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Utrditev stabilnosti in blaginje na Zahodnem Balkanu
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o utrditvi stabilnosti in blaginje 
na Zahodnem Balkanu (2008/2200(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva z Evropskega sveta v Kopenhagnu dne 21. in 22. junija 
1993,

– ob upoštevanju deklaracije, sprejete na srečanju na vrhu Evropske unije in Zahodnega 
Balkana v Solunu dne 21. junija 2003,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. januarja 2006 z naslovom "Zahodni Balkan na 
poti v EU: utrjevanje stabilnosti in povečanje blaginje" (KOM(2006)0027),

– ob upoštevanju deklaracije EU in Zahodnega Balkana, ki so jo dne 11. marca 2006 v 
Salzburgu soglasno sprejeli zunanji ministri vseh držav članic EU in zunanji ministri držav 
Zahodnega Balkana,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva z Evropskega sveta dne 14. decembra 2007 ter 19. in 
20. junija 2008, priložene deklaracije o Zahodnem Balkanu ter sklepov Sveta za splošne 
zadeve in zunanje odnose z dne 10. decembra 2007, 18. februarja 2008 ter 8. in 9. decembra 
2008,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. marca 2008 z naslovom "Zahodni Balkan: 
okrepitev evropske perspektive" (KOM(2008)0127),

– ob upoštevanju izjave na Brdu o novi osredotočenosti na Zahodni Balkan, ki jo je dne 
29. marca 2008 podalo predsedstvo EU in poudarja potrebo po svežem zagonu za solunsko 
agendo in salzburško deklaracijo,

– ob upoštevanju strategije Komisije o širitve in poročil o napredku posameznih držav iz 
novembra 2008,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2008 o možnostih za utrditev miru in 
izgradnjo države v pokonfliktnih razmerah1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. januarja 2009 o trgovinskih in gospodarskih 
odnosih z Zahodnim Balkanom2,

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za mednarodno 
trgovino (A6-0212/2009),

A. ker je Zahodni Balkan nesporno del Evrope, prihodnost vseh držav regije pa je v tem, da 
                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0639.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0005.



postanejo polno vključene države članice EU,

B. ker je perspektiva za članstvo v EU in temu ustrezne ugodnosti glavno jamstvo za stabilnost 
in glavno gonilo reform v državah Zahodnega Balkana, dela Evrope, ki so ga v daljni in 
nedavni preteklosti pestile vojne, etnično čiščenje in avtoritarni režim,

C. ker je zapuščina vojn iz devetdesetih let prejšnjega stoletja še naprej velika prepreka za 
vzpostavljanje trajne varnosti in politične stabilnosti v regiji, ker je to nov in edinstven izziv 
za politiko širitve EU in ker se je treba v okviru splošnega pristopa, prilagojenega potrebam 
pokonfliktnih družb, zateči k vsem orodjem skupne zunanje in varnostne politike ter 
evropske varnostne in obrambne politike, ki so na voljo EU,

D. ker imajo številni regionalni partnerji EU še vedno nerešena vprašanja z svojimi sosedami; 
ker se EU in države Zahodnega Balkana strinjajo, da dobri sosedski odnosi in regionalno 
sodelovanje ostajajo ključni dejavniki pri približevanju članstvu v EU,

1. opozarja, da sta spodbuda EU in njena sposobnost, da deluje kot dejavnik stabilnosti in 
gonilo reform na Zahodnem Balkanu, odvisna od verodostojnosti njenih prizadevanj za to, 
da državam regije, ki  v celoti izpolnjujejo kopenhagenska merila, omogoči, da postanejo 
polnopravne članice EU; zato poudarja, da morajo Komisija in države članice ohraniti 
močno zavezanost prihodnji širitvi, ki bo obsegala Zahodni Balkan;

2. poudarja. da morajo države Zahodnega Balkana prevzeti odgovornost za približevanje 
Evropski uniji; poudarja, da mora biti proces vključevanja voden od znotraj in da je uspešen 
pristop odvisen od obstoja močne civilne družbe, nizke ravni korupcije in splošnega 
prehoda na gospodarstva in družbe, ki temeljijo na znanju;

3. opozarja, da bi do začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe sedanje pogodbe še vedno 
tehnično dopuščale zahtevane institucionalne prilagoditve, potrebne za nadaljnje širitve; 
vseeno meni, da je ratifikacija Lizbonske pogodbe izredno pomembna;

