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B7-0000/2012

Resolutie van het Europees Parlement over het Europese integratieproces van Servië

Het Europees Parlement,

– gezien de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en 
hun lidstaten en de Servische Republiek, waarmee het Europees Parlement op 19 januari 
2011 heeft ingestemd en die zich in het laatste stadium van de procedure voor ratificatie 
door de lidstaten en het Europees Parlement bevindt, en de interim-overeenkomst over 
handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap en de Servische 
Republiek die op 1 februari 2010 in werking is getreden,

– gezien Besluit 2008/213/EG van de Raad van 18 februari 2008 over de beginselen, 
prioriteiten en voorwaarden die zijn opgenomen in het Europese partnerschap met Servië 
en tot intrekking van Besluit 2006/56/EG1,

– gezien de conclusies van de Raad van 25 oktober 2010 waarin de Commissie verzocht 
wordt advies uit te brengen over het verzoek van Servië om toetreding tot de Europese 
Unie, de conclusies van de Raad van 5 december 2011 en de conclusies van de Raad van 9 
december 2011,

– gezien het advies van de Commissie van 12 oktober 2011 over het verzoek van Servië om 
toetreding tot de Europese Unie (SEC(2011)1208) en de mededeling van de Commissie 
van 12 oktober 2011 'Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2011-2012' 
(COM(2011)666),

– gezien resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad, het advies van het 
Internationaal Gerechtshof van 22 juli 2010 over de vraag of de eenzijdige 
onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo in overeenstemming is met het internationaal 
recht, en de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN van 9 september 2010 
waarin zij de inhoud van dat advies onderschreef en zich verheugd toonde over de 
bereidheid van de EU om de dialoog tussen Belgrado en Pristina te faciliteren2, 

– gezien de gezamenlijke verklaring van de 5de interparlementaire vergadering EU-Servië 
van 18-19 april 2011,

– gezien de overnameovereenkomst tussen de EU en Servië van 8 november 20073 en 
Verordening 1244/2009 van de Raad van 30 november 2009 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 539/2001 van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde 
landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit 
moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die 
plicht zijn vrijgesteld4,

– onder verwijzing naar het verslag van de hoofdaanklager van het Internationaal 
straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) van 7 december 2011, 

                                               
1 PB L 80 van 19.3.2008, blz. 46.
2 A/RES/64/298.
3 PB L 334 van 19.12.2007, blz. 46.
4 PB L 336 van 18.12.2009, blz. 1.
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– gezien zijn eerdere resoluties,
– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat in de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 
Thessaloniki van 19 en 20 juni 2003 is toegezegd dat alle landen van de westelijke 
Balkan tot de Europese Unie kunnen toetreden zodra zij aan de daartoe vastgestelde 
criteria voldoen, en dat deze toezegging opnieuw is bevestigd in de hernieuwde 
consensus over uitbreiding, die op 14 en 15 december 2006 door de Europese Raad is 
goedgekeurd, evenals in de conclusies van de Raad van 25 oktober 2010,

1. is verheugd over de vooruitgang die door Servië is geboekt met het hervormingsproces; 
merkt op dat de Raad het besluit heeft uitgesteld over de aanbeveling van de Commissie 
Servië de status van kandidaat-lidstaat te verlenen;  verzoekt de Europese Raad op haar 
volgende bijeenkomst in maart Servië de kandidaat-status te verlenen, ervan uitgaande 
dat de Servische autoriteiten aan de voorwaarden zoals uiteengezet op de top van 
december 2011 hebben voldaan;  dringt er bij de Servische autoriteiten op aan deze 
periode te gebruiken om actief een dialoog met Pristina aan te gaan om de bereikte 
akkoorden volledig uit te voeren en regelingen te treffen voor volledige deelname van 
Kosovo in de regionale samenwerking, met inbegrip van handel; is van mening dat de 
toetredingsonderhandelingen met Servië zo snel mogelijk moeten worden geopend - mits 
voldaan is aan de hoogste prioriteit die de Commissie in haar advies heeft omschreven en 
het hervormingsproces wordt doorgezet - om zo te laten zien dat de EU zich blijft 
inzetten voor het toekomstig lidmaatschap van Servië van de EU; herinnert eraan dat 
verdere vooruitgang van Servië in het Europese integratieproces afhangt van de 
vorderingen die het boekt met de criteria van Kopenhagen, en in het bijzonder met de 
handhaving van de rechtsstaat, eerbiediging van de mensenrechten en verbetering van de 
werking van de markteconomie; is verheugd over de vooruitgang die de ratificatie van de 
stabilisatie-en associatieovereenkomst heeft geboekt, en roept de overige EU-lidstaten op 
de ratificatieprocedure onverwijld af te sluiten;

