
PR\1197352HU.docx PE646.913v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Külügyi Bizottság

2019/2210(INI)

7.2.2020

JELENTÉSTERVEZET
az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság 
alelnökéhez / az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a 
Nyugat-Balkánra vonatkozó ajánlásáról, a 2020. évi csúcstalálkozó 
előkészítéseként  
(2019/2210(INI))

Külügyi Bizottság

Előadó: Tonino Picula



PE646.913v01-00 2/8 PR\1197352HU.docx

HU

PR_INI_RecommCFSP

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT AJÁNLÁSTERVEZETE..........................................................3



PR\1197352HU.docx 3/8 PE646.913v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT AJÁNLÁSTERVEZETE

a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió kül- és 
biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a Nyugat-Balkánra vonatkozó ajánlása, a 
2020. évi csúcstalálkozó előkészítéseként
(2019/2210(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Tanács 2018. június 28-i következtetéseire, a Tanács 2019. június 
18-i következtetéseire, valamint az Európai Tanács 2019. október 17–18-i 
következtetéseire az Észak-Macedóniával és Albániával folytatandó csatlakozási 
tárgyalások megkezdésére vonatkozó határozatok elhalasztásáról,

– tekintettel az Észak-Macedóniával és Albániával folytatandó csatlakozási tárgyalások 
megkezdéséről szóló, 2019. október 24-i állásfoglalására1,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 817(1993) és 845(1993) sz. határozatában 
ismertetett nézeteltérések rendezéséről, az 1995. évi ideiglenes megállapodás 
megszüntetéséről, valamint a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Görögország 
közötti stratégiai partnerség kialakításáról szóló, 2018. június 17-i záró megállapodásra, 
amely preszpai megállapodásként is ismert,

– tekintettel az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2019. március 27-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel  „A csatlakozási folyamat előmozdítása – Hiteles uniós perspektíva a Nyugat-
Balkán számára” című, 2020. február 5-i bizottsági közleményre (COM(2020)0057),

– tekintettel az EU bővítési politikájáról szóló, 2019. május 29-i bizottsági közleményre 
(COM(2019)0260),

– tekintettel a „Hiteles bővítési perspektíva a Nyugat-Balkánra vonatkozóan és fokozott 
uniós szerepvállalás a Nyugat-Balkánnal” című, 2018. február 6-i bizottsági 
közleményre (COM(2018)0065),

– tekintettel a „Bővítési stratégia és legfontosabb kihívások 2013–2014” című, 2013. 
október 16-i bizottsági közleményre (COM(2013)0700),

– tekintettel a zágrábi csúcstalálkozó 2000. november 24-i zárónyilatkozatára,

– tekintettel a 2018. május 17-i EU–Nyugat-Balkán-csúcstalálkozón tett szófiai 
nyilatkozatra és az ehhez csatolt kiemelt célkitűzések szófiai menetrendjére,

– tekintettel az Európai Tanács 2003. június 19–20-i theszaloníki ülésének a nyugat-

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0050.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0299.
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balkáni államok Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló elnökségi 
következtetéseire,

– tekintettel a 2014. augusztus 28-án kezdődött berlini folyamatra,

– tekintettel az Európai Tanács által 2006 decemberében jóváhagyott, majd az Európai 
Tanács 2019. júniusi következtetéseiben megerősített, megújított bővítési konszenzusra,

– tekintettel az EU 2016. évi globális stratégiájára, amely kimondja, hogy a hiteles 
bővítési politika stratégiai befektetést jelent Európa biztonsága és jóléte szempontjából, 
és már eddig is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a korábban háború sújtotta területek 
békében élhessenek,

– tekintettel Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak „A csatlakozási tárgyalások 
megkezdése Észak-Macedóniával és Albániával: elengedhetetlen az EU hitelességének 
és geostratégiai érdekeinek fenntartása” című, 2019. október 31-i állásfoglalására,