4. poudarja, da države članice ne smejo neupravičeno zavlačevati priprave mnenja Komisije v 
zvezi s potencialnimi državami kandidatkami, ki so vložile prošnjo za članstvo, ter poziva 
Svet in Komisijo, naj hitro obravnavata sedanje in prihodnje prošnje za članstvo;

5. poudarja, da mora pristopni proces temeljiti na pravični in strogi uporabi načela 
pogojevanja, pri čemer bo vsaka država ocenjena izključno glede na svojo sposobnost, da 
izpolni kopenhagenska merila, pogoje stabilizacijsko-pridružitvenega procesa in vsa merila, 
ki so bila določena za posamezno fazo pogajanj, ter da se v skladu s tem pristopni proces pri 
državah, ki so izpolnile vnaprej določene zahteve, ne sme upočasniti ali zaustaviti;

6. opozarja, da mora pristopni proces ohraniti jasno regionalno perspektivo in da so potrebni 
napori za preprečitev situacije, ko bi razlike pri hitrosti vključevanja povzročile nastanek 
novih preprek v regiji, zlasti v zvezi s postopkom liberalizacije vizumov; podpira vlogo 
Sveta za regionalno sodelovanje pri krepitvi regionalne odgovornosti in njegovo vlogo 
glavnega sogovornika za EU v vseh zadevah, ki se tičejo regionalnega sodelovanja v 
jugovzhodni Evropi;

7. poziva parlamente držav članic, naj nemudoma dajo soglasje za tiste stabilizacijsko-
pridružitvene sporazume, ki so v postopku ratifikacije;



8. poudarja, da morajo vse vpletene strani vlagati napore v iskanje obojestransko sprejemljivih 
rešitev za še nerešene dvostranske spore med državami članicami in državami Zahodnega 
Balkana ter med samimi državami Zahodnega Balkana; v zvezi s tem poudarja, da so dobri 
sosedski odnosi in sprejemanje kulturne in zgodovinske dediščine vseh strani izjemno 
pomembni za ohranjanje miru ter krepitev stabilnosti in varnosti; meni, da začetka 
pristopnih pogajanj z državami Zahodnega Balkana in odpiranje ter zapiranje posameznih 
pogajalskih poglavij ne bi smela ovirati ali zaustaviti vprašanja v zvezi z dvostranskimi 
spori in da bi se države zato morale strinjati glede postopkov za reševanje dvostranskih 
sporov pred začetkom pristopnih pogajanj;

9. v zvezi s tem je seznanjen z odločitvijo nekaterih držav na Zahodnem Balkanu, da pri 
Mednarodnem sodišču vložijo pritožbe ali zaprosijo za svetovalno mnenje o dvostranskih 
sporih; meni, da bi si morala EU močno prizadevati, da omogoči in podpre celovito in 
trajno rešitev nerešenih vprašanj;

10. meni, da je treba še naprej spodbujati medetnični in medkulturni dialog, da bi premagali 
breme preteklosti in napetosti v odnosih med državami na območju Balkana; meni, da so 
organizacije civilne družbe in stiki med ljudmi (med državami Zahodnega Balkana ter med 
temi državami in EU) bistvenega pomena pri spodbujanju sprave, medsebojnega 
razumevanja in mirnega sožitja med etničnimi skupinami; zato poziva Komisijo, naj nameni 
več pozornosti spodbudam za spravo, strpnost in dialog med različnimi etničnimi skupinami 
in zagotovi večja sredstva zanje ter podpira izvajanje medetničnih sporazumov;

11. v celoti podpira misije evropske varnostne in obrambne politike in posebne predstavnike 
EU, nameščene v regiji, ki imajo še naprej ključno vlogo pri ohranjanju stabilnosti in 
zagotavljanju napredka v procesu izgradnje funkcionalnih držav, sposobnih izpolnjevanja 
kopenhagenskih meril; poudarja, da se ne sme prenehati nobena misija evropske varnostne 
in obrambne politike ali urad posebnega predstavnika EU, če njen mandat ni bil nedvoumno 
izpolnjen;

