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Usnesení Evropského parlamentu o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií 
a Albánií
(2019/2883(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na zprávy Komise o Severní Makedonii a Albánii za rok 2019 
(SWD(2019)0218, SWD(2019)0215), které doplňovaly sdělení Komise ze dne 29. 
května 2019 o politice rozšíření EU (COM(2019)0260),

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 20. a 21. června 2019 a ze dne 17. a 18. října 
2019,

– s ohledem na své usnesení ze dne 29. listopadu 2018 o zprávě Komise o Bývalé 
jugoslávské republice Makedonii za rok 20181,

– s ohledem na závěry Rady pro obecné záležitosti ze dne 26. června 2018 a ze dne 
18. června 2019 týkající se rozšíření a procesu stabilizace a přidružení,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 28. června 2018 potvrzující závěry Rady ze 
dne 26. června 2018 týkající se rozšíření a procesu stabilizace a přidružení,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. února 2018 s názvem „Přesvědčivá perspektiva 
rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu“ 
(COM(2018)0065),

– s ohledem na Sofijské prohlášení vydané na summitu zemí EU a západního Balkánu dne 
17. května 2018 a na připojený „sofijský program priorit“,

– s ohledem na Prespanskou dohodu mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií 
a Řeckem ze dne 17. června 2018 a na Smlouvu o přátelství, dobrých sousedských 
vztazích a spolupráci mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Bulharskem 
ze dne 1. srpna 2017,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že na summitu zemí EU a západního Balkánu, který se konal dne 
17. května 2018 v Sofii, lídři EU znovu vyjádřili svoji jednoznačnou podporu evropské 
perspektivě západního Balkánu a partneři ze západního Balkánu opětovně přijali 
závazek k této perspektivě jako svoji pevnou strategickou volbu;

B. vzhledem k tomu, že v odpovědi na doporučení Komise z dubna 2018 zahájit přístupová 
jednání s Republikou Severní Makedonie a s Albánskou republikou se Evropská rada 
v červnu 2018 dohodla na kladném stanovisku k pokroku dosaženému oběma zeměmi 
a v červnu 2019 vytyčila cestu k zahájení přístupových jednání s těmito zeměmi;

1 Přijaté texty, P8_TA(2018)0480.
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C. vzhledem k tomu, že dne 29. května 2019 Komise zopakovala své doporučení Radě 
zahájit přístupová jednání s Albánií a Severní Makedonií, poté co na základě svého 
posouzení zjistila, že obě země, a zejména Severní Makedonie, uskutečnily důležité 
reformy;

D. vzhledem k tomu, že historická Prespanská dohoda mezi Severní Makedonií a Řeckem 
ukončila 27letý spor ohledně názvu země a stala se vzorem usmíření pro ostatní země 
v regionu; vzhledem k tomu, že spolu s dvoustrannou dohodou s Bulharskem 
představuje významný krok k posílení dobrých sousedských vztahů v celém regionu;

E. vzhledem k tomu, že nejen kandidátské země, ale i Evropská unie potřebují reformy, 
aby naplnily očekávání občanů členských států EU a přistupujících zemí;

F. vzhledem k tomu, že v červnu 2019 se Evropská rada dohodla na učinění jasného 
a věcného rozhodnutí o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií 
nejpozději v říjnu 2019;

G. vzhledem k tomu, že Evropská rada své sliby nesplnila; vzhledem k tomu, že tato 
nerozhodnost svědčí o dvojitých standardech posuzování kandidátských zemí členskými 
státy; vzhledem k tomu, že nezahájení přístupových jednání je v rozporu se zásadou 
vlastních zásluh, která by měla být v rámci procesu přistoupení západobalkánských 
zemí uplatňována;

1. vyjadřuje politování nad tím, že Evropská rada ve svých závěrech ze dne 17. a 18. října 
nepožaduje zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a že na základě závěrů 
Rady pro obecné záležitosti ze dne 18. června 2019 týkajících se Albánie naopak toto 
rozhodnutí odložila na summit zemí EU a západního Balkánu, který se uskuteční 
v květnu 2020 v Záhřebu; zdůrazňuje, že Evropská rada tak selhala, pokud jde 
o naplnění svých závazků a podporu míru, stability, prosperity a evropské perspektivy 
západobalkánských zemí, což svědčí o absenci vize na straně EU a odhaluje krizi, které 
v současnosti čelí;

2. se znepokojením konstatuje, že rozhodnutí o odložení této otázky bylo přijato navzdory 
doporučením Komise a Parlamentu v opačném smyslu;

3. zdůrazňuje, že zahájení přístupových rozhovorů je pouze prvním krokem v dlouhém 
a náročném procesu přistoupení; uznává značné reformní úsilí obou zemí a pokrok, 
jehož dosáhly, zejména pokud jde o Severní Makedonii, a vyzývá obyvatele Severní 
Makedonie a Albánie, aby ve svém úsilí nepolevovali a přikročili k dalším reformám, 
které budou ku prospěchu občanům a společnosti, zejména v oblasti právního státu, 
základních práv, fungování a nezávislosti demokratických institucí, svobody projevu, 
ochrany občanských a etnických menšin, udržitelného a inkluzivního růstu, 
zaměstnanosti, vzdělání, ochrany životního prostředí a boje proti organizované trestné 
činnosti a korupci;

4. konstatuje, že všechny země západního Balkánu potřebují jasnou a důvěryhodnou vizi, 
mají-li úspěšně projít reformním procesem a směřovat k usmíření uvnitř vlastního státu 
a v celém regionu;

5. poukazuje na to, že podpis Prespanské dohody mezi Severní Makedonií a Řeckem 
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a Smlouvy o přátelství, dobrých sousedských vztazích a spolupráci mezi Severní 
Makedonií a Bulharskem je důležitým mezníkem; vyzývá Evropskou radu, aby se vážně 
zamyslela nad skutečností, že tyto dohody přinášejí lidem a lídrům zemí tohoto regionu 
naději, že takovéto regionální otázky je možné vyřešit; zdůrazňuje, že rozhodnutí Rady 
naruší politickou stabilitu, regionální spolupráci, dobré sousedské vztahy a mírové 
soužití v regionu;

6. vyjadřuje hluboké znepokojení nad nárůstem nacionalistických a iredentistických 
myšlenek v tomto regionu, jež ohrožují mír a stabilitu; zdůrazňuje, že závěry Evropské 
rady ve skutečnosti pouze povedou k posílení těchto jevů a myšlenek;

7. vyzývá Evropskou radu, aby zajistila, že v rámci dlouhodobé strategie rozšíření bude 
nadále dodržována zásada vlastních zásluh, jež západobalkánským zemím umožní 
pokročit v procesu integrace do EU, pokud si to jejich občané budou přát; vyzývá 
Evropskou radu, aby upustila od praxe spojování nebo seskupování přistupujících zemí, 
která v praxi bezdůvodně prodlužuje proces jejich přistoupení, ačkoli učinily nezbytné 
reformy a mají zájem pokračovat;

8. vyzývá EU, aby dostála svým závazkům vůči zemím západního Balkánu a podporovala 
paralelní, sebekritický přezkum procesu rozšíření s ohledem na zájmy občanů členských 
států jak EU, tak přistupujících zemí;

9. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal předsedovi Evropské rady, 
předsedovi Komise, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a předsedům parlamentů členských 
států a vládám a parlamentům Severní Makedonie a Albánie.


