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Resolucija Evropskega parlamenta o evropskem integracijskem procesu Srbije

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi 
in njihovimi državami članicami in Republiko Srbijo, ki ga je Evropski parlament odobril 
19. januarja 2011 in je v zadnji fazi postopka ratifikacije v državah članicah, ter 
Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo in 
Republiko Srbijo, ki je začel veljati 1. februarja 2010,

– ob upoštevanju Sklepa sveta 2008/213/ES z dne 18. februarja 2008 o načelih, prednostnih 
nalogah in pogojih evropskega partnerstva s Srbijo in o razveljavitvi Sklepa 2006/56/ES1,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 25. oktobra 2010, v katerih ta poziva Komisijo, naj 
pripravi mnenje o prošnji Srbije za članstvo v Evropski uniji, sklepov Sveta z dne 
5. decembra 2011 in sklepov Evropskega sveta z dne 9. decembra 2011,

– ob upoštevanju mnenja Komisije z dne 12. oktobra 2011 o prošnji Srbije za članstvo v 
Evropski uniji (SEC(2011)1208) in sporočila Komisije z dne 12. oktobra 2011 z 
naslovom Strategija širitve in glavni izzivi za obdobje 2011-2012 (COM(2011)0666),

– ob upoštevanju resolucije Varnostnega sveta OZN 1244(1999), svetovalnega mnenja 
Meddržavnega sodišča z dne 22. julija 2010 o skladnosti enostranske deklaracije o 
neodvisnosti Kosova z mednarodnim pravom in resolucije Generalne skupščine OZN z 
dne 9. septembra 2010, ki je potrdila vsebino mnenja in pozdravila pripravljenost EU, da 
spodbuja dialog med Beogradom in Prištino2, 

– ob upoštevanju skupne izjave s 5. medparlamentarnega srečanja EU-Srbija 18. in 
19. aprila 2011,

– ob upoštevanju sporazuma o ponovnem sprejemu med Evropsko skupnostjo in Republiko 
Srbijo z dne 8. novembra 20073 in Uredbe Sveta (ES) št. 1244/2009 z dne 30. novembra 
2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih 
držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, 
katerih državljani so oproščeni te zahteve4,

– ob upoštevanju poročila glavnega tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo 
Jugoslavijo, predloženega 7. decembra 2011, 

– ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij,

– ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je predsedstvo v svojih sklepih, objavljenih po Evropskem svetu v Solunu 19. in 

                                               
1  UL L 80, 19.03.08, str. 46.
2  A/RES/64/298
3  UL L 334, 19. 12. 07, str. 46.
4  UL L 336, 18.12.09, str. 1.
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20. junija 2003, sprejelo obvezo do vseh držav zahodnega Balkana, da bodo lahko 
pristopile k Evropski uniji, ko bodo izpolnile postavljena merila, in ker je bila ta obveza 
ponovno poudarjena v obnovljenem soglasju o širitvi, ki ga je Evropski svet potrdil 14. in 
15. decembra 2006, ter v sklepih Sveta z dne 25. oktobra 2010;

1. pozdravlja napredek, ki ga je v procesu reform dosegla Srbija; je seznanjen s tem, da je 
Svet odložil odločitev o priporočilu Komisije, da se Srbiji podeli status države 
kandidatke; poziva Evropski svet, naj marca na svojem naslednjem srečanju Srbiji podeli 
status kandidatke, če bodo srbske oblasti do takrat izpolnile pogoje, ki so bili določeni na 
vrhunskem srečanju decembra 2011; poziva srbske oblasti, naj ta čas porabijo za dejavno 
sodelovanje v dialogu s Prištino, da bi se v celoti izvršili sprejeti dogovori in da bi se 
našla ureditev, ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova v regionalnem sodelovanju, 
tudi pri trgovini; meni, da bi se morala čim prej začeti pristopna pogajanja s Srbijo – pod 
pogojem, da se izpolni bistvena prednostna naloga, ki jo je v svojem mnenju izpostavila 
Komisija, in da se nadaljuje reformni proces –, s čimer se dokaže zaveza EU 
vključevanju te države v EU; opozarja, da je nadaljnje napredovanje Srbije v procesu 
evropskega povezovanja odvisno od napredka pri izpolnjevanju københavnskih meril, še 
posebej delovanju pravne države, spoštovanju človekovih pravic in izboljšanju delovanja 
tržnega gospodarstva; pozdravlja napredek pri ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma in preostale države članice EU poziva, naj brez odlašanja končajo postopke 
ratifikacije;

