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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea tas-
Serbja

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet 
Ewropej u l-Istati Membri tagħhom u r-Repubblika tas-Serbja, li l-Parlament Ewropew ta 
l-approvazzjoni tiegħu għalih fid-19 ta' Jannar 2011 u li qiegħed fl-istadju finali tal-
proċess ta' ratifika mill-Istati Membri, u l-Ftehim Interim dwar il-kummerċ u materji 
relatati mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tas-Serbja, li daħal fis-
seħħ fl-1 ta' Frar 2010,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/213/KE tat-18 ta' Frar 2008 dwar il-
prinċipji, il-prijoritajiet u l-kundizzjonijiet kontenuti fis-Sħubija Ewropea mas-Serbja u li 
tħassar id-Deċiżjoni 2006/56/KE1,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2010 li jistiednu lill-
Kummissjoni tħejji l-opinjoni tagħha dwar l-applikazzjoni tas-Serbja biex tissieħeb fl-
Unjoni Ewropea, il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-5 ta' Diċembru 2011 u l-
Konklużjonijiet mill-Kunsill Ewropew tad-9 ta' Diċembru 2011,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Ottubru 2011 dwar l-applikazzjoni 
tas-Serbja biex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea (SEC(2011)1208) u l-komunikazzjoni mill-
Kummissjoni tat-12 ta' Ottubru 2011 bit-titolu ''Strateġija ta' Tkabbir u Sfidi Ewlenin 
2011-2012'' (COM(2011)666),

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1244 (1999), l-Opinjoni 
Konsultattiva tal-QIĠ tat-22 ta’ Lulju 2010 dwar il-kwistjoni tal-konformità mal-liġi 
internazzjonali tad-dikjarazzjoni unilaterali ta’ indipendenza fir-rigward tal-Kosovo, u r-
Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tad-9 ta’ Settembru 2010, li rrikonoxxiet il-
kontenut tal-opinjoni u laqgħet il-prontezza tal-UE li tiffaċilita d-djalogu bejn Belgrad u 
Pristina2,

– wara li kkunsidra l-istqarrija konġunta mill-ħames Laqgħa Interparlamentari UE-Serbja 
tat-18-19 ta’ April 2011,

– wara li kkunsidra l-ftehim ta' riammissjoni UE-Serbja tat-8 ta' Novembru 20073 u r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1244/2009 tat-30 ta' Novembru 2009 li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 539/2001 tal-15 ta’ Marzu 2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-
ċittadini tagħhom irid ikollhom viża meta jaqsmu l-fruntieri esterni kif ukoll dawk il-
pajjiżi li ċ-ċittadini huma eżentati minn dik il-ħtieġa4,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kap Prosekutur tal-ICTY imressaq fis-
7 ta’ Diċembru 2011,

                                               
1 ĠU L 80, 19.3.2008, p. 46
2 A/RES/64/298
3 ĠU L 334, 19.12.2007, p. 46
4 ĠU L 336, 18.12.2009, p. 1
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu,
– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi fil-Konklużjonijiet tal-Presidenza li ħarġu wara l-Kunsill Ewropew ta’ Thessaloniki 
tad-19 u l-20 ta’ Ġunju 2003 ttieħed impenn mal-Istati tal-Balkani tal-Punent kollha li 
dawn se jingħaqdu mal-Unjoni Ewropea ladarba jissodisfaw il-kriterji stabbiliti, u dan l-
impenn reġa’ ttenna fil-kunsens imġedded dwar it-tkabbir approvat mill-Kunsill 
Ewropew fl-14 u l-15 ta’ Diċembru 2006 u l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Ottubru 2010,

