu 
pārstāvība likumdevējās iestādēs; tomēr uzsver, ka sievietes vēl aizvien saskaras ar 
diskrimināciju darba tirgū un vēl aizvien nav pilnībā pārstāvētas valsts politiskajā dzīvē, 
tostarp valdības amatos; uzsver, ka lēni tiek īstenotas stratēģijas, kuru mērķis ir uzlabot šo 
situāciju, un mudina iestādes rīkoties aktīvāk; aicina rīkoties enerģiskāk, lai novērstu 
vardarbību ģimenē un nodrošinātu, ka par to tiek ziņots, kā arī sniegtu palīdzību 
cietušajiem; šajā sakarā atzinīgi vērtē to, ka Serbijas dienvidos ir atklāta pirmā „drošā 
māja”;
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21. uzsver, ka romu kopiena ir grūtā situācijā, viņi turpina ciest no diskriminācijas darba tirgū 
un viņiem ir grūtības piekļūt pienācīgiem mājokļiem, izglītībai un veselības aprūpei; 
atzinīgi vērtē virkni iniciatīvu, ko iestādes ir veikušas, lai risinātu jo īpaši romu veselības
aprūpes, izglītības un reģistrācijas problēmas; tomēr pauž bažas par romu, tostarp bērnu 
un vecu cilvēku, piespiedu izlikšanu no mājokļiem, kas notiek bez pienācīgas 
apspriešanās un iepriekšējās brīdināšanas, neierādot šiem cilvēkiem citus mājokļus; 
aicina iestādes nekavējoties izbeigt šo praksi;

22. uzsver pilsoniskās sabiedrības organizāciju nozīmi etnisko kopienu savstarpējo attiecību 
uzlabošanā un iestāžu darbības uzraudzībā; aicina valdību un parlamentu izveidot 
konsekventu satvaru, kas ļautu veikt pienācīgas apspriedes sociālās politikas virzienu 
izstrādes gaitā; pauž bažas par draudiem, kas vērsti pret cilvēktiesību aktīvistiem, īpaši 
tiem, kas strādā tādās jomās kā kara noziegumi, organizētā noziedzība, LGTB tiesības un 
attiecības ar Kosovu, un aicina iestādes nodrošināt, ka šie draudēšanas gadījumi tiek 
izmeklēti un vainīgie saukti pie atbildības;

23. atzinīgi vērtē ombuda darbu un aicina iestādes sniegtu pilnu politisko atbalstu ombudam, 
lai nodrošinātu viņa ieteikumu ievērošanu, un piešķirt ombuda birojam pienācīgu 
finansiālos, administratīvos un ar biroja darbību saistītos resursus, lai viņš varētu pildīt 
savus pienākumus;

24. atzinīgi vērtē Belgradas pilsētas iestāžu iniciatīvu sākt kampaņu par Belgradu kā 
2020. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu un mudina īstenot līdzīgus projektus, kas 
tuvinātu Belgradu un Serbiju ES kultūras dimensijai; aicina dalībvalstis un Komisiju 
atbalstīt Belgradas kandidatūru;

25. atgādina, ka visām reģiona valstīm ir svarīga integrējoša reģionālajā sadarbība, un 
atzinīgi vērtē Serbijas aktīvo līdzdalību reģionālajās iniciatīvās; atzinīgi vērtē prezidenta 
Tadiča vizīti Bosnijā un Hercegovinā un viņa atbalstu šīs valsts teritoriālajai integritātei 
un suverenitātei;  turklāt mudina Serbijas iestādes atbalstīt tās Bosnijas un Hercegovinas 
reformas, kuru mērķis un nostiprināt un integrēt valsts iestādes, ņemot vērā ar ES saistās 
reformas; aicina abu valstu valdības organizēt kopīgas sanāksmes, lai labāk koordinētu ar 
ES saistītās reformas; atzinīgi vērtē iniciatīvas un sasniegumus, uzlabojot politiskās 
attiecības starp Horvātiju un Serbiju, kuras aizsāka abu valstu prezidenti I. Josipovičs un 
B. Tadičs; atzinīgi vērtē Serbijas aktīvo līdzdalību Sarajevas procesa virzībā un to, ka 
7. novembrī Serbija kopā ar Bosniju un Hercegovinu, Horvātiju un Melnkalni parakstīja 
ministru deklarāciju par cilvēku pārvietošanas izbeigšanu un stabila risinājuma panākšanu 
bēgļu un pārvietoto personu jautājumā;