2. feliciteert het land met de uitlevering aan justitie van de twee resterende voortvluchtigen 
die gezocht werden door het Joegoslavië-tribunaal, Ratko Mladić en Goran Hadžić; 
onderstreept dat hun aanhouding niet alleen een voorwaarde was voor verdere 
toenadering van Servië tot de EU, maar vooral een stap voorwaarts wat betreft 
gerechtigheid voor de slachtoffers van de conflicten van de jaren '90 in het voormalige 
Joegoslavië en de verzoening in de regio; dringt aan op een grondig onderzoek en 
gerechtelijke vervolging van personen die betrokken zijn in ondersteunende netwerken, 
die de vluchtelingen hebben geholpen zich zo lang te verbergen, met name in de militaire 
en civiele veiligheidsdiensten;

3. is ernstig bezorgd over de ontwikkelingen in het noorden van Kosovo in de tweede helft 
van 2011, en in het bijzonder over het geweld als gevolg van de incidenten van juli; 
herhaalt dat alleen een oplossing die via onderhandeling tot stand komt in het kader van 
een dialoog met Pristina de spanningen in de regio blijvend kan oplossen; verwelkomt in 
dit verband de bereikte overeenkomsten, en dringt er bij de Servische regering op aan 
deze volledig en onverwijld uit te voeren; is verheugd over de regelmatige 
goederenstroom die door de aanvaarding van de douane-stempels mogelijk is gemaakt, de 
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levering van de eerste 10.000 afschriften van geboorteaktes van de Servische autoriteiten 
aan EULEX en de start die is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst inzake vrij 
verkeer van op 26 december 2011, als de eerste stappen in de uitvoering van 
overeenkomsten; is verheugd over de verklaringen van president Tadić over de noodzaak 
om de barricades te ontmantelen en daarna gedeeltelijk te verwijderen; herinnert eraan 
dat het vrije verkeer van personen, goederen, ideeën en kapitaal een fundamentele waarde 
is in de EU en dringt er bij de Servische autoriteiten op aan ervoor te zorgen dat de 
resterende barricades voorgoed worden verwijderd, zodat er vrije toegang is tot de 
grensovergangen; dringt er bij de Servische autoriteiten op aan de samenwerking van 
EULEX met de Serviërs in Kosovo te vergemakkelijken, zodat EULEX en KFOR 
volledig hun mandaat kunnen uitvoeren;

4.  juicht het toe dat opnieuw bevestigd is dat de dialoog tussen Belgrado en Pristina moet 
worden voortgezet om de levensomstandigheden van mensen van beide landen te 
verbeteren en onderstreept het belang van dat proces voor een bredere regionale 
samenwerking, stabiliteit en dynamiek van het toetredingsproces;

