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Rezoluţia Parlamentului European referitoare la procesul de integrare europeană a 
Serbiei 

Parlamentul European,

– având în vedere Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi 
statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, pe care l-
a aprobat Parlamentul European la 19 ianuarie 2011 şi care reprezintă stadiul final al 
procesului de ratificare de către statele membre, precum şi Acordul interimar privind 
comerţul şi aspectele legate de comerţ dintre Comunităţile Europene, pe de o parte, şi 
Republica Serbia, pe de altă parte, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2010,

– având în vedere Decizia 2008/213/CE a Consiliului din 18 februarie 2008 privind 
principiile, priorităţile şi condiţiile cuprinse în Parteneriatul european cu Serbia şi de 
abrogare a Deciziei 2006/56/CE 1,

– având în vedere concluziile Consiliului din 25 octombrie 2010 de a invita Comisia să îşi 
pregătească avizul cu privire la cererea Serbiei de aderare la Uniunea Europeană, precum 
şi concluziile Consiliului din 5 decembrie 2011 şi concluziile Consiliului European din 9 
decembrie 2011,

– având în vedere avizul Comisiei din 12 octombrie 2011 privind cererea Serbiei de aderare 
la Uniunea Europeană ((SEC(2011)1208) şi comunicarea Comisiei din 12 octombrie 
2011 intitulată „Strategia de extindere şi principalele provocări 2011-2012” 
(COM(2011)0666),

– având în vedere Rezoluţia 1244 (1999) a Consiliului de Securitate al ONU, Avizul 
consultativ al Curţii Internaţionale de Justiţie din 22 iulie 2010 privind conformitatea cu 
dreptul internaţional a declaraţiei unilaterale de independenţă a Kosovo, precum şi 
Rezoluţia din 9 septembrie 2010 a Adunării Generale a ONU care a luat act de conţinutul 
avizului şi a salutat disponibilitatea UE de a facilita dialogul dintre Belgrad şi Pristina2 , 

– având în vedere declaraţia comună a celei de-a 5-a Reuniuni interparlamentare UE-Serbia 
din 18-19 aprilie 2011,

– având în vedere Acordul de readmisie UE-Serbia din 8 noiembrie 20073 şi Regulamentul 
(CE) nr. 1244/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 539/2001 din 15 martie 2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi 
trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror 
resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie4,

– având în vedere raportul procurorului general al TPII prezentat la 7 decembrie 2011, 

– având în vedere rezoluţiile sale anterioare,

                                               
1  JO L 80, 19.3.2008, p. 46.
2  A/RES/64/298
3  JO L 334, 19.12.2007, p. 46.
4  JO L 336, 18.12.2009, p. 1.
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– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în concluziile Preşedinţiei, care au fost publicate în urma reuniunii Consiliului 
European de la Salonic din 19 şi 20 iunie 2003, s-a promis tuturor ţărilor din Balcanii de 
Vest că vor adera la Uniunea Europeană atunci când vor îndeplini criteriile stabilite, iar 
acest angajament a fost reluat în consensul reînnoit privind extinderea, adoptat de către 
Consiliul European la 14 şi 15 decembrie 2006 şi în concluziile Consiliului din 25 
octombrie 2010;

1. salută progresul realizat de Serbia în procesul de reformă; ia act de amânarea de către 
Consiliu a deciziei privind recomandarea Comisiei de a acorda Serbiei statutul de ţară 
candidată; solicită Consiliului European să acorde Serbiei statutul de ţară candidată la 
următoarea reuniune din martie dacă autorităţile din Serbia au îndeplinit condiţiile astfel 
cum au fost prezentate în cadrul Summitului din decembrie 2011; solicită autorităţilor 
sârbe să folosească acest interval de timp pentru a se angaja în mod activ în dialogul cu 
Pristina, astfel încât să pună în aplicare în totalitate acordurile semnate şi să găsească 
modalităţile care să permită participarea deplină a Kosovo-ului la cooperarea regională, 
inclusiv în domeniul comercial; consideră că, dacă sunt îndeplinite priorităţile-cheie 
subliniate de către Comisie în avizul acesteia şi dacă procesul de reformă continuă, ar 
trebui deschise cât mai curând posibil negocierile de aderare cu Serbia, demonstrând în 
acest fel angajamentul Uniunii Europene faţă de perspectiva europeană a acestei ţări; 
reaminteşte că progresul suplimentar al Serbiei în procesul de integrare europeană 
depinde de progresele în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, şi în 
special de respectarea statului de drept, a drepturilor omului şi îmbunătăţirea funcţionării 
economiei de piaţă; salută progresele în ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere 
şi solicită celorlalte state membre ale UE să finalizeze fără întârziere procedurile de 
ratificare;

