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Euroopan parlamentin päätöslauselma liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-
Makedonian ja Albanian kanssa
(2019/2883(RSP))
Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 16. joulukuuta 2005 tekemän päätöksen EU:n 
ehdokasvaltion aseman myöntämisestä Pohjois-Makedonialle (tuolloin entinen 
Jugoslavian tasavalta Makedonia) sekä 26. ja 27. kesäkuuta 2014 tekemän päätöksen 
EU:n ehdokasvaltion aseman myöntämisestä Albanialle,

– ottaa huomioon 17. toukokuuta 2018 pidetyssä EU:n ja Länsi-Balkanin maiden 
huippukokouksessa annetun Sofian julistuksen ja siihen liitetyn Sofian 
prioriteettiagendan,

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Albaniasta ja Pohjois-Makedoniasta,

– ottaa huomioon 6. helmikuuta 2019 allekirjoitetun pöytäkirjan Pohjois-Makedonian 
liittymisestä Natoon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että EU:n laajentuminen on edelleen strateginen investointi rauhan, 
demokratian, vaurauden, turvallisuuden ja vakauden edistämiseen Euroopassa;

B. ottaa huomioon, että komissio on suositellut liittymisneuvottelujen aloittamista 
Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa, sillä maat ovat edistyneet hyvin ensisijaisten 
tavoitteiden täyttämisessä;

C. ottaa huomioon, että Albania ja Pohjois-Makedonia ovat edistyneet tasaiseen tahtiin 
liittymisneuvottelujen avaamiselle asetettujen poliittisten kriteerien ja viiden 
ensisijaisen tavoitteen täyttämisessä sekä demokraattisten instituutioiden ja käytäntöjen 
vahvistamisessa;

D. ottaa huomioon, että Balkanin alue on EU:lle strategisesti tärkeä;

E. ottaa huomioon, että Pohjois-Makedonian tapauksessa 17. kesäkuuta 2018 tehty Prespan 
sopimus erimielisyyksien ratkaisemisesta ja strategisen kumppanuuden perustamisesta 
entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kreikan välillä antoi kipeästi kaivatun 
myönteisen signaalin vakaudesta ja sovinnosta sekä avasi mahdollisuuden liittymiselle;

F. ottaa huomioon, että 17. ja 18. lokakuuta 2019 pidetyssä Eurooppa-neuvoston 
kokouksessa Ranska Alankomaiden ja Tanskan tuella käytännössä esti 
liittymisneuvottelujen aloittamisen Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa sillä 
perusteella, että näiden kahden maan on toteutettava vielä lisää uudistuksia;

G. ottaa huomioon, että Albania on ollut Naton jäsenvaltio vuodesta 2009 lähtien ja että 
Pohjois-Makedoniasta tulee pian puolustusliiton 30. jäsen;
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1. ilmaisee olevansa syvästi pettynyt siitä, että liittymisneuvottelujen aloittaminen Pohjois-
Makedonian ja Albanian kanssa estettiin, vaikka molemmat maat ovat selvästi 
täyttäneet neuvoston asettamat ehdot;

2. uskoo, että prosessin lykkääminen huolimatta kummankin maan saavuttamasta 
edistyksestä on strateginen virhe, joka vaikuttaa haitallisesti EU:n maineeseen ja saattaa 
heikentää tehokkainta pehmeän vallan välinettä, joka EU:lla on käytössään, eli lupausta 
jäsenyysmahdollisuudesta;

3. korostaa, että Länsi-Balkanin maiden liittymisen viivyttäminen voi horjuttaa koko 
alueen vakautta ja hidastaa Euroopan yhdentymistä edistävien uudistusten 
täytäntöönpanoa tai jopa kokonaan pysäyttää sen muissa liittymisneuvotteluja käyvissä 
maissa;

4. on lisäksi huolissaan siitä, että jos unionin laajentumisessa ei tapahdu edistystä, tämä 
voi myös vaikuttaa suoraan EU:n turvallisuuteen ja hyvinvointiin, koska se voi 
vähitellen työntää Länsi-Balkanin maita kohti kolmansia osapuolia, jotka jo nyt pyrkivät 
laajentamaan vaikutusvaltaansa alueella – näitä ovat esimerkiksi, muttei yksinomaan, 
Venäjä ja Kiina;

5. on vahvasti sitoutunut laajentumispolitiikkaan yhtenä EU:n tärkeimmistä painopisteistä;

6. toistaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan nojalla jokainen 
Euroopan valtio voi hakea unionin jäsenyyttä sillä edellytyksellä, että se noudattaa 
Kööpenhaminan arviointiperusteita ja demokratian periaatteita, kunnioittaa 
perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä noudattaa 
oikeusvaltioperiaatetta;

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
Albanian, Pohjois-Makedonian, Montenegron, Bosnia ja Hertsegovinan, Kosovon ja 
Serbian hallituksille ja parlamenteille.