– tekintettel az Európai Parlament és a nyugat-balkáni parlamentek elnökeinek az Európai 
Parlament elnöke által a nyugat-balkáni parlamentek vezetésével közösen 
kezdeményezett csúcstalálkozóján megfogalmazott közös nyilatkozatra,

– tekintettel az Európa jövőjéről szóló konferenciára vonatkozó európai parlamenti 
álláspontról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására3,

– tekintettel eljárási szabályzata 118. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel a bővítés az EU egyik legsikeresebb politikája és a leghatékonyabb külpolitikai 
eszköz, amely hozzájárul a demokrácia, a béke és a jólét térségének Európa-szerte 
történő kiterjesztéséhez;

B. mivel a bővítési folyamat az európai integráció szerves része;

C. mivel az EU-tagság kilátása a reformok egyik alapvető ösztönzője volt a nyugat-balkáni 
országokban;

D. mivel az Európai Parlament elkötelezett amellett, hogy fokozza a demokráciát támogató 
tevékenységeit a régióban, és segítse a nyugat-balkáni országokat az uniós csatlakozási 
folyamatban; 

1. a következő ajánlásokat fogalmazza meg a Tanács, a Bizottság és a Bizottság 
alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője felé:

a) mozdítsák elő a csatlakozási folyamatot annak biztosításával, hogy az megerősíti az 
alapvető értékeket, valamint fenntartható demokratikus és gazdasági átalakulást és 
társadalmi konvergenciát eredményez, továbbá annak biztosításával, hogy az EU 

3 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0010.
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belső reformja és a bővítés egymással párhuzamosan zajlik;

b) biztosítsák, hogy a továbbfejlesztett módszertan végső célként fenntartsa a teljes 
értékű uniós tagságot, és hogy az EU világos és kiszámítható szabályokat és 
kritériumokat határozzon meg, és azokat következetesen alkalmazza, ezáltal 
helyreállítva hitelességét; 

c) biztosítsák, hogy a szakpolitikai területek csoportosítása fokozza a reformok 
mélységét és minőségét, konkrét eredményeket hozva a csatlakozó országokban, 
ugyanakkor lehetővé téve a különböző fejezetekről folytatott párhuzamos 
tárgyalásokat;

d) gondoskodjanak világos és következetes csatlakozási referenciaértékekről, valamint 
nyújtsanak folyamatos támogatást a csatlatkozási folyamat során, és javítsák az 
előrehaladás mérését, biztosítva, hogy minden egyes csatlakozó országot a saját 
érdemei alapján értékelnek;

e) könnyítsék meg a továbbfejlesztett módszertan végrehajtását a már tárgyalásokat 
folytató csatlakozó országok számára, amennyiben azok úgy döntenek, hogy ezt 
választják;

f) erősítsék a nyugat-balkáni országok politikai ösztönzőit, valamint fokozzák a 
bővítési folyamat és az EU-n belüli politikai fejlemények közötti koherenciát; 

g) a csatlakozást megelőzően ösztönözzék az uniós ágazati politikákban és 
programokban való fokozatos részvételt, többek között célzott pénzügyi támogatás 
révén annak érdekében, hogy kézzelfogható előnyöket biztosítsanak a polgárok 
számára, és fokozzák az EU támogatását és jelenlétét ezekben az országokban;

h) segítsék elő a tárgyalásokat folytató országok parlamenti képviselőinek az Európai 
Parlament munkájába való szorosabb bevonását;

i) javítsák a feltételességi mechanizmust és erősítsék meg a csatlakozási folyamat 
visszafordíthatóságát objektív kritériumok alkalmazásával annak eldöntése során, 
hogy a tárgyalásokat fel kell-e függeszteni vagy le kell-e állítani; biztosítsák, hogy a 
Bizottság alapos értékelést követően és a tagállamok vagy az Európai Parlament 
javaslatára kezdeményezze ezeket az eljárásokat;

j) mérlegeljék a minősített többségi szavazás bevezetését az uniós csatlakozással 
kapcsolatos kérdésekben, és azt, hogy az egyhangúsági szabályt csak a csatlakozási 
tárgyalások megkezdésére és lezárására korlátozzák a Tanácsban;

