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PROJETO DE RECOMENDAÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

ao Conselho, à Comissão e ao alto representante da União para os Negócios Estrangeiros 
e a Política de Segurança relativa aos Balcãs Ocidentais, na preparação da cimeira de 
maio de 2020
(2019/2210(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 28 de junho de 2018, as 
conclusões do Conselho de 18 de junho de 2019 e as conclusões do Conselho Europeu 
de 17-18 de outubro de 2019, adiando a decisão sobre a abertura das negociações de 
adesão com a Macedónia do Norte e a Albânia,

– Tendo em conta a sua resolução, de 24 de outubro de 2019, sobre a abertura das 
negociações de adesão com a Macedónia do Norte e a Albânia1,

– Tendo em conta o Acordo Final sobre a resolução de diferendos descritos nas 
resoluções 817 (1993) e 845 (1993) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a 
rescisão do Acordo Provisório de 1995 e a criação de uma parceria estratégica entre a 
Grécia e a antiga República jugoslava da Macedónia, também designado Acordo de 
Prespa, em 17 de junho de 2018,

– Tendo em conta a sua resolução legislativa, de 27 de março de 2019, sobre a proposta 
de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA III)2,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 5 de fevereiro de 2020, sobre o reforço 
do processo de adesão: uma perspetiva credível da UE para os Balcãs Ocidentais 
(COM(2020)0057),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 29 de maio de 2019, sobre a política 
de alargamento da UE (COM(2019)0260),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 6 de fevereiro de 2018, intitulada 
«Uma perspetiva de alargamento credível e um maior empenhamento da UE nos Balcãs 
Ocidentais» (COM(2018)0065),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 16 de outubro de 2013, intitulada 
«Estratégia do Alargamento e Principais Desafios para 2013-2014» (COM(2013)0700),

– Tendo em conta a declaração final da cimeira de Zagrebe, de 24 de novembro de 2000,

– Tendo em conta a declaração de Sófia da cimeira UE-Balcãs Ocidentais, de 17 de maio 
de 2018, e a Agenda de Prioridades de Sófia a ela anexa,

1 Textos aprovados, P9_TA(2019)0050.
2 Textos aprovados, P8_TA(2019)0299.
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– Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Salónica, de 19 e 
20 de junho de 2003, relativas à perspetiva da adesão dos países dos Balcãs Ocidentais à 
União Europeia,

– Tendo em conta o Processo de Berlim, iniciado em 28 de agosto de 2014,

– Tendo em conta o consenso renovado sobre o alargamento adotado pelo Conselho 
Europeu em dezembro de 2006 e posteriormente aprovado nas conclusões do Conselho 
Europeu de junho de 2019;

– Tendo em conta a Estratégia Global da UE de 2016, que especifica que uma política 
credível de alargamento representa um investimento estratégico na segurança e na 
prosperidade da Europa e já contribuiu grandemente para a paz em zonas anteriormente 
dilaceradas pela guerra,

– Tendo em conta a resolução do Comité Económico e Social Europeu, de 31 de outubro 
de 2019, sobre a abertura de negociações de adesão com a Macedónia do Norte e a 
Albânia: a credibilidade e os interesses geoestratégicos da UE devem ser defendidos,

– Tendo em conta a declaração conjunta do Parlamento Europeu - Cimeira dos 
presidentes dos Parlamentos dos Balcãs Ocidentais, convocada pelo presidente do 
Parlamento Europeu com a liderança dos parlamentos dos Balcãs Ocidentais,

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de janeiro de 2020, sobre a posição do 
Parlamento Europeu relativamente à Conferência sobre o Futuro da Europa3,

– Tendo em conta o artigo 118.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão do Comércio Internacional,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A9-0000/2020),

A. Considerando que o alargamento tem sido uma das políticas mais bem sucedidas da UE 
e o instrumento de política externa mais eficaz, tendo contribuído para alargar o espaço 
de democracia, de paz e de prosperidade em toda a Europa;

B. Considerando que o processo de alargamento faz parte da integração europeia;

C. Considerando que a perspetiva de adesão à UE tem constituído um incentivo 
fundamental à realização de reformas nos países dos Balcãs Ocidentais;

D. Considerando que o Parlamento Europeu está empenhado em intensificar as suas 
atividades de apoio à democracia na região e em apoiar os países dos Balcãs Ocidentais 
no processo de adesão à UE; 