2. felicită ţara pentru faptul că a adus în faţa justiţiei ultimii doi inculpați fugari căutaţi de 
către TPII, Ratko Mladić şi Goran Hadžić; subliniază faptul că arestarea acestora nu a 
reprezentat doar o condiţie pentru continuarea progresului Serbiei către UE, dar, mai ales, 
o etapă necesară pentru a face dreptate victimelor conflictelor din anii 1990 din fosta 
Iugoslavie şi pentru reconcilierea în regiune; solicită anchetarea minuţioasă şi urmărirea 
penală a persoanelor implicate în reţelele de sprijin, care au permis fugarilor să se 
ascundă un timp atât de îndelungat, mai ales în cadrul serviciilor de securitate civilă şi 
militară;  

3. este serios preocupat de evenimentele din nordul Kosovo-ului din a doua jumătate a 
anului 2011, şi în special de violenţele stârnite de incidentele din iulie;  reiterează faptul 
că doar o soluţie negociată în cadrul dialogului cu Pristina poate elimina pentru totdeauna 
tensiunile din regiune; salută, în acest sens, acordurile încheiate, şi solicită guvernului 
sârb să le pună în aplicate în totalitate şi fără întârziere; salută circulaţia regulată de 
bunuri care a fost asigurată prin acceptarea ştampilelor vamale, eliberarea primelor 10 
000 de copii ale certificatelor de naştere din partea autorităţilor sârbe pentru EULEX şi 
demararea punerii în aplicare a acordului privind libertatea de circulaţie la 26 decembrie 
2011, drept primele măsuri pentru implementarea acordurilor;  salută declaraţia 
preşedintelui Tadić privind necesitatea distrugerii baricadelor, urmată de înlăturarea 
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parţială a acestora; reaminteşte că libera circulaţie a persoanelor, a bunurilor, ideilor şi a 
capitalului este o valoare fundamentală a UE şi solicită autorităţilor sârbe să asigure 
înlăturarea permanentă a baricadelor rămase, permiţând accesul liber la punctele de 
trecere; solicită autorităţilor sârbe să faciliteze cooperarea EULEX cu sârbii din Kosovo 
pentru a permite EULEX şi KFOR să îşi execute pe deplin mandatul;

4. salută reafirmarea necesităţii continuării dialogului între Pristina şi Belgrad pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru cetăţenii ambelor ţări şi subliniază importanţa 
acestui proces pentru cooperare regională mai extinsă, stabilitate şi dinamism în procesul 
de aderare; 

5. salută faptul că cetăţenii sârbi au, din decembrie 2009, posibilitatea să călătorească în 
zona Schengen fără vize, după cum a fost susţinut cu tărie de către Parlament; sprijină în 
totalitate prelungirea regimului de liberalizare a vizelor, dar, cu toate acestea, este 
îngrijorat de numărul în creştere de solicitanţi de azil în unele state membre ale UE;  
solicită autorităţilor să îşi dubleze eforturile pentru a explica societăţii inadmisibilitatea 
unor astfel de solicitări şi pentru a identifica şi urmări în justiţie organizatorii de „călătorii 
pentru obţinerea azilului”; solicită statelor membre ale UE să sprijine Serbia în eforturile 
sale pentru combaterea crimei organizate în ceea ce priveşte traficul falşilor solicitanţi de 
azil. 

6. subliniază importanţa deosebită a luptei împotriva corupţiei şi a crimei organizate pentru 
statul de drept în ţară; salută progresele înregistrate în ceea ce priveşte combaterea 
corupţiei, inclusiv recenta adoptare a unor legi conexe; salută, în egală măsură, decizia 
Curţii Constituţionale privind neconstituționalitatea deţinerii mai multor funcţii publice 
ca un pas către mai multă transparenţă în sectorul public, reducând riscul conflictelor de 
interese; subliniază, cu toate acestea, faptul că interesele combinate ale partidelor politice 
şi ale magnaţilor susţin corupţia sistemică, o problemă comună în regiune care continuă 
să fie răspândită şi solicită rezultate credibile în acţiunile în justiţie în ceea ce priveşte 
cazurile foarte importante şi implementarea unui sistem corespunzător de protecţie pentru 
persoanele care le semnalează; solicită guvernului să urmărească rezultatele corupţiei 
sistemice identificate de Consiliul Anticorupţie şi Agenţia Anticorupţie şi, de asemenea, 
să se asigure că aceste agenţii dispun de resursele financiare şi administrative adecvate 
pentru îndeplinirea activităţilor şi să ofere sprijin la nivel mai înalt pentru strategia de 
combatere a corupţiei;   

