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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie procesu integracji Serbii z Unią 
Europejską 

Parlament Europejski,

– uwzględniając układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi 
i ich państwami członkowskimi a Republiką Serbii, w sprawie którego Parlament 
Europejski wydał zgodę w dniu 19 stycznia 2011 r. i którego proces ratyfikacji przez 
państwa członkowskie jest obecnie na końcowym etapie, oraz zawartą pomiędzy 
Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii 
związanych z handlem, która weszła w życie dnia 1 lutego 2010 r.,

– uwzględniając decyzję Rady 2008/213/WE z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, 
priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią oraz uchylającą 
decyzję 2006/56/WE1,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 25 października 2010 r., w których zwrócono się do 
Komisji o sporządzenie opinii na temat wniosku Serbii o członkostwo w Unii 
Europejskiej, oraz konkluzje Rady z dnia 5 grudnia 2011 r. i konkluzje Rady Europejskiej 
z dnia 9 grudnia 2011 r.,

– uwzględniając opinię Komisji z dnia 12 października 2011 r. na temat wniosku Serbii 
o członkostwo w Unii Europejskiej (SEC(2011)1208) oraz komunikat Komisji pt. 
„Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2011-2012” (COM(2011)666) 
z dnia 12 października 2011 r.,

– uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 (1999), opinię doradczą 
MTS z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie kwestii zgodności jednostronnej deklaracji 
niepodległości Kosowa z prawem międzynarodowym oraz rezolucję Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ z dnia 9 września 2010 r., w której uznano treść opinii i z zadowoleniem 
przyjęto gotowość UE do ułatwienia dialogu między Belgradem a Prisztiną2, 

– uwzględniając wspólne oświadczenie przyjęte podczas piątego posiedzenia 
międzyparlamentarnego UE-Serbia w dniach 18-19 kwietnia 2011 r.,

– uwzględniając umowę o readmisji zawartą między UE a Serbią w dniu 8 listopada 
2007 r.3 oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 1244/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r., 
wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas 
przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego 
wymogu4,

– uwzględniając sprawozdanie prokuratora naczelnego MTKJ przedstawione dnia 
7 grudnia 2011 r., 

                                               
1 Dz.U. L 80 z 19.3.2008, s. 46.
2 A/RES/64/298.
3 Dz.U. L 334 z 19.12.2007, s. 46.
4 Dz.U. L 336 z 18.12.2009, s. 1.
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– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje,
– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że we wnioskach prezydencji wydanych po szczycie Rady 
Europejskiej w Salonikach w dniach 19-20 czerwca 2003 r. podjęto wobec wszystkich 
państw Bałkanów Zachodnich zobowiązanie, że przystąpią do Unii Europejskiej po 
spełnieniu ustalonych kryteriów, i zobowiązanie to powtórzono w nowym porozumieniu 
w sprawie rozszerzenia zatwierdzonym przez Radę Europejską w dniach 14-15 grudnia 
2006 r. i w konkluzjach Rady z dnia 25 października 2010 r.,

1. przyjmuje z zadowoleniem postępy Serbii w procesie reform; odnotowuje odłożenie 
przez Radę decyzji w sprawie zalecenia Komisji dotyczącego przyznania Serbii statusu 
kraju kandydującego; wzywa Radę Europejską do przyznania Serbii statusu kraju 
kandydującego na następnym posiedzeniu w marcu, przy założeniu że władze serbskie 
spełniły warunki przedstawione podczas szczytu w grudniu 2011 r.; apeluje do władz 
serbskich o wykorzystanie tego czasu na czynne zaangażowanie się w dialog z Prisztiną, 
aby w pełni wdrożyć osiągnięte porozumienia oraz dokonać ustaleń umożliwiających 
Kosowu pełny udział we współpracy regionalnej, również dotyczącej handlu; jest zdania, 
że – o ile kluczowy priorytet wskazany w opinii Komisji zostanie zrealizowany, a proces 
reform będzie trwał – należy jak najszybciej otworzyć negocjacje akcesyjne z Serbią, 
dając tym samym świadectwo, że UE jest zaangażowana w realizację perspektywy 
członkostwa tego kraju w UE; przypomina, że dalsze postępy Serbii w procesie integracji 
europejskiej zależą od postępów w spełnianiu kryteriów kopenhaskich, a zwłaszcza 
w utrzymywaniu w mocy rządów prawa i poszanowania praw człowieka oraz w poprawie 
funkcjonowania gospodarki rynkowej; z zadowoleniem przyjmuje postępy w ratyfikacji 
układu o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz wzywa państwa członkowskie, które jeszcze 
tego nie uczyniły, do bezzwłocznego zakończenia procedur ratyfikacyjnych;