5. is verheugd over het feit dat de Servische burgers sinds december 2009 zonder visum 
naar het Schengengebied kunnen reizen, zoals krachtig was bepleit door het Europees 
Parlement; steunt volledig deze uitbreiding van een visumvrij regeling, maar is wel 
bezorgd over het verhoogd aantal asielzoekers in sommige EU-lidstaten; roept de 
autoriteiten op om hun inspanningen te verdubbelen om uit te leggen aan het publiek dat 
dergelijke verzoeken niet ontvankelijk zijn en de organisatoren van 'asielreizen' op te 
sporen en te vervolgen; verzoekt de EU-lidstaten Servië te helpen bij zijn inspanningen 
om de georganiseerde misdaad die zich bezig houdt met de handel in asielzoekers te 
bestrijden; 

6. onderstreept het enorme belang van de bestrijding van corruptie en georganiseerde 
misdaad voor de rechtsstaat in het land; is verheugd over de vooruitgang die wordt 
geboekt met de bestrijding van corruptie, en de recente goedkeuring van diverse hiermee 
verband houdende wetten; is evenzo voldaan over het besluit van het Constitutioneel Hof 
dat het bekleden van verschillende publieke functies in strijd is met de grondwet als een 
stap naar meer transparantie in de publieke sector, waardoor het risico van 
belangenverstrengeling wordt verminderd; onderstreept evenwel dat de onderling 
verweven belangen van politieke partijen en zakenmagnaten systemische corruptie in de 
hand werkt, een veelvoorkomend probleem in de regio dat nog steeds wijdverbreid is, en 
dringt aan op een geloofwaardige staat van dienst wat betreft de vervolging van 
belangrijke gevallen en op de uitvoering van een adequaat beschermingssysteem voor de 
personen die gevallen van corruptie aangeven; roept de regering op gevolg te geven aan 
de bevindingen over systemische corruptie, die zijn gemeld door de raad voor 
corruptiebestrijding en het corruptiebestrijdingsagentschap, alsmede om ervoor te zorgen 
dat deze instanties over voldoende financiële en administratieve middelen beschikken om 
hun werk uit te voeren en meer steun op hoog niveau te bieden aan de strategie voor 
corruptiebestrijding; 

7. vestigt de aandacht op vele gemelde onregelmatigheden, in het bijzonder op het gebied 
van privatisering en van overheidsopdrachten, en roept op tot meer actieve betrokkenheid 
van de kant van wetshandhavingsinstanties om ervoor te waarborgen dat zij een grondig 
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onderzoek zullen uitvoeren en de daders voor het gerecht zullen brengen; wijst er in dit 
verband op dat het uiterst belangrijk is om een gedegen en compleet overzicht op te 
stellen van openbare eigendommen om voor een veilige en voorspelbare zakelijke 
omgeving te zorgen, de continuïteit van teruggave van particulier eigendom te 
verzekeren, alsmede de illegale ontvreemding van publieke goederen door particuliere 
belangen te voorkomen;  

8. is ingenomen met de goedkeuring van de wet op de financiering van politieke 
activiteiten, die een belangrijke stap is naar transparantie van het politieke systeem, en 
dringt aan op een adequate uitvoering, in het bijzonder om een doeltreffend systeem van 
toezicht op transacties en van effectieve sancties te waarborgen;

9. wijst op het belang van het werk van het parlement en is verheugd over de stappen die 
zijn ondernomen om zijn wetgevende rol en toezicht op de activiteiten van de overheid te 
versterken, en dringt aan op verdere inspanningen om de capaciteiten voor een effectieve 
uitvoering van zijn taken verder te ontwikkelen, met name inzake toezicht op 
veiligheidsdiensten; juicht in dit verband het besluit toe om de diensten van het parlement 
te reorganiseren, met het oog op stroomlijning en verbetering van de efficiëntie van hun 
werk;