2. čestita državi, ker je predala še zadnja ubežnika, ki ju je iskalo Mednarodno kazensko 
sodišče za nekdanjo Jugoslavijo, Ratka Mladića in Gorana Hadžića; poudarja, da pri 
njunem prijetju ni šlo zgolj za zahtevo, ki je bila pogoj za nadaljnji napredek Srbije na 
poti v EU, temveč predvsem za korak v smeri zagotavljanja pravice za žrtve konfliktov v 
nekdanji Jugoslaviji v 90. letih 20. stoletja ter sprave v tej regiji; poziva k temeljiti 
preiskavi in kazenskopravnemu pregonu oseb, ki so sodelovale v podpornih omrežjih, ki 
so ubežnikoma omogočala, da sta se tako dolgo skrivala, zlasti v vojaških in civilnih 
varnostnih službah;

3. je zelo zaskrbljen zaradi dogodkov na severu Kosova v drugi polovici leta 2011 in še 
posebej zaradi nasilja, ki je bilo posledica julijskih incidentov; ponovno poudarja, da 
lahko le rešitev s pogajanji v okviru dialoga s Prištino trajno odpravi napetosti v tej regiji; 
v zvezi s tem pozdravlja dosežene sporazume in poziva srbsko vlado, naj jih izvaja v 
celoti in brez odlašanja; kot prve korake pri izvajanju sporazumov pozdravlja nemoten 
pretok blaga, ki ga je omogočilo sprejetje carinskih oznak, predaja prvih 10 000 kopij 
rojstnih listov srbskih oblasti Eulexu ter začetek izvajanja sporazuma o prostem gibanju 
26. decembra 2011; pozdravlja izjave predsednika Tadića o tem, da je treba barikade 
podreti in jih nato deloma odstraniti; opozarja, da je prost pretok ljudi, blaga, idej in 
kapitala temeljna vrednota v EU, ter poziva srbske oblasti, naj zagotovijo, da bodo 
preostale barikade trajno odstranjene in bo tako omogočen nemoten dostop do mejnih 
prehodov; poziva srbske oblasti, naj spodbujajo sodelovanje Eulexa s kosovskimi Srbi, da 
se Eulexu in Kforju omogoči, da v celoti izvršujeta svoj mandat;

4.  pozdravlja ponovno potrditev potrebe po stalnosti dialoga med Beogradom in Prištino, 
da se izboljšajo življenjski pogoji ljudi v obeh državah, in poudarja pomen tega procesa 
za širše regionalno sodelovanje, stabilnost in dinamičnost pristopnega procesa;



PE473.877v01-00 4/8 RE\879940SL.doc

SL

5. pozdravlja dejstvo, da imajo srbski državljani od decembra 2009 možnost potovati v 
schengensko območje brez vizumov, kar je Parlament odločno zagovarjal; v celoti 
podpira to podaljšanje izvajanja brezvizumske ureditve, vseeno pa je zaskrbljen zaradi 
rasti števila prosilcev za azil v nekaterih državah članicah EU; poziva oblasti, naj 
okrepijo prizadevanja, da bi družbi pojasnile nesprejemljivost tovrstnih prošenj ter 
kazenskopravno preganjale organizatorje tovrstnih „azilnih potovanj“; poziva države 
članice EU, naj pomagajo Srbiji pri njenih prizadevanjih v boju proti organiziranemu 
kriminalu v povezavi s trgovanjem z lažnimi prosilci za azil; 