2. gratuluje Serbii doprowadzenia przed wymiar sprawiedliwości dwóch ostatnich 
uciekinierów poszukiwanych przez MTKJ: Ratko Mladicia i Gorana Hadžicia; podkreśla, 
że ich schwytanie było nie tylko warunkiem dalszych postępów Serbii w kierunku 
integracji z UE, lecz przede wszystkim krokiem ku oddaniu sprawiedliwości ofiarom 
konfliktów w byłej Jugosławii w latach 90. XX w. oraz ku pojednaniu w regionie; apeluje 
o przeprowadzenie gruntownego dochodzenia oraz wniesienie oskarżenia przeciwko 
osobom działającym w sieciach pomocy – zwłaszcza w wojsku i cywilnych służbach 
bezpieczeństwa – dzięki którym uciekinierzy mogli się ukrywać przez tak długi czas; 

3. wyraża poważne zaniepokojenie w związku z wydarzeniami w północnym Kosowie 
w drugiej połowie 2011 r., a w szczególności w związku z przemocą spowodowaną 
wydarzeniami lipcowymi; powtarza, że jedynie rozwiązania wynegocjowane w ramach 
dialogu z Prisztiną mogą na trwałe wyeliminować napięcia w tym regionie; 
z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym osiągnięte porozumienia oraz wzywa rząd 
serbski do ich pełnego i terminowego wdrożenia; z zadowoleniem przyjmuje regularny 
przepływ towarów, który został umożliwiony dzięki przyjęciu pieczęci celnych, 
dostarczenie przez władze serbskie misji EULEX pierwszych 10 tys. odpisów aktów 
urodzenia oraz zapoczątkowanie wykonania umowy o swobodnym przepływie z dnia 
26 grudnia 2011 r. jako pierwsze kroki w kierunku wdrożenia wspomnianych 
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porozumień; z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia prezydenta Tadicia w sprawie 
konieczności rozebrania barykad, a następnie ich częściowego usunięcia; przypomina, że 
swobodny przepływ osób, towarów, idei i kapitału jest podstawową wartością w UE oraz 
wzywa władze serbskie do trwałego usunięcia pozostałych barykad i umożliwienia 
swobodnego dostępu do przejść granicznych; wzywa władze serbskie do ułatwienia 
współpracy misji EULEX z Serbami kosowskimi w celu umożliwienia misjom EULEX 
i KFOR pełnej realizacji ich mandatu;

4. z zadowoleniem przyjmuje ponowne zapewnienie o konieczności kontynuowania dialogu 
między Belgradem a Prisztiną w celu poprawy warunków życia ludzi w obu krajach oraz 
podkreśla znaczenie tego procesu dla szerszej współpracy regionalnej, stabilności i 
dynamizmu procesu akcesyjnego;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że obywatele serbscy mają możliwość bezwizowego 
podróżowania do strefy Schengen od grudnia 2009 r., za czym zdecydowanie opowiadał 
się Parlament; w pełni popiera to rozszerzenie systemu bezwizowego, wyraża jednak 
zaniepokojenie w związku z rosnącą liczbą osób ubiegających się o azyl w niektórych 
państwach członkowskich UE; apeluje do władz o podwojenie wysiłków w celu 
wyjaśnienia społeczeństwu, że wnioski takie są niedopuszczalne, oraz o wskazanie 
i postawienie przed sądem osób organizujących tzw. „podróże azylowe”; wzywa państwa 
członkowskie UE do pomocy Serbii w walce z przestępczością zorganizowaną 
powiązaną z przemytem osób bezprawnie ubiegających się o azyl;