12. v celoti podpira prizadevanja za vzpostavitev celovitega naložbenega okvira za Zahodni 
Balkan do leta 2010, prek katerega bi mednarodne finančne institucije in donatorji iz 
posameznih držav usklajevali podpore in posojila, ki jih daje Komisija; odobrava program 
za načrtovanje infrastrukture (Infrastructure Project Facility) in opozarja, da bi bilo treba 
projekte v tem okviru na področju transporta, okolja, energije in socialnega sektorja razviti 
in izpeljati z jasno regionalno perspektivo; poudarja, da je potrebno tesnejše usklajevanje, 
da bi zagotovili učinkovito dopolnilno, usklajeno in uspešno pomoč na Zahodnem Balkanu; 
meni, da bi morali biti ti usklajeni programi podpore in posojil usmerjeni predvsem na 
morebitne države kandidatke, ki nimajo dostopa do sredstev iz vseh petih komponent 
instrumenta predpristopne pomoči1 (IPA); poudarja pomen regionalnega sodelovanja na 
področju najboljše prakse v zvezi z dostopom do predpristopnih sredstev;

13. opozarja, da je spor zaradi oskrbe s plinom med Rusijo in Ukrajino januarja 2009 povzročil 
resne motnje pri dobavi energije v države Zahodnega Balkana; poziva k diverzifikaciji 
tranzitnih poti in boljši medsebojni povezanosti energetskih omrežij v regiji, ob pomoči 
sredstev EU;

14. opozarja, da je prometna infrastruktura pomembna za gospodarski razvoj in socialno 
                                               
1 Uredba Sveta (ES) št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno 

pomoč (IPA) (UL L 210, 31.7.2006, str. 82).



kohezijo; zato poziva Komisijo, naj podpre vzpostavitev ustreznega prometnega sistema z 
različnimi vrstami prevoza med EU in državami Zahodnega Balkana, pa tudi znotraj tega 
območja, da se spodbudi prost in hiter pretok blaga in ljudi, zlasti s pomočjo vzpostavitve 
VII. vseevropskega koridorja;

15. odobrava mehanizem za spodbujanje razvoja civilne družbe, ki je bil ustanovljen v okviru 
IPA, ter posledično potrojitev sredstev, ki so na voljo organizacijam civilne družbe; poziva 
Komisijo, naj okrepi lokalno lastništvo nad razvojem civilne družbe in ustvari priložnosti za 
redno interakcijo in posvetovanje z lokalnimi organizacijami civilne družbe, da se pri 
načrtovanju in programiranju faz pomoči v okviru IPA upoštevajo njihova stališča in 
potrebe; poziva Komisijo, naj spodbuja vzpostavitev regionalnega foruma za razpravo, ki ga 
bodo sestavljale organizacije civilne družbe, kot sredstva za širjenje najboljše prakse v zvezi 
z dostopom do predpristopnih sredstev;

16. nadalje spodbuja Komisijo, naj posveti več pozornosti promociji malih do srednje velikih 
neurbanih organizacij civilne družbe v regiji, zlasti z dodelitvijo večjega deleža pomoči 
takšnim organizacijam, s poenostavitvijo postopkov predložitve vlog za financiranje EU in 
z revizijo pravil ter s povečanjem sofinanciranja projektov za male in srednje velike 
organizacije civilne družbe;

17. poudarja pomen liberalizacije schengenske vizumske ureditve za državljane držav 
Zahodnega Balkana, ki bi prispevala k temu, da bi se prebivalci regije seznanili z EU; 
pozdravlja dialog o liberalizaciji vizumov in poziva Svet in Komisijo, naj proces izpeljeta 
čimbolj pregledno in z jasno določenimi merili uspešnosti ter s tem olajšata zunanje 
spremljanje in povečata javno odgovornost v postopku;

18. poudarja, da je zapleten vizumski postopek, ki ga dopolnjujejo kadrovske težave konzulatov 
in veleposlaništev regiji, odgovoren za povzročanje sovražnosti do EU med ljudmi v regiji v 
času, ko je priljubljenost EU implicitno največja spodbuda za reformo;

19. spodbuja države Zahodnega Balkana, naj si pospešeno prizadevajo za izpolnitev zahtev, 
določenih v posameznih načrtih, da bi se kar najhitreje odstranile vizumske ureditve zanje; 
meni, da je izpolnitev teh pogojev ključnega pomena za pospešitev procesa pristopa k EU; v 
zvezi s tem meni, da bi moral IPA podpirati prizadevanja držav upravičenk za izpolnitev 
zahtev, določenih v načrtu za liberalizacijo vizumov;