26. atzinīgi vērtē to, ka ir uzlabojušās Serbijas un Melnkalnes attiecības; aicina abu valstu 
valdības ciešāk koordinēt ar ES saistītās reformas un jo īpaši pasākumus, kuru mērķis ir 
risināt abām valstīm kopīgas problēmas saistībā ar tiesiskumu, bet jo īpaši — cīņu pret 
organizēto noziedzību;

27. aicina iestādes popularizēt mazāk attīstītos Serbijas reģionos salīdzinoši pārtikušās 
Vojvodinas piemēru; aicina iestādes steidzami pieņemt attiecīgos tiesību aktus, kas 
saistīti ar provinces finansēšanu, jo ir pagājuši divi gadi kopš Vojvodinas statūtu 
pieņemšanas;



RE\879940LV.doc PE473.877v01-008/8RE\879940LV.doc

LV

28. uzsver to, ka ārkārtīgi liela nozīme ir augstam izglītības līmenim un tālākai Serbijas 
sociālajai un ekonomiskajai attīstībai un valsts augstā bezdarba līmeņa samazināšanai, 
īpaši jauniešu vidū; aicina iestādes aktīvi popularizēt jauniešu vidū izglītības vērtību un 
ieguldīt vairāk līdzekļu augstākajā izglītībā;

29. aicina veikt vairāk pasākumu, lai būtu iespējams iegūt izglītību mazākumtautību valodās 
un jo īpaši nodrošināt nepieciešamās mācību grāmatas; šajā sakarā atzinīgi vērtē 
bilingvālās universitātes atklāšanu Bujanovacā, kurā mācās gan albāņu, gan serbu
izcelsmes studenti;

30. atzinīgi vērtē valdības paveikto, lai uzlabotu Serbijas finansiālo un makroekonomisko 
situāciju; atzinīgi vērtē piesardzības nolūkos ar SVF noslēgto līgumu par pagaidu 
aizdevumu, kas palīdzēs palielināt investoru uzticību valsts ekonomiskajai stabilitātei; 
tomēr uzsver, ka globālajai finanšu un ekonomikas krīzei ir bijusi negatīva ietekme uz 
sabiedrību, īpaši mazaizsargātām grupām, un aicina iestādes darīt visu iespējamo, lai 
samazinātu krīzes negatīvo ietekmi uz šīm grupām;

31. uzsver — lai piesaistītu ārvalstu investīcijas un palielinātu iespējas ātri pārorientēt 
ekonomiku uz brīvo tirgu, valstij ir nepieciešams tiesiskums; šajā sakarā atgādina, ka 
monopoli ir nopietns šķērslis pārejai uz šādu ekonomiku, un aicina valdību turpināt veikt 
pasākumus, lai tos aizliegtu; aicina arī darīt vairāk, lai atvieglotu mazo un vidējo 
uzņēmumu veidošanu, vienkāršojot administratīvās procedūras, kas nepieciešamas to 
reģistrācijai, un samazinot šo procedūru ilgumu;

32. atzinīgi vērtē Serbijas progresu, pielāgojoties vides aizsardzības acquis; aicina turpināt 
centienus šajā jomā, pievēršot galveno uzmanību tiesību aktu piemērošanai, īpaši 
attiecībā uz ūdens kvalitāti un atkritumu izvešanu;

33. aicina turpināt centienus, lai izveidotu ilgtspējīgu sabiedriskā transporta tīklu Serbijā un 
jo īpaši uzlabotu dzelzceļa un iekšzemes ūdens transporta sistēmas, kā arī ceļu 
infrastruktūru, tostarp ātri pabeigtu X transporta koridora izveidi; uzsver, ka ir svarīgi 
uzlabot starpsavienojumus ar kaimiņvalstīm, lai veicinātu tirdzniecību un iedzīvotāju 
mobilitāti;

34. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un Serbijas valdībai un 
parlamentam.