1. Jilqa' l-progress li sar mis-Serbja fil-proċess ta' riforma; jinnota l-posponiment mill-
Kunsill tad-deċiżjoni dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni li s-Serbja tingħata 
status ta' pajjiż kandidat; jistieden lill-Kunsill Ewropew jagħti lis-Serbja status ta' 
kandidat waqt il-laqgħa li jmiss f'Marzu bis-suppożizzjoni li l-awtoritajiet Serbi jkunu 
ssodisfaw il-kundizzjonijiet kif stabbiliti fis-Summit ta' Diċembru 2011; jistieden lill-
awtoritajiet Serbi jużaw dan il-perjodu ta' żmien sabiex jimpenjaw ruħhom b'mod attiv 
fid-djalogu ma' Pristina sabiex jiġu implimentati bis-sħiħ il-ftehimiet milħuqa u jinstabu 
arranġamenti li jippermettu l-parteċipazzjoni sħiħa tal-Kosovo fil-kooperazzjoni 
reġjonali, inkluż il-kummerċ; huwa tal-opinjoni li sakemm tkun ġiet issodisfata l-prijorità 
ewlenija deskritta mill-Kummissjoni fl-Opinjoni tagħha u jitkompla l-proċess ta' riforma, 
għandhom jinfetħu n-negozjati ta' adeżjoni mas-Serbja kemm jista' jkun malajr, u b'hekk 
jintwera l-impenn tal-UE għall-perspettiva tal-UE tal-pajjiż; ifakkar li l-progress ulterjuri 
tas-Serbja fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropew jiddependi mill-progress fl-iżgurar tal-
kriterji ta' Kopenħagen, u b'mod partikulari mir-rispett għall-istat tad-dritt u d-drittijiet 
tal-bniedem u t-titjib tal-funzjonament tal-ekonomija tas-suq; jilqa' l-progress fir-ratifika 
tal-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u jistieden lill-Istati Membri tal-UE li 
fadal itemmu l-proċeduri ta' ratifika mingħajr dewmien;

2. Jifraħ lill-pajjiż talli ta f'idejn il-ġustizzja liż-żewġ maħruba li kienu għadhom imfittxija 
mill-ICTY, Ratko Mladić and Goran Hadžić; jenfasizza li l-qbid tagħhom mhux biss kien 
rekwiżit għall-progress ulterjuri tas-Serbja lejn l-UE, iżda fuq kollox kien pass sabiex 
issir ġustizzja mal-vittmi tal-kunflitti tal-1990 f'dik li kienet il-Jugoslavja u ssir 
rikonċiljazzjoni fir-reġjun; jitlob investigazzjoni u prosekuzzjoni bir-reqqa tal-persuni 
involuti fin-netwerks ta' appoġġ, li ppermettew lill-maħruba jinħbew għal żmien 
daqshekk twil, b'mod partikulari fis-servizzi militari u tas-sigurtà ċivili;

3. Jinsab imħasseb serjament mill-iżviluppi fit-tramuntana tal-Kosovo fit-tieni parti tal-
2011, u b'mod partikulari l-vjolenza li rriżultat mill-inċidenti ta' Lulju; itenni li 
soluzzjonijiet negozjati fil-qafas tad-djalogu ma' Pristina biss jistgħu jeliminaw b'mod 
permanenti t-tensjonijiet fir-reġjun; jilqa' f'dan ir-rigward il-ftehimiet li ntlaħqu, u 
jistieden lill-gvern Serb jimplimentahom bis-sħiħ u mingħajr dewmien; jilqa' l-fluss 
regolari ta' prodotti li kien possibbli bl-aċċettazzjoni tat-timbri doganali, il-kunsinna tal-
ewwel 10 000 kopja ta' ċertifikati tat-twelid mill-awtoritajiet Serbi lill-Missjoni tal-
Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt (EULEX) u l-bidu tal-implimentazzjoni tal-ftehim 
dwar il-moviment liberu fis-26 ta' Diċembru 2011, bħala l-ewwel passi fl-
implimentazzjoni tal-ftehimiet; jilqa' d-dikjarazzjonijiet mill-President Tadić dwar il-
ħtieġa li jiżżarmaw il-barrikati segwita mit-tneħħija parzjali tagħhom; ifakkar li l-
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moviment liberu ta' persuni, prodotti, ideat u kapital huwa valur fundamentali fl-UE u 
jistieden lill-awtoritajiet Serbi jiżguraw it-tneħħija permanenti tal-barrikati li fadal, li 
tippermetti l-aċċess ħieles għall-punti ta' qsim; jistieden lill-awtoritajiet Serbi jiffaċilitaw 
il-kooperazzjoni tal-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt (EULEX) mas-
Serbi tal-Kosovo sabiex il-EULEX u l-KFOR jkunu jistgħu jeżegwixxu bis-sħiħ il-
mandat tagħhom;

