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35. pripažįsta pasiektą pažangą regioninio bendradarbiavimo srityje ir palaikant santykius 
su Kroatijos kaimynais, ir plėtojant regionines iniciatyvas; mano, kad reikalingas 
didelis postūmis siekiant spręsti aktualius dvišalius klausimus, ypač tuos, kurie 
susiję su sienomis ir nuosavybe; prašo Kroatiją ir Slovėniją savo dvišales problemas 
spręsti vadovaujantis geros kaimynystės ir abipusės pagarbos principais; 
apgailestauja dėl to, kad nepaisant (išbraukta) Kroatijos vyriausybės sprendimo 
pateikti parlamentui ratifikuoti susitarimo projektą dėl valstybinės sienos tarp 
Kroatijos Respublikos, Bosnijos bei Hercegovinos, susitarimas negalėjo būti 
pasirašytas dėl Serbijos Respublikos prieštaravimo tam tikriems susitarimo 
aspektams; ragina abiejų šalių vyriausybes tęsti diplomatines pastangas siekiant 
galutinai išspręsti sienų klausimą;
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41. su pasitenkinimu pažymi, kad pažangą pasiekė Buvusioji Jugoslavijos Respublika 
Makedonija, įgyvendindama ES standartus ir ES teisės normas; reiškia susirūpinimą 
dėl atsilikimo tokiose srityse, kaip laisvas prekių judėjimas, intelektinės nuosavybės 
teisė, konkurencijos politika ir finansų kontrolė; prisideda prie Komisijos raginimo, 
kad Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžios institucijos stiprintų 
pastangas įgyvendinant įstatymus tokiose pagrindinėse srityse, kaip teisingumas ir 
vidaus reikalų sistema, ir iki kitų rinkimų įgyvendintų ESBO demokratinių institucijų 
ir žmogaus teisių tarnybos pateiktas rekomendacijas; todėl pabrėžia būtinybę 
užtikrinti, kad rinkimų komisija ir jai pavaldžios įstaigos būtų visiškai 
nepriklausomos nuo politinio kišimosi ir taip pat išliktų atidžios visų politinių 
partijų interesams ir nuomonėms.
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51. džiaugiasi Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos sprendimu pradėti derybas su 
Bosnija ir Hercegovina, taip pat ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas, 
Komisijos ir Vyriausiojo įgaliotinio padedamas, persvarstyti Deitono sutarties 
konstitucines nuostatas ir toliau konsoliduoti valstybinio lygio institucijas ir užtikrinti 
pakankamą kompetencijos perdavimo teisės, gynybos ir policijos sektoriuose 
finansavimą;  pabrėžia, kad konstitucinės reformos turi derinti demokratiją ir 
efektyvumą su atstovavimu ir daugiaetniškumu; apgailestaudamas pažymi, kad 
partijų derybose dėl šalies konstitucinės reformos yra susidariusi padėtis be išeities 
ir ragina naująjį Vyriausiąjį įgaliotinį tarpininkauti, kad būtų siekiama dar kartą 
pradėti šį procesą; primena BiH valdžios institucijoms, kad visiškas 
bendradarbiavimas su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiai Jugoslavijai 
(TBBJT) išlieka vienu pagrindinių derybų su Sąjunga dėl SAA reikalavimų;
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52. primena paskutinę buvusio Vyriausiojo įgaliotinio kalbą, kad BiH nuo Deitono 
sutarties pagaliau ryžtingai pasuko Europos kryptimi; palankiai vertina Schwarzo 
Schillingo ryžtą padėti šiai šaliai pasiekti esminės pažangos politinėje, socialinėje ir 
ekonomikos srityse; mano, kad šiame lemiamame etape turėtų būti glaudžiau 
koordinuojamos Bendrijos paramos programos ir bendrosios užsienio ir saugumo 
politikos misijos; todėl ragina atitinkamus ES dalyvius imtis tam tikrų priemonių 
siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjunga išsakytų nuomonę vienu balsu;
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54. atsižvelgia į Juodkalnijos valdžios institucijų pageidavimą pateikti visuotiniam 
balsavimui Juodkalnijos statuso valstybių sąjungoje klausimą, vadovaujantis Serbijos 
ir Juodkalnijos konstitucinėmis nuostatomis ir Europos standartais;  yra įsitikinęs, kad 
vyriausybė ir opozicija, tarpininkaujant Europos Sąjungai, bendrai nustatys 
referendumo datą ir procedūras taip, kad rezultatas būtų visiškai teisėtas valstybiniu 
ir tarptautiniu mastu. nepaisant to, kokie bus balsavimo rezultatai, ragina dviejų 
respublikų valdžios institucijas glaudžiai ir konstruktyviai bendradarbiauti 
Stabilizavimo ir asociacijos sutarties derybų kontekste ir įgyvendinti priemones, 
užtikrinančias visišką ekonominę jų atitinkamų rinkų integraciją;
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55. pripažįsta reikšmingą Belgrado valdžios institucijų ir TBBJT bendradarbiavimo 
pažangą; patvirtina ir pakartoja JT vyriausiojo prokuroro Carlo del Pontės 
raginimą, kad buvę vadai Ratkas Mladicius ir Radovanas Karadczicius būtų 
nedelsiant perduoti TBBJT; primena, kad visiškas ir aktyvus bendradarbiavimas su 
TBBJT yra būtina sąlyga, kad būtų tęsiamos derybos dėl Stabilizavimo ir asociacijos 
susitarimo; todėl ragina Serbijos valdžios institucijas nepraleisti joms suteiktos 
progos ir ryžtingai toliau tęsti Europos integracijos politiką; (išbraukta) primena 
joms, kad ypač svarbu, kad  vyriausybės politikos parama TBBJT būtų užtikrinta 
visais administracijos, policijos, teisingumo ir kariuomenės lygiais;
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56. džiaugiasi, kad pirmosios derybų diskusijos vyko pagal abipusės pagarbos principus; 
tačiau reiškia susirūpinimą dėl to, kad, kaip pažymima specialaus įgaliotinio 
pranešime, etninių santykių ir mažumų teisių padėtis, o tiksliau –  serbų ir romų 
padėtis, (išbraukta) tebėra prasta; (išbraukta) ragina laikinąsias savivaldos 
institucijas, atsižvelgiant į diskusijas dėl decentralizacijos, pateikti šios problemos 
sprendimo pasiūlymų;
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58. primena, kad pasibaigus deryboms dėl statuso numatyta, jog bus visiškai laikomasi JT 
standartų, ir sutinka su Taryba, kad vienintelis Kosovo statuso klausimo sprendimas 
yra daugiatautis Kosovas, kuriame visiems piliečiams užtikrinama teisė laisvai 
gyventi, dirbti ir keliauti, Kosovas, kurio teritorinis nedalumas yra saugomas JT ir 
Europos Sąjungos; pabrėžia, kad galutinis sprendimas turėtų būti priimtinas Kosovo 
gyventojams; laikosi požiūrio, kad šis klausimas turėtų būti svarstomas atsižvelgiant į 
Kosovo integraciją į ES ir turi sutvirtinti taiką, saugumą ir stabilumą regione;
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39. palankiai vertina Tarybos sprendimą suteikti Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai 
Makedonijai šalies kandidatės statusą; mano, kad tai yra pelnytas pastangų sukurti 
stabilią, demokratinę, etniniu požiūriu daugiatautę valstybę ir visuomenę, reformuoti 
jos teisingumo ir policijos struktūras ir įtvirtinti veiksmingą rinkos ekonomiką, 
įvertinimas;
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