10. constateert de hervorming van de rechterlijke macht en vervolging, alsmede de 
reorganisatie van het systeem met het oog op verbetering van de efficiëntie en het 
wegwerken van de achterstand van rechtszaken; merkt echter op dat er meer 
inspanningen moeten worden ondernomen om de onafhankelijkheid en de 
professionaliteit van deze twee sectoren te verzekeren; is bezorgd over de tekortkomingen 
die nog steeds bestaan in de beroepsprocedure van de niet-herbenoemde rechters en 
officieren en van justitie, met inbegrip van procedure- en standaardfouten; dringt erop aan 
dat het proces op transparante wijze en zonder druk van buitenaf op de Hoge Raad  wordt 
voltooid;

11.  maakt zich ernstig zorgen over herhaalde beschuldigingen dat artikel 359 van het 
Wetboek van Strafrecht inzake misbruik van het ambt te pas en te onpas wordt gebruikt; 
roept de autoriteiten op om snel het Wetboek van Strafrecht te herzien om te verzekeren 
dat het in overeenstemming is met de Europese normen en om onmiddellijk een einde te 
maken aan aanklachten op grond van de bepaling inzake misbruik van het ambt, hetgeen 
het vertrouwen in de rechtsstaat in het land ondermijnt;

12. vestigt de aandacht op ernstige tekortkomingen in het functioneren van het programma 
voor bescherming van getuigen in gevallen van oorlogsmisdaden, waardoor een aantal 
getuigen vrijwillig uit het programma zijn gestapt na systematische intimidatie; dringt er 
bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Openbaar Ministerie dat 
oorlogsmisdaden vervolgt op aan zich actief in te zetten voor de waarborging van de 
veiligheid en het welzijn van alle getuigen die deelnemen aan het 
beschermingsprogramma; onderstreept dat een functioneel beschermingsprogramma voor 
getuigen van het allergrootste belang is voor de rechtsstaat in het land, alsook om de 
politieke wil te laten zien om effectief gevallen van oorlogsmisdaden aan te pakken die 
door de nationale rechterlijke macht zijn overgelaten aan het Joegoslavië-tribunaal;   
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13. is ingenomen met de vooruitgang bij de hervormingen van de overheidsdiensten maar 
onderstreept dat er nog steeds inspanningen nodig zijn om deze te professionaliseren en 
onafhankelijk te maken van politieke invloed, door een systeem van  benoemingen en
carrière op grond van verdiensten onverkort toe te passen;   pleit voor een betere 
coördinatie bij de uitvoering van de strategie voor de hervorming van het 
overheidsapparaat en voor integratie van het lokale bestuur in het wetgevingskader;

14. is voldaan over de wijzigingen in de wetgeving inzake de verkiezingen en 
gemeenteraadsverkiezingen, en in het bijzonder over de afschaffing van ondemocratische 
praktijken zoals benoemingen van parlementariërs door politieke partijen, ongeacht de 
volgorde op de stemlijsten en de 'blanco ontslagbrieven', om politieke controle over hun 
werk uit te oefenen; dringt aan op de aanneming van de wet inzake de openbare 
kiescommissie onmiddellijk na de verkiezingen, om een onafhankelijk orgaan te creëren 
voor controle op het verkiezingsproces;

15. wijst erop dat sterke onafhankelijke media een onmisbaar element zijn van een 
democratisch system; juicht in dit verband de goedkeuring toe van de strategie voor de 
ontwikkeling van het openbare informatiesysteem en het bijbehorende actieplan, alsmede 
het plan van de overheid zich uit elk eigendom van de media terug te trekken; is echter 
bezorgd over pogingen om controle en invloed uit te oefenen op de mediasector en roept 
de autoriteiten op ervoor te zorgen dat de media onafhankelijk zijn van politieke druk en 
andere beïnvloeding; is bezorgd over bedreigingen van Servische journalisten, en dringt 
aan op grondig onderzoek hiernaar om de journalisten een veilige omgeving te 
verschaffen zodat zij hun werk effectief en zonder noodzaak tot zelfcensuur kunnen 
uitvoeren; onderstreept dat er maatregelen nodig zijn tegen de concentratie van media-
eigendom en het gebrek aan transparantie in de media, alsook dat er voor gelijke toegang 
tot de reclamemarkt moet worden gezorgd, met inbegrip van de uitgaven uit de openbare 
middelen voor reclame en promotie; dringt aan op eerbiediging van de gedragscode door 
de journalisten;