4. Jilqa' r-riaffermazzjoni tal-ħtieġa li jitkompla d-djalogu bejn Belgrad u Pristina sabiex 
jitjiebu l-kundizzjonijiet ta' ħajja għall-persuni taż-żewġ pajjiżi u jenfasizza l-importanza 
ta' dak il-proċess għal kooperazzjoni reġjonali usa', l-istabilità u d-dinamiżmu tal-proċess 
ta' adeżjoni;

5. Jilqa' l-fatt li ċ-ċittadini Serbi kellhom l-opportunità jsiefru lejn iż-żona Schengen 
mingħajr viżi sa minn Diċembru 2009, kif sostnut bil-qawwa mill-Parlament; jappoġġa 
bis-sħiħ din l-estensjoni ta' reġim ħieles mill-viżi, madankollu jinsab imħasseb dwar iż-
żieda fin-numru ta' persuni li jfittxu asil f'xi Stati Membri tal-UE; jistieden lill-
awtoritajiet jirduppjaw l-isforzi tagħhom sabiex jispjegaw lis-soċjetà l-inammissibilità ta' 
tali rikjesti u jidentifikaw l-organizzaturi ta' 'vjaġġi ta' asil' u jħarrkuhom; jitlob lill-Istati 
Membri tal-UE jgħinu lis-Serbja fl-isforzi tagħha fil-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata b'konnessjoni ma' traffikar ta' persuni li jfittxu asil mhux ġustifikat;

6. Jenfasizza l-importanza kbira tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata 
għall-istat tad-dritt fil-pajjiż; jilqa' l-progress fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, inkluż l-
adozzjoni reċenti ta' diversi liġijiet relatati; jilqa' ugwalment id-deċiżjoni tal-Qorti 
Kostituzzjonali dwar in-nuqqas ta' kostituzzjonalità fl-okkupazzjoni ta' diversi 
funzjonijiet pubbliċi bħala pass lejn aktar trasparenza fis-settur pubbliku, li tnaqqas ir-
riskju ta' kunflitt ta' interessi; jenfasizza madankollu li l-interessi interkonnessi ta' partiti 
politiċi u negozjanti kbar isostnu l-korruzzjoni sistematika, problema komuni fir-reġjun li 
għadha mifruxa, u jitlob atti kredibbli ta' prosekuzzjoni ta' kawżi ta' livell għoli u l-
implimentazzjoni ta' sistema ta' protezzjoni adegwata għall-persuni li jirrappurtawha;
jistieden lill-gvern jagħtu segwitu għas-sejbiet ta' korruzzjoni sistematika identifikati 
mill-Kunsill Kontra l-Korruzzjoni u l-Aġenzija Kontra l-Korruzzjoni, kif ukoll sabiex 
jiżgura li dawn l-aġenziji jkollhom riżorsi finanzjarji u amministrattivi adegwati sabiex 
iwettqu l-ħidma tagħhom u jagħtu aktar appoġġ ta' livell għoli lill-istrateġija kontra l-
korruzzjoni;

7. Jiġbed l-attenzjoni għal ħafna irregolaritajiet irrappurtati, b'mod partikulari fl-oqsma tal-
proċess ta' privatizzazzjoni u tal-akkwist pubbliku, u jitlob impenn aktar attiv min-naħa 
tal-aġenziji tal-infurzar tal-liġi sabiex jiżguraw l-investigazzjoni bir-reqqa tagħhom u li 
dawk li wettqu r-reat jingħataw f'idejn il-ġustizzja; jiġbed l-attenzjoni f'dan ir-rigward 
għall-importanza ewlenija li jiġi kkompilat rendikont dettaljat u komplet tal-proprjetà 
pubblika sabiex jiġi pprovdut ambjent ta' negozju sikur u prevedibbli, li tiġi żgurata l-
kontinwità tar-restituzzjoni ta' proprjetà privata, kif ukoll biex tkun evitata l-aljenazzjoni 
illegali ta' assi pubbliċi minn interessi privati;

