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Resolutie van het Europees Parlement over het openen van de 
toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië
(2019/2883(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de verslagen van de Commissie uit 2019 over Noord-Macedonië en Albanië 
(SWD(2019)0218, SWD(2019)0215), die gevoegd zijn bij de Mededeling van de 
Commissie van 29 mei 2019 inzake het uitbreidingsbeleid van de EU 
(COM(2019)0260),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 20 en 21 juni 2019 en 17 en 18 oktober 
2019,

– gezien zijn resolutie van 29 november 2018 over het Commissieverslag 2018 over de 
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië1,

– gezien de conclusies van de Raad Algemene Zaken van 26 juni 2018 en 18 juni 2019 
over uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 28 juni 2018, die de conclusies van de 
Raad van 26 juni 2018 over uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces 
onderschrijven,

– gezien de Mededeling van de Commissie van 6 februari 2018 getiteld “Een 
geloofwaardig vooruitzicht op toetreding en een grotere EU-betrokkenheid bij de 
Westelijke Balkan” (COM(2018)0065),

– gezien de verklaring van Sofia van de top EU-Westelijke Balkan van 17 mei 2018 en de 
hieraan gehechte prioriteitenagenda van Sofia,

– gezien de Overeenkomst van Prespa van 17 juni 2018 tussen de voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië en Griekenland, en het Verdrag inzake 
vriendschap, goed nabuurschap en samenwerking van 1 augustus 2017 tussen de 
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Bulgarije,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de leiders van de EU tijdens de top EU-Westelijke Balkan, die op 
17 mei 2018 in Sofia heeft plaatsgevonden, hun ondubbelzinnige steun voor het 
Europese perspectief van de Westelijke Balkan hebben bevestigd, en dat de partners van 
de Westelijke Balkan zich opnieuw ertoe hebben verbonden dit perspectief te gebruiken 
als hun krachtige strategische keuze;

B. overwegende dat, in reactie op de aanbevelingen van de Commissie van april 2018 om 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0480.
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toetredingsonderhandelingen te openen met de Republiek Noord-Macedonië en met de 
Republiek Albanië, de Europese Raad in juni 2018 heeft besloten positief te reageren op 
de vooruitgang die door beide landen is geboekt, en een traject heeft uitgezet naar het 
openen van toetredingsonderhandelingen met de twee landen in juni 2019;

C. overwegende dat de Commissie op 29 mei 2019 haar aanbeveling aan de Raad heeft 
herhaald om toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië te openen, 
nadat uit haar beoordeling is gebleken dat de twee landen, met name Noord-Macedonië, 
belangrijke hervormingen hebben doorgevoerd;

D. overwegende dat de historische overeenkomst van Prespa tussen Noord-Macedonië en 
Griekenland een einde heeft gemaakt aan een 27 jaar durend geschil over de naam van 
het land, en daarmee als voorbeeld van verzoening dient voor de andere landen in de 
regio; overwegende dat dit, samen met het bilaterale verdrag met Bulgarije, een 
belangrijke stap is in de richting van de versterking van goede 
nabuurschapsbetrekkingen in de gehele regio;

E. overwegende dat niet alleen de kandidaat-lidstaten, maar ook de Europese Unie moet 
worden hervormd om te voldoen aan de verwachtingen van de burgers van de 
EU-lidstaten en de toetredingslanden;

F. overwegende dat in juni 2019 de Europese Raad is overeengekomen om voor eind 
oktober 2019 een duidelijk en inhoudelijk besluit te nemen over de opening van 
toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië;

G. overwegende dat de Europese Raad zijn beloften niet is nagekomen; overwegende dat 
uit deze besluiteloosheid blijkt dat een aantal lidstaten bij de beoordeling van kandidaat-
lidstaten met twee maten meet; overwegende dat het niet-openen van 
toetredingsonderhandelingen in strijd is met het beginsel van de eigen verdiensten dat 
van toepassing is op het toetredingsproces van de landen van de Westelijke Balkan;