16. betreurt het feit dat de overheidsautoriteiten de berichtgeving in het land over de 
incidenten van juli 2011 in het noorden van Kosovo daadwerkelijk hebben stopgezet en 
een verkeerde voorstelling van de rol van KFOR in de gebeurtenissen hebben gegeven; 
onderstreept het belang van vrije en onafhankelijke media voor een democratisch en goed 
geïnformeerd publiek;

17. is bezorgd over de protesten van etnische Albanezen tegen discriminatie en over de 
gespannen situatie in Sandžak, en roept de regering op hogere politieke prioriteit toe te 
kennen aan de verbetering van de situatie van minderheden, alsook hun toegang tot 
onderwijs en hun vertegenwoordiging in de lokale instellingen, en aan de economische 
ontwikkeling van de Preševovallei en Sandžak; merkt op dat twee jaar na de verkiezingen 
van raden voor minderheden de Bosnische nationale raad nog steeds niet is ingesteld en 
dringt erop aan dat deze snel wordt opgericht, in overeenstemming met de regels; doet 
een beroep op de politieke en religieuze leiders zich te onthouden van opruiende 
uitspraken die de spanningen kunnen vergroten;

18. onderstreept het belang van een volkstelling bij de verzameling van statistische 
informatie die van belang is voor de ontwikkeling van Servië, in het bijzonder van minder 
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ontwikkelde regio's; is verheugd dat de volkstelling over het algemeen met succes is 
uitgevoerd in Servië in oktober 2011; betreurt ten zeerste de oproepen tot boycot van de 
volkstelling door politici van etnisch Albanese afkomst, die werden opgevolgd door leden 
van de gemeentelijke volkstellingcommissies en een aanzienlijk aantal burgers in Preševo 
en Bujanovac; 

19. dringt aan op verdere stappen om ervoor te zorgen dat het wetgevend kader inzake non-
discriminatie volledig wordt uitgevoerd; is ernstig bezorgd over het gebrek aan politieke 
wil om actief een beleid van tolerantie en eerbiediging van de fundamentele rechten van 
de mens te bevorderen, en de veiligheid van de deelnemers aan de Pride Parade van 2 
oktober 2011 te verzekeren, hetgeen gebleken is in de loop van de voorbereiding en 
geleid heeft tot verbod op de organisatie van de parade; veroordeelt met klem opruiende 
en discriminerende opmerkingen over het onderwerp door sommige politici en leden van 
de orthodoxe kerk; wijst de regering erop dat vrijheid van meningsuiting en van 
vereniging een fundamenteel mensenrecht is en een fundamentele waarde van de EU, die 
moet worden geëerbiedigd door alle landen die EU-lid willen worden; is verheugd over 
het positieve optreden van de ombudsman en de commissaris voor gelijke kansen om 
deze waarden in de Servische samenleving te bevorderen; roept op tot onderzoek naar de 
bedreigingen door de extremistische groeperingen, die als reden werden opgegeven voor 
een verbod op de parade; wijst op het trage tempo van het onderzoek naar het geweld 
rond de Pride Parade van 2010, dat tot dusver heeft geleid tot een klein aantal milde 
veroordelingen; is echter verheugd over de stappen die de openbare aanklager en de 
rechterlijke macht hebben ondernomen om een verbod uit te vaardigen op het 
functioneren van extremistische organisaties; doet een beroep op de staat en de stedelijke 
bestuursinstanties om zich in te blijven zetten voor een sfeer van tolerantie, aangezien 
Servië een kandidaat-lidstaat zou moeten worden in de nabije toekomst;