8. Jilqa' l-adozzjoni tal-liġi dwar il-finanzjament ta' attivitajiet politiċi bħala pass 
fundamentali lejn it-trasparenza tas-sistema politika, u jitlob l-implimentazzjoni xierqa 
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tagħha, b'mod partikulari sabiex tiġi żgurata sistema effikaċi ta' monitoraġġ tat-
tranżazzjonijiet u sanzjonijiet effikaċi;

9. Ifakkar fl-importanza tax-xogħol tal-parlament, jilqa' l-passi li ttieħdu sabiex jissaħħu r-
rwol leġiżlattiv tiegħu u s-superviżjoni tal-attivitajiet tal-gvern u jitlob sforzi ulterjuri 
sabiex jissaħħu ulterjorment il-kapaċitajiet għat-twettiq effikaċi tal-kompiti tiegħu, 
partikularment fir-rigward ta' servizzi ta' sigurtà; għal dan il-għan, jilqa' d-deċiżjoni li jiġu 
riorganizzati s-servizzi tal-parlament, bl-iskop li tittejjeb u tiżdied l-effiċjenza tax-xogħol 
tagħhom;

10. Jinnota r-riforma fil-ġudikatura u l-prosekuzzjoni kif ukoll ir-riorganizzazzjoni tas-
sistema bl-iskop li tittejjeb l-effiċjenza tagħha u jintemmu l-każijiet b'lura; jinnota 
madankollu, li jridu jsiru aktar sforzi sabiex tiġi żgurata l-indipendenza u l-professjonalità 
ta' dawn iż-żewġ setturi; jinsab imħasseb dwar in-nuqqasijiet li fadal fil-proċess ta' appell 
ta' mħallfin u prosekuturi li ma ġewx maħtura mill-ġdid, inkluż ksur proċedurali u 
standard; jitlob li l-proċess jasal fi tmiemu b'mod trasparenti u mingħajr pressjonijiet 
esterni fuq il-Kunsill Ġudizzjarju Għoli;

11. Jinsab imħasseb serjament dwar allegazzjonijiet ripetuti ta' użu ħażin tal-Artikolu 359 
tal-Kodiċi Kriminali dwar l-abbuż mill-kariga; jistieden lill-awtoritajiet ikomplu 
rapidament b'reviżjoni tal-Kodiċi Kriminali sabiex jiżguraw il-konformità tiegħu mal-
istandards Ewropej u jwaqqfu immedjatament l-akkużi skont id-dispożizzjoni tal-abbuż 
mill-kariga, li qed idgħajjfu l-fiduċja fl-istat tad-dritt tal-pajjiż;

12. Jiġbed l-attenzjoni għan-nuqqasijiet serji fil-funzjonament tal-programm ta' protezzjoni 
tax-xhieda fir-rigward ta' każijiet ta' delitti tal-gwerra li wasslu għall-ħruġ volontarju 
mill-programm ta' numru ta' xhieda wara li ġew sistematikament intimidati; jistieden lill-
Ministru għall-Intern u l-uffiċċju tal-prosekuturi tad-delitti tal-gwerra jimpenjaw ruħhom 
b'mod attiv fi sforzi sabiex jiżguraw is-sikurezza u l-benesseri tax-xhieda kollha li 
jipparteċipaw fil-programm ta' protezzjoni; jenfasizza li programm ta' protezzjoni tax-
xhieda funzjonali huwa ta' importanza kbira għall-istat tad-dritt tal-pajjiż kif ukoll sabiex 
tintwera r-rieda politika li jiġu indirizzati b'mod effettiv il-każijiet ta' delitti ta' gwerra li 
tħallew f'idejn il-ġudikatura nazzjonali mill-ICTY;

13. Jilqa' l-progress fir-riforma tal-amministrazzjoni pubblika iżda jenfasizza li għad hemm 
il-ħtieġa ta' sforzi sabiex tiġi żgurata l-professjonalità sħiħa u l-indipendenza tagħha mill-
influwenza politika permezz tal-applikazzjoni sħiħa ta' sistema ta' nomina u karrieri 
bbażata fuq il-mertu; jitlob aktar koordinazzjoni fl-implimentazzjoni tal-istrateġija għar-
riforma fl-amministrazzjoni pubblika u għall-inklużjoni tal-amministrazzjoni lokali fil-
qafas leġiżlattiv;

