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Uznesenie Európskeho parlamentu o procese integrácie Srbska do EÚ

Európsky parlament,

– so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a 
ich členskými štátmi a Srbskou republikou, ku ktorej dal Európsky parlament 19. januára 
2011 svoj súhlas a ktorá sa nachádza v záverečnej fáze ratifikácie členskými štátmi, a so 
zreteľom na Dočasnú dohodu o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym 
spoločenstvom a Srbskou republikou, ktorá nadobudla platnosť 1. februára 2010,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/213/ES z 18. februára 2008 o zásadách, prioritách 
a podmienkach obsiahnutých v európskom partnerstve so Srbskom a o zrušení 
rozhodnutia 2006/56/ES1,

– so zreteľom na závery Rady z 25. októbra 2010, v ktorých vyzýva Komisiu, aby pripravila 
svoje stanovisko k žiadosti Srbska o členstvo v Európskej únii, ako aj na závery Rady z 
5.decembra 2011 a závery Európskej rady z 9. decembra 2011,

– so zreteľom na stanovisko Komisie z 12. októbra 2011 k žiadosti Srbska o členstvo v 
Európskej únii (SEC(2011)1208) a oznámenie Komisie z 12. októbra 2011 s názvom 
Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2011 – 2012 (COM(2011)666),

– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 (1999), poradné stanovisko 
Medzinárodného súdneho dvora z 22. júla 2010 k otázke súladu jednostranného 
vyhlásenia nezávislosti Kosova s medzinárodným právom a rezolúciu Valného 
zhromaždenia OSN z 9. septembra 2010, v ktorej sa schválil obsah stanoviska a privítala 
pripravenosť EÚ na sprostredkovanie dialógu medzi Belehradom a Prištinou2, 

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie piateho  medziparlamentného zhromaždenia EÚ –
Srbsko zo 18.– 19. apríla 2011,

– so zreteľom na dohodu o readmisii medzi EÚ a Srbskom z 8. novembra 20073

a na nariadenie Rady (ES) č. 1244/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých 
štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých 
štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti4,

– so zreteľom na správu, ktorú predložil hlavný žalobca ICTY 7. decembra 2011, 

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v záveroch predsedníctva vydaných po zasadnutí Európskej rady v Solúne 19. a 20. 
júna 2003 dostali všetky štáty západného Balkánu prísľub, že sa stanú členmi Európskej 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 80, 19.3.2008, s. 46.
2 A/RES/64/298
3 Ú. v. EÚ L 334, 19.12.2007, s. 46.
4 Ú. v. EÚ L 336, 18.12.2009, s. 1.
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únie, keď splnia stanovené kritériá, a tento prísľub bol zopakovaný v obnovenom 
konsenze týkajúcom sa rozširovania, ktorý schválila Európska rada 14. a 15. decembra 
2006, a v záveroch Rady z 25. októbra 2010,

1. 1. víta pokrok, ktorý Srbsko dosiahlo v procese reforiem; berie na vedomie, že Rada 
odložila rozhodnutie týkajúce sa odporúčania Komisie udeliť Srbsku štatút kandidátskej 
krajiny; vyzýva Európsku radu, aby na svojom najbližšom zasadnutí v marci udelila 
Srbsku štatút kandidátskej krajiny, pokiaľ srbské orgány splnia podmienky stanovené na 
samite v decembri 2011; vyzýva srbské orgány, aby využili toto obdobie na nadviazanie 
dialógu s Prištinou s cieľom v plnej miere vykonávať uzatvorené dohody a uplatniť 
opatrenia, ktoré by umožnili plnú účasť Kosova na regionálnej spolupráci vrátane 
obchodu; zastáva názor, že pokiaľ budú splnené kľúčové priority vytýčené Komisiou v
jej stanovisku a pokiaľ bude naďalej pokračovať proces reforiem, mali by sa čím skôr 
otvoriť prístupové rokovania so Srbskom, čím EÚ dokáže svoj záväzok, ktorý na seba 
prevzala v súvislosti s budúcim členstvom tejto krajiny v EÚ; pripomína, že ďalší pokrok 
Srbska v európskom integračnom procese závisí od pokroku pri zabezpečovaní plnenia 
kodanských kritérií, a najmä dodržiavania zásad právneho štátu, rešpektovania ľudských 
práv a zlepšovania fungovania trhového hospodárstva; víta pokrok dosiahnutý v 
ratifikácii Dohody o stabilizácii a pridružení a vyzýva zvyšné členské štáty, aby 
bezodkladne ukončili ratifikačný proces;