20. v celoti podpira povečanje sredstev in števila štipendij za študij in raziskovalno delo v EU, 
ki so na voljo študentom in raziskovalcem z Zahodnega Balkana v okviru programa 
Erasmus Mundus, da bi ljudi in institucije držav Zahodnega Balkana seznanili s programom 
EU in spodbujali izobraževalne sposobnosti; poziva države upravičenke, naj uredijo vse 
potrebno, vključno z oglaševalskimi in obveščevalnimi kampanjami, da bodo njihovi 
državljani lahko v celoti izkoristili te priložnosti; poziva zadevne države, naj okrepijo 
pripravljalne upravne ukrepe, da bi izpolnile vstopna merila za program vseživljenjskega 
učenja;

21. poudarja ključno vlogo, ki jo imata izobraževanje in usposabljanje v današnjim 
gospodarstvu, ki temelji na znanju; v zvezi s tem poudarja, da je treba krepiti in spodbujati 
podjetniške in inovativne veščine na vseh ravneh izobraževanja;

22. v celoti podpira sodelovanje držav Zahodnega Balkana v programih in agencijah Skupnosti; 
zlasti opozarja na njihovo sodelovanje pri pogodbi o energetski skupnosti in predvideno 



udeležbo pri pogodbi o prometni skupnosti kot vzornih primerov celovitega vključevanja 
držav kandidatk in potencialnih držav kandidatk v strukture Skupnosti in prilagajanja 
zakonodaje pravnemu redu Skupnosti v zgodnji fazi pristopnega procesa;

23. poudarja, da je varstvo okolja ključno za trajnostni razvoj regije Zahodnega Balkana; zato 
poziva vlade držav Zahodnega Balkana, naj spoštujejo načela in cilje Energetske skupnosti 
jugovzhodne Evrope ter spodbujajo stabilno okoljsko politiko in strategijo, zlasti na 
področju obnovljivih virov energije, v skladu z okoljskimi standardi EU in politiko EU o 
podnebnih spremembah;

24. podpira medparlamentarni dialog na regionalni ravni in poudarja pomen celovitega 
vključevanja nacionalnih parlamentov držav Zahodnega Balkana v proces evropske 
integracije; meni, da morajo imeti Evropski parlament in nacionalni parlamenti držav članic 
pomembno vlogo pri vzpostavljanju dialoga s parlamenti držav Zahodnega Balkana in 
sodelovanju z njimi; je prepričan, da bi bilo treba vsebinsko izboljšati medparlamentarna 
srečanja Evropskega parlamenta in s tem zgraditi učinkovito delovno strukturo za 
organiziranje bolj osredotočenih in na prakso usmerjenih razprav in delavnic;

25. poudarja pomen prizadevanj za zmanjšanje vseh tarifnih in netarifnih trgovinskih ovir v 
regiji ter v trgovinski menjavi med Zahodnim Balkanom in EU kot ključne prednostne 
naloge za nadaljnji gospodarski razvoj, regionalno integracijo in stike med ljudmi; poudarja 
osrednjo vlogo srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) pri pospeševanju 
liberalizacije trgovine v regiji in odobrava finančno podporo Komisije sekretariatu CEFTA;

26. izraža svojo solidarnost z državami Zahodnega Balkana zaradi svetovne gospodarske krize 
in ponovno poudarja svojo podporo gospodarski in socialni konsolidaciji regije; zato 
pozdravlja nedavni predlog Komisije za razširitev načrta za oživitev gospodarstva za 
Zahodni Balkan in jo poziva, naj ostane pazljiva in po potrebi sprejme ustrezne ukrepe za 
zagotovitev nemotenega nadaljevanja stabilizacijsko-pridružitvenega procesa;

27. poziva k stalnim prizadevanjem pogodbenic CEFTA za zmanjšanje vseh netarifnih ovir ter 
vseh tarif in kvot za trgovino s kmetijskimi proizvodi; poziva članice skupine Pan-Euro-
Med, naj si še naprej prizadevajo za rešitev odprtih vprašanj, ki v tem trenutku zadržujejo 
razširitev sheme Pan-Euro-Med za diagonalno kumulacijo na države Zahodnega Balkana;