14. Jilqa' l-emendi għal-liġijiet dwar l-elezzjonijiet u l-elezzjonijiet lokali u b'mod partikulari 
t-tneħħija ta' prattiki mhux demokratiċi ta' nomini ta' membri parlamentari minn partiti 
politiċi irrispettivament mill-ordni fuq il-lista tal-votazzjoni u ta' ittri ta' riżenja mingħajr 
data, sabiex ikun possibbli l-kontroll politiku fuq xogħolhom; jitlob l-adozzjoni tal-liġi 
dwar il-kummissjoni elettorali tal-istat immedjatament wara l-elezzjonijiet sabiex 
tinħoloq entità indipendenti għall-kontroll tal-proċess tal-elezzjoni;
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15. Ifakkar li midja b'saħħitha u indipendenti hija element indispensabbli ta' sistema 
demokratika; għal dan il-għan jilqa' l-adozzjoni tal-iżvilupp tal-Istrateġija għas-Sistema 
ta' Informazzjoni Pubblika u l-Pjan ta' Azzjoni tagħha u l-irtirar ippjanat tal-istat minn 
kull sjieda tal-midja; jinsab imħasseb madankollu dwar tentattivi ta' kontroll u ndħil fis-
settur tal-midja u jistieden lill-awtoritajiet jiżguraw l-indipendenza tagħha minn 
pressjonijiet politiċi u influwenzi oħra; jinsab imħasseb dwar theddid kontra ġurnalisti 
Serbi u jitlob l-investigazzjoni bir-reqqa tiegħu sabiex il-ġurnalisti jkollhom ambjent 
sikur fejn iwettqu xogħolhom b'mod effikaċi u mingħajr il-ħtieġa ta' awtoċensura;
jenfasizza l-ħtieġa li jittieħdu passi kontra l-konċentrazzjoni tas-sjieda tal-midja u n-
nuqqas ta' trasparenza fil-midja kif ukoll li jiġi żgurat aċċess ugwali għas-suq tar-
reklamar, inkluż l-iżburżar tal-fondi pubbliċi li ntefqu fuq ir-reklamar u l-promozzjoni;
jitlob ir-rispett tal-Kodiċi ta' Etika mill-ġurnalisti;

16. Jiddispjaċih mill-fatt li l-awtoritajiet tal-istat effetivament imponew fil-pajjiż iż-żamma 
tal-informazzjoni fir-rigward tal-inċidenti ta' Lulju 2011 fit-tramuntana tal-Kosovo u 
rrappreżentaw ħażin ir-rwol tal-KFOR f'dawn l-avvenimenti; jenfasizza l-importanza ta' 
midja ħielsa u indipendenti għal pubbliku demokratiku u infurmat tajjeb;

17. Jinsab imħassseb dwar il-protesti minn Albaniżi etniċi kontra d-diskriminazzjoni u dwar 
is-sitwazzjoni ta' tensjoni f'Sandžak u jistieden lill-gvern jagħti prijorità politika akbar 
għat-titjib tas-sitwazzjoni ta' minoranzi, inkluż l-aċċess tagħhom għall-edukazzjoni u r-
rappreżentazzjoni f'istituzzjonijiet lokali, u għall-iżvilupp ekonomiku tal-wied ta' Preševo 
u ta' Sandžak; jinnota li sentejn wara l-elezzjonijiet għall-kunsilli ta' minoranza għadu ma 
twaqqafx kunsill nazzjonali Bosnjakk u jitlob il-formazzjoni rapida tiegħu b'konformità 
mar-regoli; jistieden lill-mexxejja politiċi u reliġjużi jieqfu milli jagħmlu dikjarazzjonijiet 
xewwiexa, li jirriskjaw li jżidu t-tensjonijiet;