7. atrage atenţia asupra multor nereguli înregistrate, în special în ceea ce priveşte procesul 
de privatizare sau achiziţiile publice, şi solicită mai mult angajament activ din partea 
autorităţilor de aplicare a legii pentru asigurarea de anchete minuţioase şi aducerea în faţa 
justiţiei a autorilor acestor nereguli; atrage atenţia, în acest sens, asupra importanţei 
capitale de a redacta un registru detaliat şi complet al proprietăţilor publice pentru a 
garanta un mediu economic sigur şi previzibil, a asigura continuarea restituirii 
proprietăţilor private, şi pentru a împiedica înstrăinarea ilicită a bunurilor publice de către 
interesele private; 

8. salută adoptarea legii privind finanţarea activităţilor politice, drept un pas important către 
transparenţa sistemului politic, şi solicită implementarea adecvată a acesteia, în special 
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pentru asigurarea unui sistem eficient de monitorizare a tranzacţiilor şi sancţiuni 
eficiente;

9. reaminteşte importanţa activităţilor parlamentului, salută măsurile luate pentru 
consolidarea rolului legislativ al acestuia şi cel de control asupra activităţii guvernului, şi 
solicită mai multe eforturi pentru consolidarea capacităţilor în vederea îndeplinirii în mod 
eficient a sarcinilor sale, mai ales în ceea ce priveşte serviciile de securitate; salută, în 
acest sens, decizia de a reorganiza serviciile parlamentului, în vederea raţionalizării şi 
sporirii eficacităţii activităţilor acestora;

10. ia act de reforma sistemului judiciar și a procuraturii, precum şi de reorganizarea 
sistemului în vederea îmbunătăţirii eficienţei acestuia şi eliminarea cazurilor 
nesoluționate; constată, cu toate acestea, că sunt necesare eforturi suplimentare pentru 
asigurarea independenţei şi profesionalismului acestor două sectoare; este preocupat de 
deficienţele existente încă în procesul de apel al judecătorilor şi procurorilor al căror 
mandat nu este reînnoit, printre care încălcările standard şi cele procedurale; solicită 
încheierea procesului într-un mod transparent şi fără presiuni externe asupra Consiliului 
Superior al Justiției; 

11. este serios preocupat de reclamaţii repetate în ceea ce priveşte utilizarea abuzivă a 
articolului 359 din Codul penal privind abuzul în serviciu; invită autorităţile să demareze 
rapid procesul de revizuire a Codului penal pentru a-l aduce în conformitate cu normele 
europene şi să pună imediat capăt cazurilor de acuzaţii de abuz în serviciu, care slăbesc 
încrederea în statul de drept în ţară;

12. atrage atenţia asupra deficienţelor grave în funcţionarea programului de protecţie a 
martorilor în ceea ce priveşte cazurile crimelor de război, care a avut drept rezultat 
alegerea voluntară a martorilor de a părăsi programul după ce fuseseră intimidaţi în mod 
sistematic; solicită Ministerului de Interne şi parchetului însărcinat cu crimele de război 
să depună eforturi în mod activ pentru a asigura siguranţa şi bunăstarea tuturor martorilor 
care participă la programul de protecţie;  subliniază că un program funcţional de protecţie 
a martorilor este de o importanţă capitală pentru statul de drept în ţară, dar şi pentru a 
demonstra voinţa politică de a trata în mod eficient cazurile de crime de război lăsate de 
TPII instanţelor judiciare naţionale;     

13. salută progresul înregistrat pentru reforma administraţiei publice, dar subliniază că este 
nevoie de eforturi suplimentare pentru a asigura pe deplin profesionalismul şi 
independenţa de influenţa politică, prin punerea completă în aplicare a sistemului de 
numire şi de promovare pe baza meritelor; solicită mai multă coordonare în 
implementarea strategiei pentru reforma administraţiei publice şi pentru includerea 
administraţiei locale în cadrul legislativ;