20. is verheugd over de wijzigingen in de kieswet waardoor het percentage vrouwen in de 
wetgevende macht is verhoogd; onderstreept echter dat vrouwen nog steeds 
gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt en dat zij nog niet volledig 
vertegenwoordigd worden in het politieke leven van het land, ook in bestuurlijke posities; 
onderstreept het trage tempo van de uitvoering van strategieën ter verbetering van deze 
situatie en dringt er bij de autoriteiten op aan hun inspanningen hiervoor op te voeren; 
dringt aan op meer energieke inspanningen om huiselijk geweld te voorkomen en te 
rapporteren alsook hulp te bieden aan de slachtoffers;  is in dit verband ingenomen met de 
opening van het eerste veilige huis in het zuiden van Servië;

21. wijst op de situatie van de Roma-gemeenschap, die nog steeds wordt gediscrimineerd op 
de arbeidsmarkt en problemen heeft met de toegang tot adequate huisvesting, onderwijs 
en gezondheidszorg; verwelkomt een aantal initiatieven van de autoriteiten om in het 
bijzonder de hygiënische leefomstandigheden, toegang tot het onderwijs en registratie 
van Roma aan te pakken; is echter bezorgd over de gedwongen uitzettingen van Roma, 
waaronder kinderen en ouderen, zonder goed overleg en kennisgeving en zonder hen 
alternatieve huisvesting te bieden; roept de autoriteiten op hieraan onmiddellijk een einde 
te maken;

22. onderstreept het belang van maatschappelijke organisaties voor de verbetering van de 
inter-etnische relaties en het volgen van de werkzaamheden van de instanties; dringt er bij 
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de regering en het parlement op aan een coherent kader te ontwikkelen voor adequate 
raadpleging bij de ontwikkeling van sociaal beleid; is bezorgd over de bedreigingen van 
activisten en verdedigers van de mensenrechten, met name degenen die werkzaam zijn op 
het gebied van oorlogsmisdaden, de georganiseerde misdaad, LGBT-rechten en de 
betrekkingen met Kosovo, en roept de autoriteiten op ervoor te zorgen dat deze 
bedreigingen worden onderzocht en dat de daders voor het gerecht worden gebracht;

23. is ingenomen met het werk van de ombudsman en doet een beroep op de autoriteiten om 
volledige politieke steun te geven aan, en te zorgen voor follow-up van, zijn 
aanbevelingen, en ervoor te zorgen dat zijn kantoor wordt voorzien van voldoende 
financiële, administratieve en ruimtelijke capaciteit voor de uitvoering van de 
werkzaamheden;

24. is verheugd over het initiatief van het stadsbestuur van Belgrado om een campagne voor 
Belgrado Culturele Hoofdstad van Europa 2020 te lanceren, en moedigt gerelateerde 
projecten aan,die Belgrado en Servië dichter bij de EU culturele ruimte brengen; dringt er 
bij de lidstaten en de Commissie op aan de kandidatuur van Belgrado te steunen;

25. wijst nogmaals op het belang van een omvattende regionale samenwerking voor alle 
landen van de regio en juicht de actieve deelname van Servië toe in de regionale 
initiatieven; is ingenomen met het officiële bezoek van president Tadić aan Bosnië en 
Herzegovina en met zijn steun aan de territoriale onschendbaarheid en soevereiniteit van 
het land; dringt er voorts bij de Servische autoriteiten op aan de hervormingen in Bosnië 
en Herzegovina te steunen voor de versterking en stroomlijning van instellingen van het 
land met het oog op hervormingen in verband met de EU; roept beide regeringen om een 
speciale gezamenlijke zitting te houden om een betere coördinatie in de EU-gerelateerde 
hervormingen te realiseren; verwelkomt de initiatieven en resultaten met betrekking tot 
de verbetering van de politieke betrekkingen tussen Kroatië en Servië, die op gang zijn 
gebracht door de presidenten Josipovic en Tadić; is verheugd over de actieve 
betrokkenheid van Servië bij de bevordering van het Sarajevo-proces en de ondertekening 
op 7 november door Servië, samen met Bosnië en Herzegovina, Kroatië en Montenegro, 
van een ministeriële verklaring over beëindiging van ontheemding en het zoeken van 
duurzame oplossingen voor vluchtelingen en ontheemden;