6. poudarja izjemen pomen boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu za vladavino 
prava v tej državi; pozdravlja napredek v boju proti korupciji, vključno z nedavnim 
sprejetjem več zakonov na tem področju; ravno tako pozdravlja sodbo ustavnega sodišča 
o neustavnosti opravljanja več javnih funkcij, in sicer kot korak v smeri večje 
preglednosti v javnem sektorju, ki zmanjšuje nevarnost navzkrižja interesov; vseeno 
poudarja, da prepleteni interesi političnih strank in tajkunov vzdržujejo sistemsko 
korupcijo, kar je običajna in še vedno zelo razširjena težava v tej regiji, ter poziva, naj se 
doseže verodostojno število kazenskopravnih pregonov v odmevnih zadevah in naj se 
izvaja ustrezen sistem varovanja oseb, ki prijavijo takšne primere; poziva vlado, naj 
ukrepa v zvezi s primeri sistemske korupcije, ki jih razkrijeta protikorupcijski svet in 
agencija za boj proti korupciji, pa tudi, naj zagotovi ustrezna finančna in upravna sredstva 
za ti agenciji, da bosta lahko opravljali svoje delo in zagotavljali več podpore na visoki 
ravni za protikorupcijsko strategijo; 

7. opozarja na številne nepravilnosti, o katerih obstajajo poročila, zlasti na področjih 
privatizacijskega procesa in javnih naročil, ter poziva k dejavnejšemu udejstvovanju 
organov kazenskega pregona, da se zagotovijo temeljite preiskave in se storilci privedejo 
pred sodišče; v zvezi s tem opozarja, da je izjemno pomembno sestaviti temeljit in popoln 
register javnega premoženja, da se zagotovi varno in predvidljivo poslovno okolje, 
poskrbi za nadaljnje vračanje zasebne lastnine ter zasebnim interesom prepreči 
nezakonito odtujevanje javnega premoženja; 

8. pozdravlja sprejetje zakona o financiranju političnih dejavnosti, saj gre za pomemben 
korak v smeri preglednosti političnega sistema, in poziva k ustreznemu izvajanju tega 
zakona, zlasti za zagotavljanje učinkovitega sistema spremljanja transakcij in učinkovitih 
sankcij;

9. opozarja na pomen, ki ga ima delo parlamenta, pozdravlja ukrepe, sprejete za krepitev 
njegove zakonodajne vloge in vloge pri nadzorovanju dejavnosti vlade, ter poziva k 
dodatnim prizadevanjem za nadaljnjo krepitev zmogljivosti za učinkovito izvajanje 
njegovih nalog, zlasti glede varnostnih služb; zato pozdravlja odločitev o reorganizaciji 
služb parlamenta, katere cilj je racionalizacija in povečanje učinkovitosti njihovega dela;

10. je seznanjen z reformo sodstva in tožilstva, pa tudi z reorganizacijo sistema, ki je 
namenjena izboljšanju njune učinkovitosti in odpravljanju sodnih zaostankov; vseeno 
ugotavlja, da je potrebnih več prizadevanj za zagotavljanje neodvisnosti in strokovnosti 
teh dveh sektorjev; je zaskrbljen zaradi preostalih pomanjkljivosti v pritožbenih 
postopkih sodnikov in tožilcev, ki niso bili ponovno imenovani, vključno s kršitvami 
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postopkov in standardov; poziva, naj se postopki izpeljejo do konca na pregleden način in 
brez kakršnih koli zunanjih pritiskov na visoki sodni svet;

11.  je resno zaskrbljen zaradi ponavljajočih se obtožb o zlorabi člena 359 kazenskega 
zakonika, ki zadeva zlorabo položaja; poziva oblasti, naj hitro nadaljujejo z revizijo 
kazenskega zakonika, da zagotovijo njegovo skladnost z evropskimi standardi, ter naj 
nemudoma odpravijo vlaganje obtožnic po predpisu o zlorabi položaja, kar spodkopava 
zaupanje v vladavino prava v državi;

12. opozarja na resne pomanjkljivosti pri delovanju programa za zaščito prič v povezavi s 
primeri vojnih zločinov, kar je privedlo do tega, da se je določeno število prič 
prostovoljno odločilo izstopiti iz programa, po tem ko so bile sistematično ustrahovane; 
poziva notranje ministrstvo in urad tožilca za vojne zločine, naj dejavno sodelujeta pri 
prizadevanjih za zagotavljanje varnosti in dobrega počutja vseh prič, ki sodelujejo v 
programu za zaščito; poudarja, da je delujoč program za zaščito prič izjemno pomemben 
za vladavino prava v državi, pa tudi pri izkazovanju politične volje za učinkovito 
obravnavo primerov vojnih zločinov, ki jih je Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo 
Jugoslavijo prepustilo nacionalnim sodnim oblastem;