2. blahoželá krajine k tomu, že predviedla pred súd zvyšných dvoch utečencov hľadaných 
Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu, Ratka Mladića a Gorana 
Hadžića; zdôrazňuje, že ich zajatie nebolo iba podmienkou ďalšieho priblíženia sa Srbska 
k EÚ, ale predovšetkým predstavovalo ďalší krok k zabezpečeniu spravodlivosti obetiam 
konfliktov, ku ktorým došlo v 90. rokoch minulého storočia v bývalej Juhoslávii, a 
krokom k zmiereniu v regióne; vyzýva na dôkladné prešetrenie a stíhanie osôb 
zapojených do podporných sietí, ktoré umožnili utečencom, aby sa tak dlho ukrývali, 
najmä vojenské a civilné bezpečnostné zložky;

3. je vážne znepokojený vývojom situácie v severnom Kosove v druhom polroku 2011, a 
najmä násilím, ktoré bolo výsledkom júlových incidentov; opätovne pripomína, že k 
trvalému odstráneniu napätia v regióne možno dospieť iba na základe riešení, ktoré budú 
výsledkom rokovaní v rámci dialógu s Prištinou; v tejto súvislosti víta dosiahnuté dohody 
a žiada srbskú vládu, aby ich v plnej miere a bezodkladne vykonávala; víta stály tok 
tovaru, ktorý umožnilo prijatie colných kolkov a to, že srbské orgány poskytli misii 
EULEX prvých 10 000 kópií rodných listov a že 26. decembra 2011 sa začala vykonávať 
dohoda o slobode pohybu, čo sú prvé kroky vo vykonávaní dohôd; víta vyjadrenia 
prezidenta Tadića o nutnosti odstrániť prekážky, po ktorom má nasledovať ich čiastočné 
odstránenie;  pripomína, že voľný pohyb osôb, tovaru, myšlienok a kapitálu je základnou 
hodnotou v EÚ, a vyzýva srbské orgány, aby zabezpečili trvalé odstránenie zvyšných 
prekážok, a umožnili tak voľný prístup k priechodom; vyzýva srbské orgány, aby uľahčili 
spoluprácu misie EULEX s kosovskými Srbmi, a tým umožnili misii EULEX a silám 
KFOR v plnej miere vykonávať svoj mandát;

4.  víta opätovné potvrdenie potreby pokračovať v dialógu medzi Belehradom a Prištinou s 
cieľom zlepšiť životné podmienky obyvateľov oboch krajín a zdôrazňuje význam tohto 
procesu pre širšiu regionálnu spoluprácu, stabilitu a dynamiku prístupového procesu;
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5. víta skutočnosť, že srbskí občania majú od decembra 2009 možnosť cestovať do 
schengenského priestoru bez víz, ako sa o to dôrazne zasadzoval Parlament; vyjadruje 
plnú podporu tomuto rozšíreniu bezvízového styku, avšak je znepokojený zvýšeným 
počtom žiadateľov o azyl v niektorých členských štátoch; vyzýva orgány, aby znásobili 
svoje úsilie a vysvetlili spoločnosti neprípustnosť takýchto žiadostí a aby identifikovali a 
stíhali organizátorov tzv. azylovej turistiky; vyzýva členské štáty EÚ, aby pomohli 
Srbsku v jeho úsilí bojovať proti organizovanému zločinu v súvislosti s nezákonným 
obchodovaním falošných žiadateľov o azyl; 

6. zdôrazňuje zásadný význam boja proti korupcii a organizovanému zločinu pre právny štát 
v tejto krajine; víta pokrok dosiahnutý v boji proti korupcii vrátane nedávneho prijatia 
niekoľkých súvisiacich zákonov; rovnako víta rozhodnutie ústavného súdu o neústavnosti 
vykonávania niekoľkých verejných funkcií ako krok k väčšej transparentnosti vo 
verejnom sektore, ktorým sa zníži riziko konfliktu záujmov; zdôrazňuje však, že 
vzájomne prepojené záujmy politických strán a podnikateľských magnátov živia 
korupciu systému, čo je v regióne bežný a naďalej veľmi rozšírený problém, a žiada, aby 
došlo v presvedčivej  miere k stíhaniu káuz, do ktorých sú zapletené vysokopostavené 
osoby, a aby bol uplatňovaný  vhodný systém ochrany osôb, ktoré tieto kauzy nahlásili; 
vyzýva vládu, aby prijala nadväzné opatrenia na zistené prípady korupcie systému, ktoré 
zistila rada boja proti korupcii a úrad boja proti korupcii, a zároveň aby zabezpečila, že 
tieto orgány budú mať primerané finančné a správne zdroje na vykonávanie svojej 
činnosti a na poskytovanie podpory na vysokej úrovni stratégii boja proti korupcii; 