18. Jenfasizza l-importanza taċ-ċensiment tal-popolazzjoni sabiex tinġabar informazzjoni tal-
istatistika importanti għall-iżvilupp tas-Serbja, b'mod partikulari għar-reġjuni l-anqas 
żviluppati; jilqa' l-fatt li b'mod ġenerali l-operazzjonijiet ta' ċensiment fis-Serbja twettqu 
b'suċċess f'Ottubru 2011; jiddispjaċih ħafna dwar is-sejħiet għall-bojkott taċ-ċensiment 
minn politiċi ta' oriġini etnika Albaniża, li ġew eżegwiti minn membri ta' kummissjonijiet 
muniċipali għaċ-ċensiment u numru konsiderevoli ta' ċittadini fi Preševo u Bujanovac;

19. Jitlob passi ulterjuri sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni sħiħa tal-qafas leġiżlattiv 
kontra d-diskriminazzjoni; jinsab imħasseb serjament dwar in-nuqqas ta' rieda politika 
għall-promozzjoni attiva tal-politika ta' tolleranza u r-rispett għad-drittijiet bażiċi tal-
bniedem kif ukoll għall-iżgurar tas-sikurezza tal-parteċipanti tal-''Pride Parade'' tat-2 ta' 
Ottubru 2011, li ntweriet tul il-proċess ta' preparazzjoni tagħha, u li wasslet għall-
projbizzjoni tal-organizzazzjoni tagħha; jikkundanna bil-qawwa l-kummenti xewwiexa u 
diskriminatorji dwar is-suġġett minn xi politiċi u membri tal-kleru Ortodoss; ifakkar lill-
gvern li l-libertà tal-espressjoni u tal-assoċjazzjoni huwa dritt fundamentali tal-bniedem u 
valur bażiku tal-UE li jrid jiġi rrispettat minn kull pajjiż li jaspira li jsir membru tal-UE;
jilqa' l-azzjoni pożittiva li ttieħdet mill-Ombudsman u l-Kummissarju għall-Ugwaljanza 
għall-promozzjoni ta' dawn il-valuri fis-soċjetà Serba; jitlob l-investigazzjoni tat-theddid 
mill-gruppi estremisti li ngħata bħala r-raġuni għall-projbizzjoni tal-parata; ifakkar fil-
pass kajman tal-investigazzjoni tal-vjolenza tal-''Pride Parade'' 2010, li sa issa rriżultat 
biss f'numru żgħir ta' kundanni mhux severi; jilqa' madankollu l-passi li ttieħdu mill-
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prosekuzzjoni u l-qrati lejn il-projbizzjoni tal-funzjonament ta' organizzazzjonijiet 
estremisti; jistieden lill-awtoritajiet tal-istat u l-belt jaħdmu b'diliġenza għat-tiswir ta' 
atmosfera ta' tolleranza ġaladarba s-Serbja għandha ssir pajjiż kandidat fil-futur qrib;

20. Jilqa' l-emendi fil-liġi elettorali għaż-żieda fil-persentaġġ ta' nisa fil-leġiżlatura;
jenfasizza madankollu li n-nisa għadhom jaffaċjaw diskriminazzjoni fis-suq tax-xogħol u 
li għadhom mhumiex irrappreżentati bis-sħiħ fil-ħajja politika tal-pajjiż, inkluż 
f'pożizzjonijiet governattivi; jenfasizza l-pass kajman tal-implimentazzjoni ta' strateġiji 
sabiex titjieb din is-sitwazzjoni u jħeġġeġ lill-awtoritajiet iħaffu fl-isforzi tagħhom għal 
dan il-għan; jitlob aktar sforzi enerġetiċi għall-prevenzjoni u r-rappurtar tal-vjolenza 
domestika kif ukoll sabiex tiġi pprovduta għajnuna għall-vittmi tagħha; għal dan il-għan, 
jilqa' l-ftuħ tal-ewwel dar sikura fin-nofsinhar tas-Serbja;