13. pozdravlja napredek pri reformi javne uprave, vendar poudarja, da so še vedno potrebna 
prizadevanja za zagotovitev njene popolne strokovnosti in neodvisnosti od političnih 
vplivov, in sicer s celovito uporabo sistema imenovanja in napredovanja, ki temelji na 
uspešnosti; poziva k večjemu usklajevanju pri izvajanju strategije za reformo javne 
uprave in k vključitvi lokalne uprave v zakonodajni okvir;

14. pozdravlja predloge sprememb zakonov o volitvah in lokalnih volitvah ter zlasti odpravo 
nedemokratičnih praks, po katerih stranke imenujejo poslance v parlament ne glede na 
vrstni red na volilnih listah, in „bianco odstopnih izjav“, ki omogočajo politični nadzor 
nad njihovim delom; poziva, naj bo takoj po volitvah sprejet zakon o državni volilni 
komisiji, da se oblikuje neodvisni organ za nadzor volilnega postopka;

15. ponovno poudarja, da so močni in neodvisni mediji nepogrešljiv sestavni del 
demokratičnega sistema; zato pozdravlja sprejetje strategije o razvoju javnega 
informacijskega sistema in akcijskega načrta v okviru te strategije ter načrtovani umik 
države iz lastništva medijev; vseeno je zaskrbljen zaradi poskusov nadzora nad mediji in 
vmešavanja vanje ter poziva oblasti, naj zagotovijo njihovo neodvisnost od političnih 
pritiskov in drugih vplivov; je zaskrbljen zaradi groženj srbskim novinarjem in poziva k 
njihovi temeljiti preiskavi, da se novinarjem zagotovi varno okolje, v katerem lahko svoje 
delo opravljajo učinkovito in brez potrebe po samocenzuri; poudarja, da je treba sprejeti 
ukrepe proti koncentraciji lastništva in pomanjkanju preglednosti v medijih, pa tudi za 
zagotavljanje enakopravnega dostopa do oglaševalskega trga, tudi do izplačil javnih 
sredstev za oglaševanje in promocijo; poziva novinarje, naj spoštujejo etični kodeks;

16. obžaluje dejstvo, da so državne oblasti dejansko vsilile blokado medijskega poročanja v 
državi, kar zadeva dogodke na severu Kosova julija 2011, in napačno prikazale vlogo 
Kforja v teh dogodkih; poudarja pomen svobodnih in neodvisnih medijev za 
demokratično in dobro obveščeno javnost;
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17. je zaskrbljen zaradi protestov državljanov albanske narodnosti proti diskriminaciji in 
zaradi napetih razmer v Sandžaku ter poziva vlado, naj med političnimi prednostnimi 
nalogami nameni večji pomen izboljšanju položaja manjšin, vključno z njihovim 
dostopom do izobraževanja in zastopstva v lokalnih institucijah, ter gospodarskemu 
razvoju doline Preševo in Sandžaka; ugotavlja, da dve leti po volitvah v manjšinske svete 
še vedno ni bil oblikovan bošnjaški narodni svet, ter poziva k njegovemu čim hitrejšemu 
oblikovanju in izpolnjevanju predpisov; poziva politične in verske voditelje, naj ne dajejo 
podžigajočih izjav, ki lahko še zaostrijo napetosti;

18. poudarja pomen popisa prebivalstva pri zbiranju statističnih podatkov, ki so pomembni za 
razvoj Srbije, zlasti manj razvitih regij; pozdravlja, da je bil popis v Srbiji oktobra 2011 
na splošno opravljen uspešno; močno obžaluje pozive k bojkotu popisa s strani politikov 
albanske narodnosti, ki so jim sledili člani občinskih komisij za popis in veliko število 
državljanov v Preševu in Bujanovcu; 