k) ragaszkodjanak ahhoz, hogy a csatlakozó országok igazodjanak az EU közös kül- és 
biztonságpolitikájához;

l) vonják be a csatlakozó országok képviselőit az Európa jövőjéről szóló 
konferenciába;

m) ismerjék el annak negatív hatásait, hogy az Európai Tanács 2019-ben nem nyitotta 
meg a csatlakozási tárgyalásokat Albániával és Észak-Macedóniával, és ismerjék el, 
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hogy a csatlakozási tárgyalások megkezdése helyreállítaná a csatlakozási folyamat 
hitelességét, amint azt az Európai Parlament javasolta;

n) haladéktalanul nyissák meg a csatlakozási tárgyalásokat Albániával és Észak-
Macedóniával; 

o) biztosítsanak vízumliberalizációt Koszovó számára, hiszen teljesültek ennek 
feltételei;

p) helyezzék vissza a bővítési folyamat középpontjába a demokrácia és a jogállamiság 
elsőbbségét azzal, hogy elsőként nyitják meg és utolsóként zárják le az 
igazságszolgáltatással, a korrupcióval és a szervezett bűnözéssel, valamint az emberi 
jogok tiszteletben tartásával és a média szabadságával kapcsolatos fejezeteket;

q) fokozzák a jogállamisággal foglalkozó tagállami szakértők helyszíni bevonását, és 
javítsák az e területen elért eredmények mérését;

r) segítsék elő a politikai polarizáció és az elhúzódó parlamenti bojkottok leküzdésére 
irányuló erőfeszítéseket valamennyi nyugat-balkáni országban, valamint erősítsék 
meg a parlamenti felügyeletet;

s) mozdítsák elő a szabad, tisztességes és átlátható választásokat biztosító választási 
reformokat, a nemzetközi normákkal összhangban; járuljanak hozzá az Európai 
Parlament demokráciatámogatási programjaihoz a régióban;

t) erősítsék meg a civil társadalom által a demokratikus konszolidációs folyamat 
nélkülözhetetlen szereplőjeként betöltött szerepet;

u) ítéljék el az újságírókkal és médiaorgánumokkal szembeni lejárató kampányokat, 
fenyegetéseket és megfélemlítéseket, és ragaszkodjanak az ilyen bűncselekmények 
kivizsgálásához és büntetőeljárás alá vonásához, ezáltal biztonságos környezetet 
teremtve az újságírók számára, ugyanakkor orvosolják a médiatulajdon 
koncentrációjához és átláthatóságának hiányához kapcsolódó problémákat;

v) aktívan támogassák a média elszámoltathatóságának és irányításának megerősítését, 
javítva a félretájékoztatással és a zavarkeltő médiakampányokkal szembeni ellenálló 
képességet;

w) ragaszkodjanak a bírósági ítéletek teljes körű végrehajtásához, ideértve az Emberi 
Jogok Európai Bírósága és az alkotmánybíróságok valamennyi ítéletét;

x) növeljék az EU szerepvállalását a lezáratlan kétoldalú kérdések megoldásában, és 
sürgessék a nyugat-balkáni országokat, hogy kötelezzék el magukat a megbékélés és 
a régóta fennálló viták békés megoldása mellett;

y) ösztönözzék a nyugat-balkáni országokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a háborús 
bűncselekmények büntetőeljárás alá vonása és az eltűnt személyekkel kapcsolatos 
ügyek megoldása terén;

z) mozdítsák elő és aktívan támogassák a megkülönböztetés elleni politikák 
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végrehajtását, és ragaszkodjanak a gyűlölet-bűncselekmények üldözéséhez; 
ösztönözzék a gyorsabb előrelépést a nemek közötti egyenlőség, valamint az etnikai 
és vallási kisebbségek, a fogyatékossággal élő személyek, a romák és az LMBTQI+ 
személyek hátrányos megkülönböztetése elleni küzdelem és társadalmi befogadásuk 
biztosítása terén, a polgárok alapvető jogainak védelmét szolgáló inkluzív politikák 
kialakítása révén;