7. upozorňuje na mnohé nahlásené nezrovnalosti, najmä v oblasti privatizačného procesu a 
verejného zaobstarávania, a žiada aktívnejšie zapojenie orgánov presadzovania práva, v 
rámci ktorého zabezpečia dôkladné vyšetrovanie, ako aj to, aby boli páchatelia postavení 
pred súd; v tejto súvislosti upozorňuje na vysokú dôležitosť zhromažďovania dôkladných 
a kompletných súpisov verejného majetku s cieľom zabezpečiť bezpečné a predvídateľné 
podnikateľské prostredie, zabezpečiť kontinuitu reštitúcií súkromného majetku, ako aj 
predchádzať nezákonnému odcudzeniu verejných statkov súkromnými subjektmi; 

8. víta prijatie zákona o financovaní politických činností ako dôležitý krok k 
transparentnosti politického systému a žiada jeho náležité uplatňovanie, najmä v záujme 
toho, aby sa zabezpečil účinný systém monitorovania transakcií a účinných sankcií;

9. pripomína význam činnosti parlamentu, víta opatrenia prijaté na posilnenie jeho 
zákonodarnej úlohy a jeho dohľadu nad činnosťami vlády a žiada vyvinúť ďalšie úsilie na 
vybudovanie kapacít, aby mohol účinne plniť svoje úlohy, najmä v oblasti 
bezpečnostných služieb; na tento účel víta rozhodnutie reorganizovať útvary parlamentu s 
cieľom zefektívniť a zvýšiť účinnosť ich práce;

10. berie na vedomie reformu súdnictva a prokuratúry, ako aj reorganizáciu systému 
zameranú na zlepšenie jeho efektívnosti a odstránenie množstva nevyriešených prípadov; 
poznamenáva však, že treba vyvinúť väčšie  úsilie na zabezpečenie nezávislosti a 
odbornej úrovne týchto dvoch sektorov; vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcimi 
nedostatkami v oblasti odvolacieho konania sudcov a prokurátorov, ktorí neboli opätovne 
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menovaní, vrátane procesných a štandardných porušení predpisov;  žiada, aby bol proces 
zavŕšený transparentne a bez vonkajšieho nátlaku najvyššej súdnej rady;

11.  je vážne znepokojený opakovanými obvineniami z porušenia článku 359 trestného 
zákonníka o zneužívaní právomoci; vyzýva orgány, aby urýchlene pristúpili k revízii 
trestného zákonníka s cieľom zabezpečiť, aby bol v súlade s európskymi normami, a aby 
bezodkladne ukončili stíhanie podľa ustanovení o zneužívaní právomocí, čo oslabuje 
dôveru v právny štát v krajine;

12. poukazuje na vážne nedostatky vo fungovaní programu na ochranu svedkov v súvislosti s 
prípadmi vojnových zločinov, čo viedlo k tomu, že množstvo svedkov sa rozhodlo 
dobrovoľne vystúpiť z programu po tom, ako boli systematicky zastrašovaní; vyzýva 
ministerstvo vnútra a úrad prokuratúry pre vojnové zločiny, aby sa aktívne zapojili do 
úsilia o zabezpečenie bezpečnosti a dobrých podmienok pre všetkých svedkom 
zapojených do ochranného programu; zdôrazňuje, že funkčný program na ochranu 
svedkov má zásadný význam pre zabezpečenie právneho štátu v krajine, ako aj pre 
dokázanie politickej vôle zameranej na účinné riešenie prípadov vojnových zločinov, 
ktoré vnútroštátnemu súdnictvu postúpil Medzinárodný trestný tribunál pre zločiny v 
bývalej Juhoslávii;   

13. víta pokrok dosiahnutý v reforme verejnej správy, ale zdôrazňuje, že je potrebné 
vynaložiť ďalšie úsilie o zabezpečenie jej úplnej profesionality a nezávislosti od 
politického vplyvu, a to prostredníctvom plného uplatňovania systému menovaní a 
kariérneho postupu na základe pracovných zásluh; žiada väčšiu koordináciu pri 
implementácii stratégie pre reformu verejnej správy a na zahrnutie miestnej samosprávy 
do legislatívneho rámca;