14. salută amendamentele la legile privind alegerile şi alegerile locale, şi în special 
desfiinţarea practicilor nedemocratice de numire a parlamentarilor de către partidele 
politice indiferent de ordinea de pe listele de votare şi „demisiile în alb”, plasând 
activitatea acestora sub control politic;   solicită adoptarea legii privind comisia electorală 
naţională imediat după alegeri, în vederea creării unei instanţe independente pentru a 
controla procesul electoral; 
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15. reaminteşte că existenţa unor mijloace de informare în masă puternice și independente 
este un element indispensabil al unui sistem democratic;  salută, în acest sens, adoptarea 
Strategiei de dezvoltare a sistemului de informare publică şi planul de acţiune a acesteia 
şi retragerea programată a statului din statutul de proprietar asupra oricărei forme de 
mass-media; este preocupat, cu toate acestea, de eforturile de a controla şi a interveni în 
sectorul mass-media şi solicită autorităţilor să asigure independenţa acestuia faţă de 
presiunea politică sau alte influenţe; este preocupat de ameninţările adresate jurnaliştilor 
sârbi, şi solicită examinarea minuţioasă a acestora pentru a asigura jurnaliştilor un mediu 
sigur pentru desfăşurarea activităţii lor în mod eficient şi fără necesitatea autocenzurii; 
subliniază necesitatea de a lua măsuri împotriva concentrării mass-mediei şi lipsei de 
transparenţă în mass-media, precum şi de a garanta un acces egal pe piaţa publicităţii, 
inclusiv bani din fondurile publice cheltuiţi pe publicitate şi promovare; solicită 
respectarea Codului deontologic de către jurnalişti;

16. regretă faptul că autorităţile naţionale au impus efectiv cenzurarea mass-media în ţară în 
ceea ce priveşte incidentele din iulie 2011 din nordul Kosovo-ului şi au prezentat în mod 
eronat rolul KFOR la aceste evenimente; subliniază importanţa unei mass-media libere şi 
independente pentru un public democratic şi bine-informat;

17. este preocupat de protestele albanezilor împotriva discriminării şi de o situaţie tensionată 
din Sandžak şi solicită guvernului să acorde mai multă atenţie ameliorării situaţiei 
minorităţilor, inclusiv accesul acestora la educaţie şi reprezentarea în cadrul instituţiilor 
locale, şi dezvoltării economice a văii Preševo şi a Sandžak; constată faptul că, la doi ani 
de la alegerile pentru consiliile minorităților, încă nu a fost instituit consiliul naţional 
bosniac şi solicită crearea rapidă a acestuia în conformitate cu normele în vigoare; solicită 
liderilor politici şi religioşi să se abţină de la declaraţii provocatoare, care riscă să 
intensifice tensiunile;

18. subliniază importanţa recensământului populaţiei în colectarea informaţiilor statistice 
importante pentru dezvoltarea Serbiei, mai ales în regiunile mai puţin dezvoltate;  salută 
faptul că recensământul s-a desfăşurat cu succes în mare parte a Serbiei în octombrie 
2011; regretă profund apelurile de boicotare a recensământului venite din partea 
politicienilor de origine albaneză, care au fost urmaţi de membri ai comisiilor municipale 
de recensământ şi de un număr important de cetăţeni din Preševo şi Bujanovac;  

19. solicită măsuri suplimentare pentru asigurarea implementării depline a cadrului legislativ 
privind combaterea discriminării; este deosebit de preocupat de lipsa de voinţă politică 
pentru a promova în mod activ politica toleranţei şi respectul drepturilor de bază ale 
omului, precum şi pentru a asigura siguranţa participanţilor la Parada mândriei 
programată pentru 2 octombrie 2011, manifestată în timpul pregătirii sale, şi care a 
condus la interzicerea organizării sale; condamnă în mod ferm remarcile discriminatorii şi 
provocatoare făcute pe acest subiect de unii politicieni şi membri ai clericului ortodox;   
aminteşte guvernului faptul că libertatea de expresie şi de asociere este un drept 
fundamental al omului şi o valoare centrală a UE, care trebuie să fie respectată de orice 
ţară care doreşte să devină stat membru al UE; salută iniţiativa pozitivă luată de către 
Ombudsman şi de către comisarul pentru egalitate de a promova aceste valori în 
societatea sârbă; solicită investigarea ameninţărilor din partea grupurilor extremiste care 