21. Jenfasizza s-sitwazzjoni diffiċli tal-komunità Rom, li qed tkompli ġġarrab 
diskriminazzjoni fis-suq tax-xogħol kif ukoll issib diffikultajiet fl-aċċess għal 
akkomodazzjoni, edukazzjoni u kura tas-saħħa adegwati; jilqa' numru ta' inizjattivi li 
ttieħdu mill-awtoritajiet sabiex jiġu indirizzati b'mod partikulari l-kwistjonijiet dwar il-
kundizzjonijiet ta' saħħa, l-aċċess għall-edukazzjoni u r-reġistrazzjoni tar-Rom; jinsab 
imħasseb madankollu dwar tkeċċijiet furzati tar-Rom, inkluż dawk ta' tfal u anzjani, 
mingħajr konsultazzjoni u notifika adegwati u mingħajr ma jiġu pprovduti 
b'akkomodazzjoni alternattiva; jistieden lill-awtoritajiet iwaqqfu din il-prattika 
immedjatament;

22. Jenfasizza l-importanza tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili għat-titjib tar-
relazzjonijiet interetniċi u l-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-awtoritajiet; jistieden lill-gvern 
u lill-parlament jiżviluppaw qafas konsistenti li jippermetti l-konsultazzjoni adegwata 
tagħhom fl-iżvilupp tal-politiki soċjali; jinsab imħasseb dwar it-theddid kontra l-attivisti u 
d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikulari dawk li jaħdmu fl-oqsma tad-
delitti tal-gwerra, il-kriminalità organizzata, id-drittijiet tal-leżbjani, l-omosesswali, il-
bisesswali u t-transġeneru (LGBT) u r-relazzjonijiet mal-Kosovo, u jistieden lill-
awtoritajiet jiżguraw li dan it-theddid jiġi investigat u li dawk li wettqu r-reat jingħataw 
f'idejn il-ġustizzja;

23. Jilqa' l-ħidma tal-Ombudsman u jistieden lill-awtoritajiet jagħtu appoġġ politiku sħiħ u 
jiżguraw segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tiegħu u jipprovdu s-servizzi tiegħu 
b'kapaċitajiet finanzjarji, amministrattivi u ta' uffiċċji adegwati sabiex iwettaq l-
attivitajiet;

24. Jilqa' l-inizjattiva tal-awtoritajiet tal-belt ta' Belgrad li jniedu kampanja dwar Belgrad 
bħala l-kapitali Ewropea tal-Kultura 2020 u jinkoraġġixxi proġetti relatati li jqarrbu lil 
Belgrad u lis-Serbja lejn l-ispazju kulturali tal-UE; jistieden lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni jappoġġaw il-kandidatura ta' Belgrad;

25. Itenni l-importanza ta' kooperazzjoni reġjonali inklużiva għall-pajjiżi kollha tar-reġjun u 
jilqa' l-parteċipazzjoni attiva tas-Serbja fl-inizjattivi reġjonali; jilqa' ż-żjara uffiċjali tal-
President Tadić ġewwa l-Bosnja-Ħerzegovina u l-appoġġ tiegħu għall-integrità territorjali 
u s-sovranità tal-pajjiż; barra minn hekk, iħeġġeġ lill-awtoritajiet Serbi jappoġġaw ir-
riformi fil-BiH immirati li jsaħħu u jagħmlu aktar effiċjenti l-istituzzjonijiet tal-pajjiż, 
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fid-dawl tar-riformi relatati mal-UE; jistieden liż-żewġ gvernijiet jorganizzaw sessjoni 
konġunta speċjali sabiex jiksbu koordinazzjoni aħjar f'riformi relatati mal-UE; jilqa' l-
inizjattivi u l-kisbiet fit-titjib tar-relazzjonijiet politiċi bejn il-Kroazja u s-Serbja mnedija 
mill-presidenti Josipović u Tadić; jilqa' l-involviment attiv tas-Serbja sabiex iġġib 'il 
quddiem il-proċess ta' Sarajevo u l-iffirmar, fis-7 ta' Novembru, mis-Serbja flimkien mal-
Bosnja-Ħerżegovina, il-Kroazja u l-Montenegro, ta' dikjarazzjoni Ministerjali dwar it-
tmiem ta' spostamenti u s-sejbien ta' soluzzjonijiet dewwiema għar-refuġjati u persuni 
spostati;

26. Jilqa' t-titjib fir-relazzjonijiet bejn il-Montenegro u s-Serbja; jitlob koordinament aktar 
strett tal-gvernijiet rispettivi fir-riformi relatati mal-UE u b'mod partikulari fl-isforzi 
sabiex jiġu indirizzati sfidi konġunti fir-rigward tal-istat tad-dritt u b'mod partikulari fil-
ġlieda kontra l-kriminalità organizzata;