19. poziva k nadaljnjim korakom za zagotavljanje celovitega izvajanja zakonodajnega okvira 
za boj proti diskriminaciji; je resno zaskrbljen zaradi pomanjkanja politične volje za 
dejavno spodbujanje politike strpnosti in spoštovanja temeljnih človekovih pravic, pa tudi 
za zagotavljanje varnosti udeležencev parade ponosa med pripravami na to parado, 
napovedano za 2. oktober 2011, zaradi česar je bila njena organizacija prepovedana; 
odločno obsoja podžigajoče in diskriminatorne izjave, ki so jih na to temo podali nekateri 
politiki in pravoslavni duhovniki; opozarja vlado, da sta svobodi izražanja in združevanja 
temeljni človekovi pravici in temeljni vrednoti EU, ki ju mora spoštovati vsaka država, ki 
želi postati članica EU; pozdravlja pozitivne ukrepe varuha človekovih pravic in 
komisarja za varstvo enakosti, namenjene spodbujanju teh vrednot v srbski družbi; poziva 
k preiskavi groženj skrajnih skupin, ki so služile kot utemeljitev za prepoved parade; 
opozarja na počasno preiskovanje nasilja, povezanega s parado ponosa leta 2010, ki je 
doslej privedlo do majhnega števila blagih kazni; vseeno pozdravlja ukrepe tožilstva in 
sodišč, namenjene prepovedi delovanja skrajnih skupin; poziva državne in mestne oblasti, 
naj vztrajno delujejo za vzpostavitev vzdušja strpnosti, saj bi morala Srbija v bližnji 
prihodnosti postati država kandidatka;

20. pozdravlja spremembe volilne zakonodaje, s katerimi se je povečal delež žensk v 
zakonodajnih telesih; vseeno poudarja, da se ženske še vedno soočajo z diskriminacijo na 
trgu dela in da še niso popolnoma zastopane v političnem življenju države, vključno s 
položaji v vladi; opozarja na počasnost izvajanja strategij za izboljšanje tega položaja in 
poziva oblasti, naj okrepijo svoja prizadevanja za izpolnitev tega cilja; poziva k 
odločnejšim prizadevanjem za preprečevanje in prijavljanje nasilja v družini, pa tudi za 
zagotavljanje pomoči žrtvam tega nasilja; zato pozdravlja odprtje prve varne hiše na jugu 
Srbije;

21. opozarja na težaven položaj romske skupnosti, ki še vedno trpi diskriminacijo na trgu 
dela in ima težave pri dostopu do ustreznih stanovanj, izobraževanja in zdravstvenega 
varstva; pozdravlja številne pobude oblasti, namenjene zlasti reševanju vprašanj 
zdravstvenih razmer, dostopa do izobraževanja in registracije Romov; vseeno je 
zaskrbljen zaradi prisilnih deložacij Romov, tudi otrok in starejših, brez ustreznega 
posvetovanja in obveščanja ter brez zagotavljanja ustreznih nadomestnih bivališč zanje; 
poziva oblasti, naj nemudoma končajo to prakso;
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22. poudarja pomen civilnodružbenih organizacij pri izboljšanju medetničnih odnosov in pri 
spremljanju dejavnosti oblasti; poziva vlado in parlament, naj razvijeta usklajen okvir, ki 
bo omogočal ustrezno posvetovanje z njimi pri razvoju socialne politike; je zaskrbljen 
zaradi groženj aktivistom in zagovornikom človekovih pravic, zlasti tistim, ki se 
ukvarjajo z vojnimi zločini, organiziranim kriminalom, pravicami lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transseksualcev ter odnosi s Kosovom, in poziva oblasti, naj zagotovijo, 
da se te grožnje preiščejo, storilci pa privedejo pred sodišče;

23. pozdravlja delo varuha človekovih pravic in poziva oblasti, naj njegovim priporočilom 
dajo popolno politično podporo in zanje zagotovijo spremljevalne ukrepe, uradu varuha 
pa zagotovijo ustrezna finančna in upravna sredstva ter uradne zmogljivosti za 
opravljanje nalog;

24. pozdravlja pobudo mestnih oblasti v Beogradu, da začnejo kampanjo za imenovanje 
Beograda za evropsko prestolnico kulture leta 2020, ter spodbuja s tem povezane 
projekte, ki Beograd in Srbijo zbližujejo s kulturnim prostorom EU; poziva države 
članice in Komisijo, naj podprejo kandidaturo Beograda;