RE\879940RO.doc 7/9 PE473.877v01-00

RO

au fost invocate drept motiv pentru interzicerea paradei; reaminteşte ritmul lent al 
investigaţiei violenţelor din cadrul Paradei mândriei din 2010, care până acum a avut 
drept rezultat doar un număr mic de condamnări uşoare;  salută, cu toate acestea, măsurile 
luate de parchet şi de tribunale în vederea interzicerii funcţionării organizaţiilor 
extremiste;  solicită autorităţilor naţionale şi municipale să participe în mod activ la 
crearea unei atmosfere de toleranţă, dat fiind faptul că Serbia ar trebui să devină o ţară 
candidată în viitorul apropiat;

20. salută amendamentele la legea electorală care măreşte procentajul femeilor în organul 
legislativ; subliniază, cu toate acestea, faptul că femeile se confruntă încă cu 
discriminarea pe piaţa muncii şi că încă nu sunt pe deplin reprezentate în viaţa politică a 
ţării, inclusiv în posturi guvernamentale; subliniază ritmul lent al implementării 
strategiilor pentru îmbunătăţirea acestei situaţii şi îndeamnă autorităţile să îşi intensifice 
eforturile în acest sens; solicită depunerea de eforturi mai susţinute pentru a preveni şi 
raporta cazurile de violenţă domestică, precum şi pentru a oferi sprijin victimelor 
acesteia; salută, în acest sens, deschiderea primului adăpost în sudul Serbiei;

21. subliniază situaţia dificilă a comunităţii romilor, care continuă să fie afectată de 
discriminare pe piaţa muncii şi să se confrunte cu dificultăţi în ceea ce priveşte accesul la 
locuinţe adecvate, educaţie şi asistenţă medicală; salută seria de iniţiative luate de 
autorităţi pentru abordarea, în special, a problemelor legate de condiţiile sanitare, accesul 
la educaţie şi înregistrarea romilor; este preocupat, cu toate acestea, de evacuarea forţată a 
romilor, inclusiv a copiilor şi a persoanelor în vârstă, fără consultare corespunzătoare sau 
preaviz, şi fără a le oferi locuinţe alternative; solicită autorităţilor să înceteze imediat 
aceste practici;

22. subliniază importanţa organizaţiilor societăţii civile pentru îmbunătăţirea relaţiilor 
interetnice şi monitorizarea activităţilor autorităţilor;  solicită guvernului şi parlamentului 
să instituie un cadru coerent care să permită consultarea adecvată a acestora în elaborarea 
politicilor sociale; este preocupat de ameninţările împotriva activiştilor şi militanţilor 
pentru drepturile omului, mai ales a acelora care desfăşoară activităţi în domeniul 
crimelor de război, crimei organizate, drepturilor LGBT şi al relaţiilor cu Kosovo, şi 
solicită autorităţilor să asigure investigarea acestor ameninţări şi aducerea în justiţie a 
autorilor acestora; 

23. salută activitatea Ombudsmanului şi solicită autorităţilor să ofere sprijin politic deplin şi 
să asigure punerea în aplicare a recomandărilor sale şi să furnizeze serviciile sale cu 
mijloacele adecvate pe plan financiar şi administrativ şi în materie de birouri, astfel încât 
să permită derularea activităţilor;

24. salută iniţiativa autorităţilor municipale din Belgrad de a demara o campanie în favoarea 
Belgradului drept capitală europeană a culturii 2020 şi încurajează proiectele conexe care 
aduc Belgradul şi Serbia mai aproape de spaţiul cultural al UE; solicită statelor membre şi 
Comisiei să sprijine candidatura Belgradului;