6. podkreśla nadrzędne znaczenie walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną w celu 
zaprowadzenia rządów prawa w tym kraju; z zadowoleniem przyjmuje postępy w walce 
z korupcją, w tym niedawne uchwalenie kilku ustaw w tej sprawie; z zadowoleniem 
przyjmuje również decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności 
pełnienia kilku funkcji publicznych, którą to decyzję uważa za krok w kierunku większej 
przejrzystości w sektorze publicznym, prowadzący do zmniejszenia ryzyka konfliktu 
interesów; podkreśla jednak, że wzajemnie powiązane interesy partii politycznych 
i potentatów biznesowych podtrzymują systemową korupcję, będącą powszechnym 
i nadal rozprzestrzeniającym się problemem w regionie, a także apeluje o prowadzenie 
wiarygodnego rejestru postępowań prokuratorskich w sprawach dotyczących korupcji na 
wysokim szczeblu oraz o wdrożenie odpowiedniego systemu ochrony osób, które takie 
przypadki zgłaszają; wzywa rząd do wszczęcia działań w sprawie ujawnionych przez 
Radę Antykorupcyjną i Agencję Antykorupcyjną przypadków korupcji systemowej oraz 
do zapewnienia tym agencjom odpowiednich zasobów finansowych i administracyjnych 
do wykonywania swoich zadań, a także do udzielenia na wysokim szczeblu większego 
wsparcia strategii antykorupcyjnej; 

7. zwraca uwagę na znaczną liczbę zgłoszonych nieprawidłowości, zwłaszcza w odniesieniu 
do procesu prywatyzacji i w dziedzinie zamówień publicznych; wzywa organy ścigania 
do wzmożonej aktywności na rzecz gruntownych dochodzeń i stawiania winnych przed 
sądem; w związku z tym zwraca uwagę na pilną potrzebę sporządzenia kompleksowego 
i kompletnego rejestru majątku publicznego w celu zapewnienia bezpiecznego 
i przewidywalnego środowiska biznesowego, ciągłości restytucji mienia prywatnego oraz 
zapobiegania bezprawnemu i dyktowanemu prywatnymi interesami przenoszeniu prawa 
własności do majątku publicznego; 
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8. z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie ustawy o finansowaniu działalności politycznej, 
co stanowi ważny krok ku przejrzystości systemu politycznego, a także wzywa do jej 
właściwego wdrożenia, zwłaszcza w celu ustanowienia skutecznego systemu kontroli 
transakcji i efektywnych sankcji;

9. przypomina o znaczeniu pracy parlamentu, z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte 
w celu wzmocnienia jego roli ustawodawczej oraz roli polegającej na kontroli 
działalności rządu, a także apeluje o dalsze wysiłki w celu rozszerzenia zdolności do 
skutecznego wywiązywania się parlamentu z jego obowiązków, szczególnie 
w odniesieniu do służb bezpieczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym 
decyzję o reorganizacji służb parlamentu, która ma na celu usprawnienie i zwiększenie 
skuteczności prac parlamentu;

10. odnotowuje reformę sądownictwa i prokuratury oraz reorganizację tego systemu, co ma 
służyć zwiększeniu jego skuteczności i zlikwidowaniu zaległości w rozpatrywaniu spraw;
zauważa jednak, że należy podjąć większe wysiłki w celu zapewnienia niezależności 
i profesjonalizmu wspomnianych dwóch sektorów; jest zaniepokojony utrzymującymi się 
nieprawidłowościami w procesie odwoławczym w sprawie sędziów i prokuratorów, 
którzy nie zostali ponownie mianowani, w tym naruszaniem procedur i norm; apeluje 
o zakończenie tego procesu w sposób przejrzysty i bez zewnętrznych nacisków na 
Najwyższą Radę Sądowniczą;