26. is verheugd over de verbeteringen in de betrekkingen tussen Montenegro en Servië; 
dringt aan op een strakkere coördinatie door de respectieve regeringen van de EU-
gerelateerde hervormingen en in het bijzonder van de inspanningen om gezamenlijk 
problemen op het gebied van de rechtsstaat te pakken en met name de bestrijding van de 
georganiseerde misdaad; 

27. roept de autoriteiten op het relatief welvarende Vojvodina als voorbeeld te promoten voor 
minder ontwikkelde regio's van Servië; roept de autoriteiten op om, twee jaar na de 
goedkeuring van het statuut van Vojvodina, snel de betreffende wet inzake de 
financiering van de provincie goed te keuren;

28. onderstreept het fundamentele belang van goed onderwijs voor de verdere sociale en 
economische ontwikkeling van Servië en voor de vermindering van de hoge 
werkloosheid in het land, met name onder de jeugd; roept de autoriteiten op aan actief de 
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waarde van het onderwijs onder de jeugd te bevorderen, alsook om meer te investeren in 
hoger onderwijs;

29. dringt aan op meer inspanningen om het onderwijs in minderheidstalen mogelijk te 
maken en met name alle noodzakelijke leerboeken te verschaffen; juicht in dit verband de 
opening toe van de tweetalige universitaire faculteit in Bujanovac, voor zowel studenten 
van Albanese als van Servische etnische afkomst;

30. is ingenomen met de activiteiten van de overheid die hebben geleid tot verbetering van de 
financiële en macro-economische situatie van Servië; is verheugd over het akkoord dat 
bij wijze van voorzorg met het IMF is gesloten over een reservelening als middel om het 
vertrouwen van beleggers in de economische stabiliteit van het land te verbeteren; 
onderstreept echter dat de wereldwijde financiële en economische crisis een negatieve 
invloed op de samenleving heeft gehad, in het bijzonder op de meest kwetsbare groepen, 
en roept de autoriteiten op aan alles in het werk te stellen om de negatieve effecten op 
deze groepen zo gering mogelijk te maken;

31. onderstreept dat een echte rechtsstaat in het land noodzakelijk is om buitenlandse 
investeringen aan te trekken en de voorwaarden voor een snellere overgang van de 
economie naar een open markteconomie te verbeteren; wijst er te dien einde op dat het 
bestaan van monopolies ernstig deze overgang in de weg staat en dringt er bij de regering 
op aan maatregelen te blijven nemen om deze af te schaffen; dringt eveneens aan op meer 
inspanningen om de oprichting van kleine en middelgrote ondernemingen te 
vergemakkelijken door vereenvoudiging en bekorting van administratieve procedures die 
nodig zijn om deze te vestigen;

32. is verheugd over de goede vooruitgang van Servië met de aanpassing aan het acquis op 
het gebied van het milieu; dringt aan op verdere inspanningen op dit gebied, gericht op 
handhaving van de wetgeving, met name wat betreft kwaliteit van het water en 
afvalverwerking;

33. dringt aan op verdere inspanningen om een duurzaam openbaar vervoersnetwerk in 
Servië te ontwikkelen, en in het bijzonder om het spoorwegvervoer en vervoer over de 
binnenwateren alsook de wegeninfrastructuur, waaronder spoedige voltooiing van de 
Corridor X te verbeteren; onderstreept dat het belangrijk is de onderlinge verbindingen 
met de buurlanden te verbeteren om mobiliteit van de burgers te vergemakkelijken;

34. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regering en het parlement van Servië.