25. reiterează importanţa cooperării regionale incluzive pentru toate ţările din regiune şi 
salută participarea activă a Serbiei în iniţiativele regionale; salută vizita oficială a 
preşedintelui Tadić în Bosnia şi Herţegovina şi sprijinul acestuia pentru integritatea 
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teritorială şi suveranitatea ţării; îndeamnă, în plus, autorităţile sârbe să sprijine reformele 
din Bosnia şi Herţegovina care au drept scop consolidarea şi simplificarea instituţiilor 
ţării în vederea reformelor legate de UE;  solicită ambelor guverne să organizeze o 
sesiune comună specială pentru a ajunge la o mai bună coordonare în ceea ce priveşte 
reformele legate de UE;  salută iniţiativele lansate de preşedinţii Josipović şi Tadić şi 
progresele înregistrate în ceea ce priveşte ameliorarea relaţiilor politice dintre Croaţia şi 
Serbia; salută participarea activă a Serbiei în evoluţia procesului de la Sarajevo şi în 
semnarea, la data de 7 noiembrie, de către Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia şi 
Muntenegru, a unei declaraţii ministeriale privind încheierea strămutărilor şi găsirea de 
soluţii durabile pentru refugiaţi şi persoane strămutate;

26. salută ameliorarea relaţiilor dintre Muntenegru şi Serbia; solicită o coordonare mai 
strânsă pentru guvernele în cauză în ceea ce priveşte reformele legate de UE şi, în special, 
în ceea ce priveşte abordarea provocărilor comune referitoare la statul de drept şi, mai 
ales, lupta împotriva crimei organizate; 

27. solicită autorităţilor să promoveze exemplul regiunii relativ prospere Voivodina pentru 
regiunile mai puţin dezvoltate ale Serbiei; solicită autorităţilor să înceapă rapid adoptarea 
legii referitoare la finanţarea provinciei la doi ani după adoptarea Statutului din 
Voivodina;

28. subliniază importanţa capitală a educaţiei de înaltă calitate pentru o mai bună dezvoltare 
socială şi economică a Serbiei şi pentru reducerea şomajului ridicat înregistrat în ţară, în 
special în rândul tinerilor; solicită autorităţilor să se angajeze în mod activ în promovarea 
valorii educaţiei în rândul tinerilor, şi să investească mai mult în învăţământul superior;

29. solicită întreprinderea mai multor eforturi pentru a permite învăţarea în limbile minoritare 
şi, în special, pentru a oferi toate manualele de curs necesare; salută, în acest sens, 
deschiderea facultăţii bilingve din cadrul universităţii din Bujanovac, care primeşte atât 
studenţi de origine sârbă, cât şi studenţi de origine albaneză; 

30. salută activităţile guvernului care au condus la îmbunătăţirea situaţiei financiare şi 
macroeconomice a Serbiei; salută acordul de precauţie semnat cu FMI privind un 
împrumut stand-by ca un mijloc de a consolida încrederea investitorilor în ceea ce 
priveşte stabilitatea economică a ţării;    subliniază, cu toate acestea, faptul că criza 
economică şi financiară globală a avut un efect negativ asupra societăţii, în special în 
rândul grupurilor celor mai vulnerabile, şi solicită autorităţilor să depună toate eforturile 
pentru a minimiza efectul advers al acesteia asupra acestor grupuri;

31. subliniază faptul că este necesar un stat de drept adevărat în ţară pentru a atrage investiţii 
străine şi pentru a îmbunătăţi condiţiile în vederea unei tranziţii mai rapide a economiei 
către piaţa liberă; aminteşte, în acest sens, că existenţa monopolurilor compromite 
semnificativ o astfel de tranziţie şi solicită guvernului să continue măsurile pentru 
desfiinţarea acestora;  solicită, în acelaşi timp, mai multe eforturi pentru a facilita 
procesul creării de întreprinderi mici şi mijlocii prin simplificarea şi reducerea duratei 
pentru procedurile administrative necesare pentru crearea acestora;
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32. salută progresele semnificative înregistrate de Serbia în ceea ce priveşte alinierea la 
acquis-ul în domeniul mediului înconjurător; solicită eforturi suplimentare susținute în 
acest domeniu, cu accent deosebit asupra punerii în aplicare a legislaţiei, în special în 
ceea ce priveşte calitatea apei şi eliminarea deşeurilor; 

33. solicită eforturi suplimentare pentru crearea unei reţele viabile de transport public în 
Serbia, şi în special pentru ameliorarea sistemului feroviar şi a transportului pe căi 
navigabile interioare, precum şi a infrastructurii rutiere, inclusiv finalizarea rapidă a 
„Corridor X”;  subliniază importanţa consolidării interconexiunilor cu ţările vecine, astfel 
încât să se faciliteze localizarea şi mobilitatea cetăţenilor;

34. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, 
Comisiei, precum şi guvernului şi parlamentului Serbiei.