28. poziva Sveta in Komisijo, naj izvedeta vse potrebne ukrepe za spodbujanje večjega 
vključevanja držav Zahodnega Balkana v svetovni trgovski in gospodarski sistem, zlasti s 
pristopom k STO; poudarja, da je liberalizacija trgovine tesno povezana z zmanjševanjem 
revščine in stopnje brezposelnosti, spodbujanjem ekonomskih in socialnih pravic ter 
spoštovanjem okolja; poziva Komisijo, naj Parlamentu pravočasno predloži nove predloge 
za izjemno proračunsko pomoč državam Zahodnega Balkana;

29. poziva države v regiji, naj namenijo veliko pozornosti boju proti korupciji, saj korupcija 
močno ovira družbeni napredek; poziva te države članice, naj sprejmejo vse ustrezne ukrepe 
za boj proti organiziranemu kriminalu ter trgovini z ljudmi in drogami;

30. poziva EU, naj nenehno podpira pobude regionalnega sodelovanja na področju pravosodja 
in notranjih zadev ter prizadevanja za harmonizacijo prava in pravosodja, med drugim 
konvencijo o policijskem sodelovanju, center za kazenski pregon za jugovzhodno Evropo 
(Southeast European Law Enforcement Centre (SELEC)) in svetovalno skupino tožilcev za 
jugovzhodno Evropo (Southeast European Prosecutors Advisory Group (SEEPAG)); je 



seznanjen s stalno in načrtovano finančno pomočjo mreži tožilcev v jugovzhodni Evropi 
(Prosecutors' Network in South-Eastern Europe (PROSECO)) in ustanovitvi mednarodnih 
enot za usklajevanje kazenskega pregona (International Law Enforcement Coordination 
Units (ILECUs)) ter poziva Komisijo, naj te projekte uskladi s prej omenjenimi pobudami;

31. poziva Komisijo, naj določi prednostne projekte in pojasni zahteve, ki jih postavlja 
različnim nacionalnim in regionalnim institucijam glede meddržavnega in 
medinstitucionalnega sodelovanja na področju pravosodja in notranjih zadev; poudarja 
pomen oblikovanja pobud na področju e-pravosodja kot sestavnega dela podpore EU 
pobudam e-vlade, da bi se izboljšalo sodelovanje in povečala preglednost v sodnih procesih 
in notranjih upravnih sistemih;

32. naslavlja kritiko na ustavne in/ali pravne predpise, ki veljajo v vseh državah nekdanje 
Jugoslavije in ki prepovedujejo izročitev njihovih državljanov, ki se soočajo z obtožbami v 
drugih državah regije, ter na pravne ovire, ki otežujejo prenos težjih kazenskih postopkov 
med sodišči v različnih državah regije; poziva Svet in Komisijo, naj spodbujata države v 
regiji k sprejetju ukrepov za usklajeno odpravo vseh takšnih prepovedi in pravnih ovir;

33. opozarja, da pravni predpisi, ki omejujejo izročitev, lahko podpirajo nekaznovanje zločinov 
na visoki ravni, vključno z zločini proti človeštvu, kršitvami zakonov in vojaških običajev, 
mednarodnim organiziranim kriminalom, nedovoljeno trgovino in terorizmom, ter so ti 
predpisi eden od glavnih vzrokov za splošno kritizirano, a še vedno prisotno prakso sojenja 
v odsotnosti; podpira prizadevanja nacionalnih tožilcev, da premagajo omenjene pravne 
ovire s pomočjo pragmatičnih dogovorov o sodelovanju; izraža pohvalo delu Organizacije 
za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) pri spodbujanju okrepljenega sodelovanja ter 
spodbuja države v regiji, da še naprej omogočajo vzajemno pravno pomoč in izročitve, pri 
tem pa v celoti spoštujejo standarde za človekove pravice in norme mednarodnega prava;

34. poudarja, da je sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo 
tako glede prijetja in izročitve obtožencev, ki so še na begu, kot prenosa dokazov in polnega 
sodelovanja pred sojenjem in med njim, nujen pogoj pristopnega procesa; poziva Komisijo, 
naj skupaj z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo, OVSE ter vladami 
v regiji podpre pobude, usmerjene na krepitev sposobnosti in učinkovitosti nacionalnega 
sodstva, ki si prizadeva za ugotavljanje odgovornosti za vojne zločine in druge manj hude 
zločine, ter na zagotavljanje sojenja, ki poteka neodvisno in nepristransko ter v skladu s 
standardi in normami mednarodnega prava;