14. víta zmeny doplnenia k zákonom o voľbách a o voľbách do miestnych samospráv, a 
najmä zrušenie nedemokratických praktík menovania poslancov politickými stranami 
nezávisle od poradia na volebných zoznamoch a tzv. bianko rezignácie, čím sa vytvára 
priestor pre politickú kontrolu ich činnosti; žiada prijatie zákona o štátnej volebnej 
komisii ihneď po voľbách, aby sa vytvoril nezávislý orgán na kontrolu volebného 
systému;

15. pripomína, že silné a nezávislé médiá sú nevyhnutnou súčasťou demokratického systému; 
v tomto smere víta prijatie stratégie na vytvorenie verejného informačného systému a jej 
akčného plánu, ako aj plánované odstúpenie štátu z vlastníctva akéhokoľvek média; je 
však znepokojený pokusmi o kontrolu nad médiami a pokusmi o zásahy do ich práce a 
vyzýva orgány, aby zabezpečili nezávislosť médií od politického nátlaku a iných 
vplyvov; je znepokojený hrozbami namierenými proti srbským novinárom a žiada ich 
dôkladné prešetrenie, aby sa novinárom zabezpečilo bezpečné prostredie, v ktorom budú 
môcť efektívne vykonávať svoju prácu bez potreby autocenzúry; zdôrazňuje, že je 
potrebné prijať ďalšie opatrenia proti koncentrácii vlastníctva médií a nedostatku 
transparentnosti v médiách, ako aj zabezpečiť rovnaký prístup na trh s reklamou vrátane 
vynakladania verejných financií na reklamu a propagáciu; žiada novinárov, aby 
dodržiavali etický kódex;
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16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že štátne orgány skutočne uložili v krajine embargo na 
spravodajstvo v súvislosti s incidentmi z júla 2011 v severnom Kosove a skreslili úlohu 
KFOR v týchto udalostiach; zdôrazňuje, že pre demokratickú a dobre informovanú 
spoločnosť sú dôležité slobodné a nezávislé médiá;

17. je znepokojený protestmi etnických Albáncov proti diskriminácii a napätou situáciou v 
Sandžaku a žiada vládu, aby priradila väčšiu dôležitosť zlepšeniu situácie menšín vrátane 
ich prístupu k vzdelaniu a zastúpeniu v miestnych inštitúciách, ako aj hospodárskemu 
rozvoju údolia Preševo a Sandžaka; konštatuje, že ani dva roky po voľbách do 
menšinových rád nebola zriadená bosniacka národná rada, a žiada, aby bola v súlade s 
predpismi okamžite zriadená; vyzýva politických a náboženských vodcov, aby sa zdržali 
vznetlivých vyhlásení, ktoré by mohli viesť k zvýšeniu napätia;

18. zdôrazňuje dôležitosť sčítania obyvateľstva pre zhromažďovanie štatistických informácií 
dôležitých pre rozvoj Srbska, najmä menej vyspelých regiónov; víta skutočnosť, že akcie 
spojené so sčítaním obyvateľstva v Srbsku v októbri 2011 prebehli vo veľkej miere 
úspešne; vyjadruje hlboké poľutovanie nad výzvami k bojkotu sčítania obyvateľstva zo 
strany politikov albánskeho etnického pôvodu, ktoré poslúchli členovia mestských 
sčítacích komisií a značné množstvo občanov v Preševe a Bujanovaci; 

19. žiada ďalšie opatrenia na zabezpečenie plnej implementácie legislatívneho rámca v 
oblasti boja proti diskriminácii; vyjadruje vážne znepokojenie nad nedostatkom politickej 
vôle pri aktívnom presadzovaní politiky tolerancie a rešpektu k základným ľudským 
právam, ako aj pri zabezpečovaní bezpečnosti účastníkov pochodu za práva sexuálnych 
menšín (tzv. Pride Parade) naplánovaného na 2. októbra 2011, čo sa prejavilo v priebehu 
jeho príprav a viedlo k zákazu jeho uskutočnenia; rozhodne odsudzuje vznetlivé a 
diskriminačné poznámky na túto tému zo strany niektorých politikov a členov ortodoxnej 
cirkvi; pripomína vláde, že sloboda prejavu a združovania je základným ľudským právom 
a základnou hodnotou EÚ, ktorú musí rešpektovať každá krajina, ktorá sa uchádza o 
členstvo v EÚ; víta pozitívne opatrenia, ktoré prijal ombudsman a komisár pre rovnosť, 
ktoré sú určené na podporu týchto hodnôt v srbskej spoločnosti; žiada prešetrenie 
vyhrážok zo strany extrémistických skupín, ktoré poslúžili ako dôvod zákazu 
usporiadania pochodu; pripomína pomalé tempo vyšetrovania násilných incidentov počas 
pochodu Pride Parade z roku 2010, ktoré viedlo len k malému množstvu miernych 
trestov; víta však opatrenia, ktoré prijala prokuratúra a súdy a ktorých cieľom je zákaz 
pôsobenia extrémistických organizácií; vyzýva štátne a mestské orgány, aby vyvíjali 
úsilie na vybudovanie atmosféry tolerancie, keďže Srbsko by sa v blízkej budúcnosti 
malo stať kandidátskou krajinou;