aa) szorgalmazzanak erősebb jogi keretet a nők ellen elkövetett gyilkosságok és a nőkkel 
szembeni erőszak megelőzése és az ezek elleni aktív küzdelem érdekében;

ab) dolgozzanak ki a csatlakozó országok versenyképességének és fenntartható 
fejlődésének javítását célzó stratégiai gazdasági és beruházási tervet;

ac) ösztönözzék a nyugat-balkáni országokat, hogy emeljék munkaügyi és szociális 
jogaik színvonalát, mozdítsák elő a növekedést és hajtsák végre az EU szociális 
vívmányait; 

ad) akadályozzák meg az agyelszívást olyan konkrét intézkedésekkel, mint például a 
minőségi és inkluzív oktatási reformok előmozdítása és a fiatalokat célzó 
munkahelyteremtés;

ae) fokozzák a nyugat-balkáni országoknak nyújtott támogatást annak érdekében, hogy 
javítsák környezetvédelmi és éghajlat-politikai jogszabályaikat, és biztosítsák, hogy 
képesek legyenek azokat az uniós normákkal összhangban végrehajtani;

af) szólítsák fel a hatóságokat, hogy hozzanak sürgős intézkedéseket a levegő- és 
vízszennyezés nyomon követése, mérséklése és megelőzése érdekében;

ag) vonják be a csatlakozó országokat az európai zöld megállapodás és a Méltányos 
Átállást Támogató Alap folyamatába;

ah) építsék be a nyugat-balkáni országokat a TEN-T hálózatba, minőségi és biztonságos 
közlekedési szolgáltatásokat nyújtva és javítva a régión belüli, valamint a régió és az 
EU közötti összeköttetést;

ai) folytassák a Nyugat-Balkánra vonatkozó digitális menetrend végrehajtását annak 
érdekében, hogy a digitális átalakulás előnyei eljussanak a polgárokhoz;

aj) hozzanak létre egy roamingmentes regionális övezetet, és csökkentsék tovább az EU-
val folytatott kommunikáció díjait;

ak) ismerjék el, hogy a nyugat-balkáni országok nehézségekbe ütköznek a migrációs és 
menekülthullámok kezelése terén, valamint hogy a régió jelentős erőfeszítéseket tett 
annak érdekében, hogy elsősorban az EU támogatásával menedéket és humanitárius 
ellátást biztosítson; hajtsák végre a nyugat-balkáni országok és az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség (Frontex) közötti megállapodásokat;

al) javítsák az uniós finanszírozás következetességét, hatékonyságát és átláthatóságát a 
külső fellépések terén;
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am) biztosítsanak megfelelő, méltányos és eredményorientált előcsatlakozási 
finanszírozást, amely megfelel a kedvezményezettek átalakítási igényeinek, és segíti 
őket az uniós csatlakozási kötelezettségek teljesítésében;

an) kerüljék el az IPA-finanszírozás olyan csökkentését, amely lassíthatja az EU-val 
kapcsolatos reformokat és alááshatja az Unió stratégiai befolyását a régióban;

ao) biztosítsák, hogy az IPA III-t olyan politikai prioritások vezéreljék, amelyek 
közvetlen hatással vannak a polgárok életére, és hogy az előcsatlakozási 
finanszírozást átlátható, arányos és megkülönböztetésmentes módon osszák el;

ap) erősítsék az Unió értékeivel kapcsolatos stratégiai kommunikációt és a régióban 
nyújtott uniós támogatás általános láthatóságát;

aq) biztosítsák, hogy a 2020. évi EU–Nyugat-Balkán-csúcstalálkozó áttekintse, értékelje 
és dinamizálja a bővítési folyamatot, és új lendületet adjon a csatlakozó országok 
átalakulásának;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság 
alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a csatlakozásra 
váró országok kormányainak és parlamentjeinek.