25. ponovno poudarja pomen vključujočega regionalnega sodelovanja za vse države v tej 
regiji in pozdravlja dejavno sodelovanje Srbije v regionalnih pobudah; pozdravlja uradni 
obisk predsednika Tadića v Bosni in Hercegovini ter njegovo podporo ozemeljski 
celovitosti in suverenosti države; nadalje poziva srbske oblasti, naj podpirajo reforme v 
Bosni in Hercegovini, ki so usmerjene v krepitev in racionalizacijo institucij države v 
povezavi z reformami, povezanimi z EU; poziva obe vladi, naj se sestaneta na posebni 
skupni seji, da bi dosegli boljšo usklajenost reform, povezanih z EU; pozdravlja pobude 
in dosežke pri izboljšanju političnih odnosov med Hrvaško in Srbijo, ki sta jih začela 
predsednika Josipović in Tadić; pozdravlja dejavno sodelovanje Srbije pri napredku 
sarajevskega procesa in podpis ministrske deklaracije o rešitvi vprašanja razseljenosti in 
iskanju trajnih rešitev za begunce in razseljene osebe, ki so jo 7. novembra poleg Srbije 
podpisale tudi Bosna in Hercegovina, Hrvaška in Črna Gora;

26. pozdravlja izboljšanje odnosov med Črno goro in Srbijo; poziva k tesnejšemu 
usklajevanju njunih vlad pri reformah, povezanih z EU, in še posebej pri prizadevanjih za 
spoprijemanje s skupnimi izzivi, povezanimi s pravno državo in še zlasti z bojem proti 
organiziranemu kriminalu;

27. poziva oblasti, naj razmeroma uspešno Vojvodino predstavljajo kot zgled za manj razvite 
regije v Srbiji; poziva oblasti, naj dve leti po sprejetju statuta Vojvodine hitro sprejmejo 
zakon o financiranju pokrajine, ki je povezan s tem;

28. poudarja izjemen pomen visoke kakovosti izobraževanja za nadaljnji družbeni in 
gospodarski razvoj Srbije ter za zmanjšanje visoke brezposelnosti v državi, zlasti med 
mladimi; poziva oblasti, naj dejavno sodelujejo pri spodbujanju pomena izobraževanja 
med mladimi ter naj več vlagajo v visoko izobraževanje;

29. poziva k povečanju prizadevanj za omogočanje izobraževanja v jezikih manjšin in še 
posebej za zagotavljanje vseh potrebnih učbenikov; zato pozdravlja odprtje dvojezične 
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univerzitetne fakultete v Bujanovcu, ki sprejema tako študente albanske kot srbske 
narodnosti;

30. pozdravlja dejavnosti vlade, ki so privedle do izboljšanja finančnega in 
makroekonomskega položaja Srbije; pozdravlja sklenitev previdnostnega sporazuma z 
Mednarodnim denarnim skladom o posojilu „stand-by“ kot načinu za izboljšanje 
zaupanja vlagateljev v gospodarsko stabilnost države; vseeno poudarja, da je svetovna 
finančna in gospodarska kriza pustila negativne posledice v družbi, še posebej pri najbolj 
ranljivih skupinah, in poziva oblasti, naj si na vse načine prizadevajo za zmanjšanje 
negativnih posledic te krize pri teh skupinah;

31. poudarja, da je resnična vladavina prava v državi potrebna, da se pritegnejo tuje naložbe 
in izboljšajo pogoji za hitrejši prehod gospodarstva k odprtemu trgu; zato opozarja, da 
obstoj monopolov močno ovira takšen prehod, in poziva vlado, naj še naprej sprejema 
ukrepe za njihovo odpravljanje; prav tako poziva, naj se več naporov nameni spodbujanju 
procesa ustanavljanja malih in srednjih podjetij, in sicer s poenostavitvijo in skrajšanjem 
upravnih postopkov, ki so potrebni za njihovo ustanovitev;

32. pozdravlja občuten napredek Srbije pri usklajevanju s pravnim redom na področju okolja; 
poziva k nadaljnjim vztrajnim prizadevanjem na tem področju, ki naj se osredotočajo na 
izvrševanje zakonodaje, zlasti kar zadeva kakovost vode in odstranjevanje odpadkov;

33. poziva k dodatnim prizadevanjem za razvoj trajnostnega omrežja javnega prevoza v Srbiji 
in še posebej k izboljšanju železniškega sistema in prometa po celinskih plovnih poteh, pa 
tudi cestne infrastrukture, vključno s hitrim dokončanjem desetega koridorja; poudarja 
pomen izboljšanja povezav s sosednjimi državami, da se olajša sledenje državljanom in 
spodbuja njihova mobilnost;

34. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladi in 
parlamentu Srbije.