20. víta pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k volebnému zákonu zamerané na zvýšenie 
zastúpenia žien v zákonodarnom zbore; zdôrazňuje však, že ženy sú stále vystavené 
diskriminácii na pracovnom trhu a že ešte stále nie sú dostatočne zastúpené v politickom 
živote krajiny vrátane funkcií vo vláde; zdôrazňuje pomalé tempo implementácie stratégií 
na zlepšenie tejto situácie a naliehavo žiada orgány, aby zvýšili svoje úsilie vynaložené v 
tomto smere; žiada energickejšie úsilie na prevenciu a oznamovanie domáceho násilia, 
ako aj na poskytovanie pomoci jeho obetiam; v tejto súvislosti víta otvorenie prvého 
azylového domu na juhu Srbska;
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21. zdôrazňuje ťažkú situáciu rómskeho spoločenstva, ktoré naďalej trpí diskrimináciou na 
pracovnom trhu a zároveň čelí problémom pri prístupe k vhodnému bývaniu, vzdelaniu a 
zdravotnej starostlivosti; víta množstvo iniciatív, ktoré vyvinuli orgány na riešenie 
predovšetkým otázok spojených so zdravotnými podmienkami, prístupom k vzdelaniu a 
registrácii Rómov; je však znepokojený prípadmi núteného vysťahovania Rómov vrátane 
detí a seniorov bez toho, aby prebehli náležité konzultácie a bolo vydané upozornenie a 
aby im bolo poskytnuté náhradné bývanie;  vyzýva orgány, aby túto praktiku 
bezodkladne ukončili;

22. zdôrazňuje význam organizácií občianskej spoločnosti pre zlepšovanie vzťahov medzi 
rôznymi etnikami a monitorovanie činností orgánov; žiada vládu a parlament, aby 
vypracovali konzistentný rámec, ktorý umožní, aby boli pri vypracúvaní sociálnych 
politík uskutočnené náležité konzultácie; je znepokojený vyhrážkami namierenými na 
aktivistov a obhajcov ľudských práv, najmä na tých, ktorí pôsobia v oblasti vojnových 
zločinov, práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov a vzťahov s 
Kosovom, a vyzýva orgány, aby zabezpečili, že budú tieto hrozby prešetrené a páchatelia 
súdne stíhaní;

23. víta prácu ombudsmana a vyzýva orgány, aby poskytli plnú politickú podporu a 
zabezpečili nadväzné opatrenia k jeho odporúčaniam a aby zabezpečili jeho úradu 
primerané finančné, administratívne a kancelárske kapacity, ktoré mu umožnia 
vykonávať činnosť;

24. víta iniciatívu orgánov mesta Belehrad na otvorenie kampane mesta na získanie štatútu 
Európskeho hlavného mesta kultúry na rok 2020 a povzbudzuje k súvisiacim projektom, 
vďaka ktorým sa Belehrad a Srbsko priblížia ku kultúrnemu priestoru EÚ; vyzýva 
členské štáty a Komisiu, aby podporili kandidatúru Belehradu;