27. Jistieden lill-awtoritajiet jippromwovu l-eżempju tal-provinċja relattivament għanja 
Vojvodina għar-reġjuni inqas żviluppati tas-Serbja; jistieden lill-awtoritajiet ikomplu 
rapidament bl-adozzjoni tal-liġi relatata rigward il-finanzjament tal-provinċja sentejn 
wara l-adozzjoni tal-Istatut ta' Vojvodina;

28. Jenfasizza l-importanza kbira ta' edukazzjoni ta' kwalità għolja għall-iżvilupp soċjali u 
ekonomiku ulterjuri tas-Serbja u sabiex jonqos il-qgħad għoli fil-pajjiż, partikularment 
fost iż-żgħażagħ; jistieden lill-awtoritajiet jimpenjaw ruħhom b'mod attiv sabiex 
jippromwovu l-valur tal-edukazzjoni fost iż-żgħażagħ kif ukoll jinvestu aktar fl-
edukazzjoni għolja;

29. Jitlob aktar sforzi sabiex l-edukazzjoni f'lingwi ta' minoranza tkun possibbli u b'mod 
partikulari sabiex jiġu pprovduti l-kotba kollha neċessarji; għal dan il-għan, jilqa' l-ftuħ 
ta' fakultà universitarja bilingwi f'Bujanovac, li takkomoda kemm studenti ta' oriġini 
etnika Albaniża u Serba;

30. Jilqa' l-attivitajiet tal-gvern li wasslu għal sitwazzjoni finanzjarja u makroekonomika 
mtejba tas-Serbja; jilqa' l-ftehim ta' prekawzjoni konkluż mal-FMI dwar self disponibbli 
bħala mezz kif tittejjeb il-fiduċja tal-investituri fl-istabilità ekonomika tal-pajjiż;
madankollu jenfasizza li l-kriżi finanzjarja u ekonomika globali kellha effett negattiv fuq 
is-soċjetà, partikularment fuq l-aktar gruppi vulnerabbli, u jistieden lill-awtoritajiet 
jagħmlu kull sforz sabiex jimminimizzaw l-effett ħażin tagħha fuq dawn il-gruppi;

31. Jenfasizza li stat tad-dritt ġenwin fil-pajjiż huwa meħtieġ sabiex jiġu attirati investimenti 
barranin u jittejbu l-kundizzjonijiet għat-tranżizzjoni aktar mgħaġġla tal-ekonomija lejn 
suq ħieles; għal dan il-għan ifakkar li l-eżistenza ta' monopolji xxekkel ferm tali 
tranżizzjoni u jistieden lill-gvern ikompli jieħu miżuri sabiex dawn jitneħħew; jitlob, tant 
ieħor, aktar sforzi sabiex jiġi ffaċilitat il-proċess ta' ħolqien ta' impriżi żgħar u medji 
permezz ta' simplifikazzjoni u tnaqqis fid-dewmien tal-proċeduri amministrattivi 
neċessarji għall-istabbiliment tagħhom;

32. Jilqa' l-progress tajjeb tas-Serbja fl-allinjament mal-acquis fil-qasam tal-ambjent; jitlob 
aktar sforzi sostnuti f'dan il-qasam, li jiffukaw fuq l-infurzar tal-leġiżlazzjoni, b'mod 
partikulari fir-rigward tal-kwalità tal-ilma u r-rimi tal-iskart;
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33. Jitlob sforzi ulterjuri għall-iżvilupp ta' netwerk sostenibbli tat-trasport pubbliku fis-
Serbja, b'mod partikulari titjib fis-sistema ferrovjarja u t-trasport fl-ilmijiet navigabbli 
interni kif ukoll fl-infrastruttura tat-toroq, inkluża t-tlestija rapida ta' Kuritur X; jenfasizza 
l-importanza li jittejbu l-interkonnessjonijiet mal-pajjiżi ġirien sabiex jiġi ffaċilitat l-
intraċċar u l-mobilità taċ-ċittadini;

34. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-Gvern u lill-Parlament tas-Serbja.