11. jest poważnie zaniepokojony powtarzającymi się zarzutami o nieprawidłowe stosowanie 
art. 359 Kodeksu Karnego dotyczącego nadużywania stanowiska; wzywa władze do 
niezwłocznego przystąpienia do przeglądu Kodeksu Karnego w celu dostosowania go do 
europejskich norm oraz do natychmiastowego zaprzestania wnoszenia oskarżeń z tytułu 
nadużycia stanowiska, co podważa zaufanie do rządów prawa w tym kraju;

12. zwraca uwagę na poważne nieprawidłowości w funkcjonowaniu programu ochrony 
świadków w sprawach dotyczących zbrodni wojennych, które to nieprawidłowości 
doprowadziły do tego, że wielu świadków, którzy byli systematycznie zastraszani, 
dobrowolnie zrezygnowało z tego programu; wzywa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i prokuraturę ds. zbrodni wojennych do czynnego włączenia się w działania służące 
zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu wszystkim świadkom objętym programem 
ochrony; podkreśla, że sprawnie działający program ochrony świadków ma zasadnicze 
znaczenie dla rządów prawa w kraju oraz jest równie istotny, jeśli chodzi o wykazanie 
woli politycznej, by skutecznie prowadzić postępowania w sprawie zbrodni wojennych, 
które to postępowania MTKJ powierzył krajowemu wymiarowi sprawiedliwości; 

13. z zadowoleniem przyjmuje postępy w reformowaniu administracji publicznej, lecz 
podkreśla, że wymagane są nadal wysiłki, aby zapewnić pełen profesjonalizm 
i niezależność od wpływów politycznych dzięki zastosowaniu opartego na zasługach 
systemu powoływania na stanowiska i awansu; apeluje o większą koordynację wdrażania 
strategii na rzecz reformy administracji publicznej oraz o włączenie do ram 
legislacyjnych administracji lokalnej;
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14. z zadowoleniem przyjmuje zmiany ustaw o wyborach krajowych i wyborach 
samorządowych, a w szczególności zniesienie niedemokratycznych praktyk mianowania 
parlamentarzystów przez partie polityczne, niezależnie od miejsca na listach wyborczych, 
oraz podpisywania in blanco rezygnacji, co umożliwiało kontrolę polityczną nad ich 
pracą; apeluje o uchwalenie ustawy o państwowej komisji wyborczej niezwłocznie po 
wyborach, aby utworzyć niezależny organ sprawujący kontrolę nad procesem 
wyborczym;

15. przypomina, że silne i niezależne media są niezbędnym elementem systemu 
demokratycznego; z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym przyjęcie strategii na 
rzecz opracowania systemu informacji publicznej oraz jej planu działania, jak też 
planowane odstąpienie przez państwo od praw własności do jakichkolwiek środków 
masowego przekazu; wyraża jednak zaniepokojenie w związku z próbami kontrolowania 
sektora medialnego i wywierania nań wpływu oraz wzywa władze do zapewnienia 
niezależności tego sektora od nacisków politycznych i innego rodzaju wpływów; jest 
zaniepokojony groźbami kierowanymi do dziennikarzy serbskich oraz apeluje 
o przeprowadzenie w tej sprawie szczegółowego dochodzenia, aby zapewnić 
dziennikarzom bezpieczne warunki umożliwiające im skuteczną pracę, bez konieczności 
autocenzury; podkreśla potrzebę podjęcia działań przeciwko koncentracji własności 
mediów i brakowi przejrzystości w mediach, jak też zapewnienia równego dostępu do 
rynku reklamowego, w tym wydatkowania funduszy publicznych przeznaczonych na 
reklamę i promocję; apeluje do dziennikarzy o przestrzeganie Kodeksu Etyki;