25. opakovane pripomína dôležitosť inkluzívnej regionálnej spolupráce pre všetky krajiny 
tohto regiónu a víta aktívnu účasť Srbska v regionálnych iniciatívach; víta oficiálnu 
návštevu prezidenta Tadića v Bosne a Hercegovine a podporu, ktorú vyjadril, pokiaľ ide 
o územnú celistvosť a zvrchovanosť tejto krajiny; ďalej naliehavo žiada srbské orgány, 
aby podporili reformy v Bosne a Hercegovine zamerané na posilnenie a zefektívnenie 
činnosti inštitúcií krajiny v súvislosti s reformami týkajúcimi sa vstupu do EÚ; vyzýva 
obe vlády, aby usporiadali spoločné zasadnutie s cieľom dosiahnuť lepšiu koordináciu 
reforiem spojených so vstupom do EÚ; víta iniciatívy a dosiahnuté výsledky v zlepšovaní 
politických vzťahov medzi Chorvátskom a Srbskom, ktoré iniciovali prezidenti Josipović 
a Tadić; víta aktívne zapojenie Srbska do postupujúceho sarajevského procesu a 
skutočnosť, že Srbsko spolu s Bosnou a Hercegovinou, Chorvátskom a Čiernou Horou 
podpísalo 7. novembra ministerské vyhlásenie o ukončení vysídľovania a hľadaní 
trvalých riešení pre utečencov a vysídlené osoby;

26. víta zlepšenie vzťahov medzi Čiernou Horou a Srbskom; žiada užšiu spoluprácu 
príslušných vlád v reformách týkajúcich sa vstupu do EÚ, a najmä pokiaľ ide o úsilie pri 
riešení spoločných výziev v oblasti právneho štátu a predovšetkým v boji proti 
organizovanému zločinu; 
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27. vyzýva orgány, aby v menej vyspelých regiónoch Srbska propagovali príklad pomerne 
dobre prosperujúcej Vojvodiny; vyzýva orgány, aby dva roky po schválení štatútu 
Vojvodiny pružne pristúpili k prijatiu súvisiacich zákonov o financovaní tejto provincie;

28. zdôrazňuje obrovský význam vysoko kvalitného vzdelávania pre ďalší spoločenský a 
hospodársky rozvoj Srbska a pre zníženie nezamestnanosti v krajine, predovšetkým 
nezamestnanosti mladých ľudí; vyzýva orgány, aby sa aktívne zapojili do propagovania 
hodnoty vzdelávania medzi mladými ľuďmi a aby investovali viac prostriedkov do 
vyššieho vzdelávania;

29. žiada, aby bolo vynaložené vyššie úsilie s cieľom umožniť vzdelávanie v menšinových 
jazykoch a predovšetkým poskytnúť všetky potrebné učebnice; v tomto smere víta 
otvorenie bilingválnej univerzitnej fakulty v Bujanovaci, ktorá zastrešuje študentov 
albánskeho i srbského etnického pôvodu;

30. víta činnosti vlády, ktoré viedli k zlepšeniu finančnej a makroekonomickej situácii 
Srbska; víta uzatvorenú bezpečnostnú dohodu s MMF o rezervných pôžičkách ako 
prostriedok na zlepšenie dôvery investorov v hospodársku stabilitu krajiny; zdôrazňuje 
však, že svetová finančná a hospodárska kríza mala negatívny vplyv na spoločnosť, 
najmä na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, a vyzýva orgány, aby vyvinuli všetko 
možné úsilie na minimalizáciu nepriaznivého dosahu krízy na tieto skupiny;

31. zdôrazňuje, že nastolenie skutočného právneho štátu v krajine je potrebné na prilákanie 
zahraničných investícií a zlepšenie podmienok pre rýchlejší prechod ekonomiky na 
otvorený trh; v tomto smere pripomína, že existencia monopolov tento prechod vážne 
brzdí, a vyzýva vládu, aby naďalej prijímala opatrenia na ich zrušenie; zároveň žiada, aby 
bolo vynaložené vyššie úsilie zamerané na uľahčenie procesu zakladania malých a 
stredných podnikov prostredníctvom zjednodušenia a obmedzenia dĺžky trvania 
správnych postupov potrebných na ich zriadenie;

32. víta pozitívny pokrok Srbska v harmonizácii s acquis v oblasti životného prostredia; 
žiada ďalšie nepretržité úsilie v tejto oblasti so zameraním na presadzovanie právnych 
predpisov, najmä pokiaľ ide o kvalitu vody a likvidáciu odpadu;

33. žiada vynaloženie ďalšieho úsilia na vývoj udržateľnej siete verejnej dopravy v Srbsku a 
najmä na zlepšenie systému železničnej dopravy a vnútrozemskej lodnej dopravy, ako aj 
cestnej infraštruktúry vrátane urýchleného dokončenia koridoru X; zdôrazňuje význam, 
ktorý má zlepšenie prepojení so susednými krajinami pre ľahšie vyhľadanie občanov a ich 
mobilitu;

34. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu 
Srbska.