1. Recomenda ao Conselho, à Comissão e ao vice-presidente da Comissão/alto 
representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança que:

a) melhorem o processo de adesão, assegurando que reforça os valores fundamentais e 

3 Textos aprovados, P9_TA(2020)0010.
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proporciona uma transformação democrática e económica sustentável e convergência 
social e garantindo que a reforma interna da UE e o seu alargamento decorrem em 
paralelo;

b) assegurem que a metodologia reforçada apoa a adesão plena à UE como objetivo 
final e que a UE estabelece regras e critérios claros e previsíveis e os aplica de forma 
coerente, restabelecendo assim a sua credibilidade; 

c) assegurem que o agrupamento de domínios políticos reforça a abrangência e a 
qualidade das reformas, produzindo resultados concretos nos países candidatos, 
permitindo simultaneamente negociações em diferentes capítulos;

d) disponibilizem parâmetros de referência de adesão claros e coerentes, bem como 
apoio contínuo ao longo de todo o processo, e melhorem a avaliação dos progressos, 
assegurando que cada país candidato à adesão é avaliado com base nos seus próprios 
méritos;

e) facilitem a aplicação da metodologia reforçada para os países candidatos à adesão já 
em negociação, caso decidam aderir;

f) aumentem os incentivos políticos para os países dos Balcãs Ocidentais e melhorem a 
coerência entre o processo de alargamento e a evolução política na UE; 

g) incentivem a participação gradual nas políticas e programas setoriais da UE antes da 
adesão, nomeadamente através de apoio financeiro específico, a fim de proporcionar 
benefícios tangíveis para os cidadãos e reforçar a assistência e a presença da UE 
nesses países;

h) promovam uma maior associação dos deputados dos países em negociações aos 
trabalhos do Parlamento Europeu;

i) reforcem o mecanismo de condicionalidade e a reversibilidade do processo de adesão 
aplicando critérios objetivos ao decidir se as negociações devem ser suspensas ou 
canceladas; assegurem que a Comissão inicia esses procedimentos após uma 
avaliação exaustiva e em resposta a uma proposta dos Estados-Membros ou do 
Parlamento Europeu;

j) ponderem a introdução de votação por maioria qualificada relativamente às questões 
de adesão à UE, mantendo a regra da unanimidade no Conselho apenas para a 
abertura e o encerramento das negociações de adesão;

k) insistam no alinhamento dos países candidatos à adesão com a Política Externa e de 
Segurança Comum da UE;

l) envolvam os representantes dos países candidatos à adesão na Conferência sobre o 
Futuro da Europa;

m) reconheçam os efeitos negativos do facto de o Conselho Europeu não ter dado início 
às negociações de adesão com a Albânia e a Macedónia do Norte em 2019 e 
reconheçam que a abertura de negociações de adesão restabeleceria a credibilidade 
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do processo de adesão, tal como recomendado pelo Parlamento Europeu;

n) iniciem imediatamente negociações de adesão com a Albânia e a Macedónia do 
Norte; 

o) concedam a liberalização dos vistos ao Kosovo, uma vez que os critérios de 
referência foram satisfeitos;

p) promovam a importância da democracia e do Estado de direito como a base do 
processo de alargamento, abrindo em primeiro lugar e sendo os últimos a encerrar os 
capítulos relacionados com o sistema judicial, a corrupção e a criminalidade 
organizada, bem como os capítulos relacionados com o respeito pelos direitos 
humanos e a liberdade dos meios de comunicação social;

q) aumentem a participação de peritos em Estado de direito dos Estados-Membros no 
terreno e melhorem a avaliação dos progressos neste domínio;

r) facilitem os esforços em todos os países dos Balcãs Ocidentais destinados a superar a 
polarização política e os períodos prolongados de boicote parlamentar e reforcem o 
controlo parlamentar;

s) promovam reformas eleitorais que garantam a realização de eleições livres, justas e 
transparentes, em conformidade com as normas internacionais; contribuam para os 
programas do Parlamento Europeu de apoio à democracia na região;

t) reforcem o papel da sociedade civil como interveniente indispensável no processo de 
consolidação democrática;

u) condenem as campanhas de difamação, as ameaças e a intimidação contra jornalistas 
e meios de comunicação social e insistam na investigação e no início de ações penais 
contra essas infrações, criando assim um ambiente seguro para os jornalistas, ao 
mesmo tempo que aborda as questões da concentração, e respetiva falta de 
transparência, da propriedade dos meios de comunicação social;