16. ubolewa nad faktem, że władze państwowe skutecznie narzuciły ciszę medialną w kraju 
w odniesieniu do wydarzeń z lipca 2011 r. w północnym Kosowie oraz niezgodnie 
z rzeczywistością przedstawiły rolę KFOR-u w tych wydarzeniach; podkreśla znaczenie 
wolnych i niezależnych mediów dla demokratyzacji i właściwego informowania 
społeczeństwa;

17. wyraża zaniepokojenie w związku z protestami osób narodowości albańskiej przeciwko 
dyskryminacji oraz w związku z napiętą sytuacją w regionie Sandżak oraz wzywa rząd do 
nadania większego priorytetu politycznego polepszeniu sytuacji mniejszości, w tym jej 
dostępu do edukacji i jej reprezentacji w lokalnych instytucjach, jak też rozwojowi 
gospodarczemu doliny Preszewa i regionu Sandżak; zauważa, że dwa lata po wyborach 
do rad mniejszości narodowych nadal nie powołano rady mniejszości bośniackiej 
i apeluje o jej niezwłoczne ustanowienie zgodnie z przepisami; wzywa przywódców 
politycznych i religijnych do powstrzymania się od podburzających wypowiedzi, które 
mogą spowodować zwiększenie napięć;

18. podkreśla, że spis ludności ma duże znaczenie, ponieważ umożliwia zgromadzenie 
informacji statystycznych istotnych dla rozwoju Serbii, w szczególności jej słabiej 
rozwiniętych regionów; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że październikowy spis w Serbii 
w 2011 r. przebiegł ogólnie pomyślnie; zdecydowanie ubolewa nad apelami o bojkot 
spisu ludności kierowanymi przez polityków pochodzenia albańskiego, których 
posłuchali członkowie gminnych komisji spisowych i znaczna liczba mieszkańców 
miejscowości Preszewo i Bujanowac; 
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19. apeluje o podjęcie dalszych działań w celu zapewnienia pełnego wdrożenia ram 
prawnych w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji; jest poważnie zaniepokojony 
tym, że w czasie przygotowań do parady równości zaplanowanej na 2 października 2011 
r. wykazano się brakiem woli politycznej, by czynnie promować politykę tolerancji 
i poszanowania podstawowych praw człowieka oraz zapewnić bezpieczeństwo 
uczestników tej parady, co doprowadziło do zakazu jej organizacji; stanowczo potępia 
podburzające i dyskryminacyjne uwagi na ten temat wygłaszane przez niektórych 
polityków i duchownych prawosławnych; przypomina rządowi, że wolność słowa 
i zgromadzeń jest podstawowym prawem człowieka i jedną z podstawowych wartości 
UE, której każdy kraj aspirujący do członkostwa w UE musi przestrzegać; 
z zadowoleniem przyjmuje pozytywne działanie podjęte przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich i Komisarza ds. Równości w celu promowania tych wartości 
w społeczeństwie serbskim; apeluje o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie gróźb ze 
strony grup ekstremistycznych, które to groźby podano jako powód zakazania parady; 
pamięta o wolnym tempie dochodzenia w sprawie aktów przemocy wokół parady 
równości w 2010 r., w wyniku którego jak dotąd wydano niewielką liczbę łagodnych 
wyroków skazujących; z zadowoleniem przyjmuje jednak działania podjęte przez 
prokuraturę i sądy w celu zakazania działalności organizacji ekstremistycznych; wzywa 
władze państwowe i miejskie do zaangażowania się w pracę nad tworzeniem atmosfery 
tolerancji, biorąc pod uwagę to, że Serbia powinna w najbliższej przyszłości zostać 
krajem kandydującym;