35. opozarja na ključno vlogo izobraževalnih programskih vsebin in struktur pri spodbujanju 
vključevanja in zmanjševanju napetosti med etničnimi skupinami; zato poziva vlade 
Zahodnega Balkana, naj izboljšajo kakovost izobraževanja, tako da vključijo državljanske, 
človekove in demokratične pravice kot temeljne evropske vrednote v ustrezne učne načrte 
in končajo segregacijo v šolah; poudarja, da mora poučevanje zgodovine v šolah in na 
univerzah na Zahodnem Balkanu temeljiti na dokumentiranih raziskavah in mora odražati 
različna stališča različnih narodnih in etničnih skupin v regiji, če naj bi se dosegli trajni 
rezultati pri spodbujanju sprave in izboljšanju medetničnih odnosov; v celoti podpira 
pobude, kot so skupni projekt o zgodovini centra za demokracijo in spravo v jugovzhodni 
Evropi, ki so namenjene pripravi in razdeljevanju skupnega gradiva za poučevanje 
zgodovine, ki bi ponudilo pregled zgodovine Balkana z več vidikov, in poziva pristojna 
ministrstva, izobraževalne organe in izobraževalne ustanove v regiji, naj podprejo uporabo 
skupnega gradiva za poučevanje zgodovine; poziva Komisijo, naj finančno in politično 



podpre takšne pobude;

36. poudarja pomen učinkovitega okvira za krepitev, varstvo in zagotavljanje pravic etničnih in 
narodnih manjšin v regiji, ki ima večetnični značaj in je bila v preteklosti priča obsežnemu 
in sistematičnemu etnično motiviranemu nasilju; poziva vlade v regiji, naj okrepijo 
prizadevanja za zagotovitev ustreznega spoštovanja vseh zakonov na področju manjšin in 
človekovih pravic v praksi in sprejetja ustreznih ukrepov, če se ti zakoni kršijo; poziva, da 
si je treba še naprej prizadevati za zagotovitev ustreznega financiranja in izvajanja pobud za 
izboljšanje vključevanja manjšin in položaja prikrajšanih manjšin (zlasti Romov);

37. poudarja, da je treba pripraviti in izvesti programe za spodbujanje enakosti med spoloma in 
krepitev vloge žensk v družbi kot jamstvo za demokratičen duh in zavezanost evropskim 
vrednotam;

38. opozarja, da morajo vlade v regiji vložiti večji napor v zagotavljanje trajnostnega vračanja 
beguncev in notranje razseljenih oseb, vključno z vrnitvijo lastnine in začasno naseljenih 
hiš, v skladu s sarajevsko deklaracijo, sprejeto na konferenci ministrov o vračanju beguncev 
31. januarja 2005; poziva Svet in Komisijo, naj vztrajata pri tem, da vlade v regiji oblikujejo
in izvajajo programe za dostop do stanovanj in socialnih storitev za vračajoče, ter da 
povečajo prizadevanja za preprečevanje diskriminacije do vračajočih se manjšin; meni, da 
bi morali biti ti ukrepi sprejeti že, ko države doseže stopnjo statusa kandidatk in bi jih bilo 
treba dosledno izvajati in končati med pristopnim procesom;

39. izraža zaskrbljenost zaradi političnega vmešavanja, ki prizadeva medije v vseh državah 
Zahodnega Balkana, in zaradi prepletanja poslovnih, političnih in medijskih interesov ter 
groženj preiskovalnim novinarjem in nadlegovanja le-teh; poziva države Zahodnega 
Balkana, naj popolnoma spoštujejo pravice novinarjev in neodvisnih medijev kot legitimne 
pravice v demokratični evropski državi;

40. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, 
Kosova, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Črne gore in Srbije, 
predsedujočemu OVSE, predsedniku parlamentarne skupščine OVSE, predsedniku odbora 
ministrov Sveta Evrope in predsedniku Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, sekretariatu 
regionalnega sveta za sodelovanje, Mednarodnemu kazenskemu sodišču za nekdanjo 
Jugoslavijo in sekretariatu srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini.