v) apoiem ativamente o reforço da responsabilização e da governação dos meios de 
comunicação social, melhorando a resistência contra a desinformação e as 
campanhas perturbadoras nos meios de comunicação social;

w) insistam na plena aplicação das decisões judiciais, incluindo as decisões do Tribunal 
Europeu dos Direitos Humanos e dos tribunais constitucionais;

x) aumentem o empenhamento da UE na resolução das questões bilaterais pendentes e 
exortem os países dos Balcãs Ocidentais a empenharem-se na reconciliação e em 
soluções pacíficas para os diferendos de longa data;

y) exortem os países dos Balcãs Ocidentais a intensificarem os seus esforços de 
julgamento dos crimes de guerra e de resolução dos casos de pessoas desaparecidas;

z) promovam e apoiem ativamente a implementação de políticas de luta contra a 
discriminação e insistam na instauração de ações penais contra os crimes de ódio; 
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incentivem progressos mais rápidos em matéria de igualdade de género, de luta 
contra a discriminação e de garantia de inclusão social das minorias étnicas e 
religiosas, das pessoas com deficiência, dos ciganos e das pessoas LGBTQI+, através 
do estabelecimento de políticas inclusivas destinadas a proteger os direitos 
fundamentais dos cidadãos;

a-A) solicitem a adoção de um quadro jurídico mais sólido para prevenir e lutar 
ativamente contra o feminicídio e a violência contra as mulheres;

a-B) criem um plano estratégico para a economia e o investimento, com vista a melhorar a 
competitividade e o desenvolvimento sustentável nos países candidatos à adesão;

a-C) incentivem os países dos Balcãs Ocidentais a elevar o nível dos seus direitos laborais 
e sociais, a promover o crescimento e a aplicar o acervo social da UE; 

a-D) lutem contra a fuga de cérebros com medidas concretas, como a promoção de 
reformas educativas inclusivas e de qualidade e a criação de oportunidades de 
emprego para os jovens;

a-E) intensifiquem a assistência aos países dos Balcãs Ocidentais, a fim de melhorar a sua 
legislação ambiental e climática e garantir a sua capacidade de a aplicar em 
conformidade com as normas da UE;

a-F) solicitem às autoridades que tomem medidas urgentes em matéria de monitorização, 
atenuação e prevenção da poluição do ar e da água;

a-G) incluam os países candidatos à adesão nos processos do Pacto Ecológico Europeu e 
do Fundo para a Transição Justa;

a-H) integrem os países dos Balcãs Ocidentais na rede RTE-T, oferecendo serviços de 
transporte de qualidade e seguros e melhorando a conectividade na região, bem como 
entre a região e a UE;

a-I) continuem a implementação da agenda digital para os Balcãs Ocidentais, a fim de 
proporcionar aos cidadãos os benefícios da transformação digital;

a-J) criem uma zona regional sem custos de roaming e reduzam ainda mais as tarifas das 
comunicações com a UE;

a-K) reconheçam as dificuldades que os países dos Balcãs Ocidentais enfrentam na gestão 
dos fluxos migratórios e de refugiados e os esforços substanciais da região 
destinados a oferecer abrigo e ajuda humanitária, principalmente com o apoio da UE; 
apliquem os acordos entre os países dos Balcãs Ocidentais e a Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex);

a-L) melhorem a coerência, a eficiência e a transparência do financiamento da União no 
domínio da ação externa;

a-M) assegurem um financiamento adequado, justo e orientado para os resultados, que 
corresponda às necessidades de transformação dos beneficiários e os ajude a cumprir 
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as obrigações de adesão à UE;

a-N) evitem cortes no financiamento do IPA, que poderia atrasar as reformas relacionadas 
com a UE e comprometer a influência estratégica da União na região;

a-O) garantam que o IPA III é guiado por prioridades políticas com um impacto direto na 
vida dos cidadãos e que o financiamento de pré-adesão é atribuído de forma 
transparente, proporcional e não discriminatória;

a-P) reforcem a comunicação estratégica dos valores da União e a visibilidade global do 
apoio da UE na região;

a-Q) assegurem que a Cimeira UE-Balcãs Ocidentais de 2020 avalie, reavalie e injete 
novo dinamismo no processo de alargamento e dê um novo impulso à transformação 
dos países candidatos à adesão;

2. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente recomendação ao Conselho, à 
Comissão, ao vice-presidente da Comissão/alto representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, bem como aos governos e parlamentos dos países 
candidatos à adesão.