20. z zadowoleniem przyjmuje zmiany w prawie wyborczym, w wyniku których zwiększono 
udział procentowy kobiet w parlamencie; podkreśla jednak, że kobiety są nadal 
dyskryminowane na rynku pracy oraz że nie mają jeszcze pełnej reprezentacji w życiu 
politycznym kraju, w tym na stanowiskach rządowych; podkreśla powolne tempo 
wdrażania strategii służących poprawie tej sytuacji i wzywa władze do nasilenia starań 
w tym kierunku; apeluje o bardziej dynamiczne działania w celu zapobiegania przemocy 
domowej i zgłaszania jej przypadków oraz zapewniania pomocy jej ofiarom; 
z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym otwarcie pierwszego tzw. bezpiecznego 
domu w południowej Serbii;

21. zwraca uwagę na trudną sytuację społeczności romskiej, która nadal jest 
dyskryminowana na rynku pracy oraz doświadcza trudności z dostępem do odpowiednich 
mieszkań, edukacji i opieki zdrowotnej; z zadowoleniem przyjmuje szereg inicjatyw 
podejmowanych przez władze w celu zajęcia się zwłaszcza kwestiami zdrowia, dostępu 
do edukacji i rejestracji Romów; jest jednak zaniepokojony przymusowymi eksmisjami 
Romów, w tym dzieci i osób w podeszłym wieku, bez odpowiednich konsultacji i okresu 
wypowiedzenia oraz bez zapewnienia mieszkań zastępczych; wzywa władze do 
natychmiastowego zaprzestania tych praktyk;

22. podkreśla znaczenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, jeśli chodzi o poprawę 
stosunków między grupami etnicznymi oraz monitorowanie działalności władz; wzywa 
rząd i parlament do opracowania spójnych ram umożliwiających właściwe konsultacje 
z tymi organizacjami w procesie opracowywania polityki społecznej; jest zaniepokojony 
groźbami kierowanymi do działaczy i obrońców praw człowieka, zwłaszcza tych, którzy 
zajmują się zbrodniami wojennymi, przestępczością zorganizowaną, prawami LGBT 



PE473.877v01-00 8/9 RE\879940PL.doc

PL

i stosunkami z Kosowem, oraz wzywa władze do dopilnowania, by przeprowadzono 
dochodzenia w sprawie tych gróźb, a winnych postawiono przed sądem;

23. z zadowoleniem przyjmuje działalność Rzecznika Praw Obywatelskich i wzywa władze 
do udzielenia pełnego poparcia politycznego dla jego zaleceń i zapewnienia działań 
następczych oraz do zapewnienia Rzecznikowi Praw Obywatelskich odpowiedniej 
zdolności finansowej, administracyjnej i biurowej do realizowania powierzonych mu 
zadań;

24. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę władz Belgradu polegającą na uruchomieniu 
kampanii promującej kandydaturę Belgradu do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2020 
i zachęca do realizowania podobnych projektów zbliżających Belgrad i Serbię do 
przestrzeni kulturalnej UE; wzywa państwa członkowskie i Komisję do poparcia 
kandydatury Belgradu;

25. ponownie podkreśla znaczenie współpracy regionalnej obejmującej wszystkie kraje tego 
regionu i z zadowoleniem przyjmuje czynny udział Serbii w inicjatywach regionalnych; 
z zadowoleniem przyjmuje oficjalną wizytę prezydenta Tadicia w Bośni i Hercegowinie 
oraz jego poparcie dla integralności terytorialnej i suwerenności tego kraju; wzywa 
ponadto władze serbskie do wsparcia reform w Bośni i Hercegowinie, których celem jest 
wzmocnienie i usprawnienie instytucji tego kraju z myślą o reformach związanych 
z perspektywą unijną; wzywa rządy obu krajów do odbycia specjalnego wspólnego 
posiedzenia, aby osiągnąć lepszą koordynację reform związanych z perspektywą unijną; 
z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy i osiągnięcia prezydentów Josipovicia i Tadicia 
w dziedzinie poprawy stosunków politycznych między Chorwacją a Serbią; 
z zadowoleniem przyjmuje czynne zaangażowanie Serbii w realizację procesu z Sarajewa 
oraz podpisanie w dniu 7 listopada przez Serbię, wspólnie z Bośnią i Hercegowiną, 
Chorwacją i Czarnogórą, deklaracji ministerialnej w sprawie zakończenia przesiedlania 
ludności i znalezienia trwałych rozwiązań dla uchodźców i przesiedleńców;