1. betreurt het feit dat in de conclusies van de Europese Raad van 17 en 18 oktober niet 
wordt opgeroepen tot het openen van toetredingsonderhandelingen met Noord-
Macedonië en in plaats daarvan, op basis van de conclusies van de Raad Algemene 
Zaken van 18 juni 2019 met betrekking tot Albanië, het besluit wordt uitgesteld tot de 
top EU-Westelijke Balkan in Zagreb in mei 2020; benadrukt dat dit een verzuim van de 
Europese Raad inhoudt om zijn verplichtingen na te komen en om vrede, stabiliteit, 
welvaart en Europese perspectieven voor de landen van de Westelijke Balkan te 
ondersteunen, hetgeen wijst op het gebrek aan visie en de crisis waarmee de EU 
momenteel te kampen heeft;

2. merkt bezorgd op dat het besluit om de kwestie uit te stellen is genomen in weerwil van 
de aanbevelingen van de Commissie en het Parlement;

3. benadrukt dat het openen van de toetredingsonderhandelingen slechts de eerste stap is in 
het lange en veeleisende toetredingsproces; erkent de grote inspanningen van beide 
landen om hervormingen door te voeren en de geboekte vooruitgang, met name in 
Noord-Macedonië, en verzoekt de bevolking van Noord-Macedonië en Albanië om zich 
te blijven inspannen voor verdere hervormingen die de burgers en de samenleving ten 
goede komen, met name die welke verband houden met de rechtsstaat, de grondrechten, 
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de werking en de onafhankelijkheid van democratische instellingen, de vrijheid van 
meningsuiting, de bescherming van civiele en etnische minderheden, duurzame en 
inclusieve groei, werkgelegenheid, onderwijs, de bescherming van het milieu en de 
strijd tegen georganiseerde misdaad en corruptie;

4. merkt op dat alle landen in de Westelijke Balkan behoefte hebben aan een duidelijke en 
geloofwaardige visie om hervormingen met succes door te voeren en verzoening zowel 
intern als in de regio in het algemeen te bevorderen;

5. wijst op het belang van de dynamiek die is ontstaan door de ondertekening van de 
Prespa-overeenkomst tussen Noord-Macedonië en Griekenland en het Verdrag inzake 
goed nabuurschap tussen Noord-Macedonië en Bulgarije; verzoekt de Europese Raad 
serieus rekening te houden met de hoop dat door deze overeenkomsten bij de mensen en 
leiders van de landen in de regio het besef ontstaat dat vergelijkbare regionale kwesties 
kunnen worden opgelost; benadrukt dat het besluit van de Raad de politieke stabiliteit, 
de regionale samenwerking, de goede nabuurschapsbetrekkingen en de vreedzame co-
existentie in de regio zal schaden;

6. geeft uiting aan zijn grote bezorgdheid over de opkomst van nationalisme en 
irredentistische ideeën in de regio, die de vrede en stabiliteit in gevaar brengen; 
benadrukt dat de conclusies van de Europese Raad in feite alleen dienen om deze 
verschijnselen en ideeën te versterken;

7. verzoekt de Europese Raad ervoor te zorgen dat het beginsel van de eigen verdiensten 
een onderdeel blijft van zijn uitbreidingsstrategie voor de lange termijn, waardoor de 
landen van de Westelijke Balkan hun EU-integratieproces kunnen voortzetten zolang 
hun burgers dit wensen; dringt er bij de Europese Raad op aan af te zien van de praktijk 
van het koppelen of groeperen van toetredingslanden, waardoor het proces van 
toetreding van landen die de noodzakelijke hervormingen hebben voltooid en willen 
doorgaan, zonder geldige reden feitelijk wordt vertraagd;

8. dringt er bij de EU op aan haar verplichtingen jegens de landen van de Westelijke 
Balkan na te komen en een parallel en zelfkritisch onderzoek van het uitbreidingsproces 
te steunen, dat gebaseerd is op de belangen van de burgers van zowel de EU als de 
toetredingslanden;

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de 
Europese Raad, de voorzitter van de Commissie, de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, de regeringen van de lidstaten, de voorzitters van de parlementen van 
de lidstaten, en de regeringen en parlementen van Noord-Macedonië en Albanië.