26. z zadowoleniem przyjmuje poprawę stosunków Czarnogóry z Serbią; apeluje o ściślejszą 
współpracę rządów tych krajów w celu skoordynowania reform związanych 
z perspektywą unijną, a w szczególności wysiłków służących podjęciu wspólnych 
wyzwań dotyczących praworządności, a zwłaszcza zwalczania przestępczości 
zorganizowanej; 

27. wzywa władze do promowania w mniej rozwiniętych regionach Serbii przykładu 
stosunkowo zamożnej Wojwodiny; wzywa władze do niezwłocznego przystąpienia do 
przyjmowania odnośnego prawodawstwa dotyczącego finansowania tej prowincji dwa 
lata po uchwaleniu Statutu Wojwodiny;

28. podkreśla kapitalne znaczenie wysokiej jakości kształcenia dla dalszego rozwoju 
społecznego i gospodarczego Serbii i zmniejszania wysokiego bezrobocia w tym kraju, 
zwłaszcza wśród ludzi młodych; wzywa władze do czynnego zaangażowania się 
w promowanie wśród młodzieży wartości kształcenia oraz do czynienia większych 
inwestycji w kształcenie wyższe;
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29. apeluje o wzmożenie wysiłków w celu umożliwienia prowadzenia edukacji w językach 
mniejszości, a w szczególności o zapewnienie wszelkich niezbędnych podręczników; 
z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym otwarcie w Bujanovacu dwujęzycznego 
wydziału uniwersyteckiego, gdzie kształcą się studenci pochodzenia albańskiego 
i serbskiego;

30. z zadowoleniem przyjmuje działania rządu, które doprowadziły do poprawy sytuacji 
finansowej i makroekonomicznej Serbii; z zadowoleniem przyjmuje zawarcie umowy 
zabezpieczającej z MFW w sprawie pożyczki typu stand-by, która jest środkiem 
służącym zwiększeniu zaufania inwestorów w stabilność ekonomiczną tego kraju; 
podkreśla jednak, że światowy kryzys finansowy i gospodarczy wywołał negatywny 
skutek dla społeczeństwa, zwłaszcza dla grup znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji; wzywa władze do czynienia wszelkich starań w celu 
zminimalizowania niekorzystnego wpływu kryzysu na te grupy;

31. podkreśla, że faktyczne rządy prawa w kraju są niezbędne, aby przyciągnąć 
zagranicznych inwestorów oraz poprawić warunki w celu szybszego przejścia na 
gospodarkę rynkową; w związku z tym przypomina, że istnienie monopoli poważnie 
utrudnia ten proces, a także wzywa rząd do dalszego podejmowania działań w celu 
zniesienia monopoli; wzywa również do czynienia większych starań w celu ułatwienia 
procesu tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw poprzez uproszczenie i skrócenie 
procedur administracyjnych koniecznych do ich zakładania;

32. z zadowoleniem przyjmuje znaczne postępy Serbii w dostosowywaniu prawa Serbii do 
unijnego dorobku prawnego w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego; apeluje 
o dalsze nieprzerwane działania w tym zakresie, koncentrujące się na egzekwowaniu 
prawa, szczególnie w dziedzinie jakości wody i składowania odpadów;

33. wzywa do dalszego podejmowania wysiłków mających na celu stworzenie 
zrównoważonej sieci transportu publicznego w Serbii, a w szczególności udoskonalenie 
infrastruktury kolejowej i transportu śródlądowymi szlakami wodnymi oraz 
infrastruktury drogowej, w tym szybkie zakończenie budowy Korytarza X; podkreśla 
znaczenie poprawy wzajemnych połączeń z krajami sąsiadującymi w celu ułatwienia 
lokalizowania i mobilności obywateli;

34. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządowi i parlamentowi Serbii.


