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B9-0158/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu 
Macedonia de Nord și Albania
(2019/2883(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rapoartele Comisiei din 2019 privind Macedonia de Nord și Albania 
(SWD(2019)0218, SWD(2019)0215) care însoțesc Comunicarea Comisiei din 29 mai 
2019 privind politica de extindere a UE (COM(2019)0260),

– având în vedere concluziile Consiliului European din 20 și 21 iunie 2019 și 17 și 18 
octombrie 2019,

– având în vedere Rezoluția sa din 29 noiembrie 2018 referitoare la raportul Comisiei cu 
privire la Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei pentru anul 20181,

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Generale din 26 iunie 2018 și 18 iunie 
2019 privind extinderea și procesul de stabilizare și de asociere,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 28 iunie 2018 prin care se aprobă 
concluziile Consiliului din 26 iunie 2018 privind extinderea și procesul de stabilizare și 
de asociere,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 6 februarie 2018 intitulată „O perspectivă 
credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune” 
(COM(2018)0065),

– având în vedere declarația de la Sofia din cadrul summitului UE-Balcanii de Vest de la 
17 mai 2018 și Agenda priorităților de la Sofia, anexată la aceasta,

– având în vedere Acordul de la Prespa din 17 iunie 2018 între Fosta Republică Iugoslavă 
a Macedoniei și Grecia și Tratatul de prietenie, bună vecinătate și cooperare din 1 
august 2017 dintre Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Bulgaria,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în timpul summitului UE-Balcanii de Vest, care a avut loc la Sofia la 17 mai 
2018, liderii UE și-au reafirmat sprijinul fără echivoc pentru perspectiva europeană a 
Balcanilor de Vest, iar partenerii din Balcanii de Vest și-au reafirmat angajamentul față 
de această perspectivă ca fiind alegerea lor strategică fermă;

B. întrucât, ca răspuns la recomandările Comisiei din aprilie 2018 de deschidere a 
negocierilor de aderare cu Republica Macedonia de Nord și cu Republica Albania, 
Consiliul European a convenit în iunie 2018 să reacționeze pozitiv la progresele 
înregistrate de cele două țări și să traseze calea către deschiderea negocierilor de aderare 

1 Texte adoptate, P8_TA(2018)0480.
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cu cele două țări în iunie 2019;

C. întrucât la 29 mai 2019 Comisia și-a reiterat recomandarea adresată Consiliului de a 
deschide negocierile de aderare cu Albania și Macedonia de Nord după ce evaluarea sa 
a arătat că cele două țări, în special Macedonia de Nord, au realizat reforme importante;

D. întrucât acordul istoric de la Prespa încheiat între Macedonia de Nord și Grecia a 
soluționat un litigiu vechi de 27 de ani cu privire la numele țării, oferind un exemplu de 
reconciliere celorlalte țări din regiune; întrucât, împreună cu tratatul bilateral încheiat cu 
Bulgaria, acesta este un pas important în direcția consolidării relațiilor de bună 
vecinătate în întreaga regiune;

E. întrucât nu numai țările candidate, ci și Uniunea Europeană trebuie să fie reformate 
pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor statelor membre ale UE și ale țărilor în curs de 
aderare;

F. întrucât în iunie 2019 Consiliul European a convenit să adopte o decizie clară și 
substanțială cu privire la deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și 
Albania până cel târziu în octombrie 2019;

G. întrucât Consiliul European nu și-a îndeplinit promisiunile; întrucât această decizie 
reflectă standardele duble în evaluarea țărilor candidate de către unele state membre; 
întrucât nedeschiderea negocierilor de aderare nu a respectat principiul meritelor proprii 
aplicabil procesului de aderare a țărilor din Balcanii de Vest,

1. deplânge faptul că concluziile Consiliului European din 17-18 octombrie nu cer 
deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord ci, pe baza concluziilor 
Consiliului Afaceri Generale din 18 iunie 2019 în ceea ce privește Albania, amână 
decizia până la reuniunea la nivel înalt UE-Balcanii de Vest de la Zagreb din mai 2020; 
subliniază că acest fapt constituie un eșec al Consiliului European de a-și respecta 
angajamentele și de a sprijini pacea, stabilitatea, prosperitatea și perspectivele europene 
pentru țările din Balcanii de Vest, ceea ce este un indiciu al lipsei de viziune a UE și al 
crizei cu care se confruntă aceasta în prezent;

2. ia act cu îngrijorare de faptul că decizia de a amâna această chestiune a fost luată în 
pofida recomandărilor Comisiei și Parlamentului;

3. subliniază că deschiderea negocierilor de aderare este doar primul pas în lungul și 
solicitantul proces de aderare; recunoaște eforturile considerabile depuse de ambele țări 
în realizarea reformelor și progresele înregistrate, în special în Macedonia de Nord, și 
invită popoarele Macedoniei de Nord și Albaniei să își continue eforturile de promovare 
a reformelor în beneficiul cetățenilor și societății, în special a celor privind statul de 
drept, drepturile fundamentale, funcționarea și independența instituțiilor democratice, 
libertatea de exprimare, protecția minorităților civile și etnice, creșterea durabilă și 
favorabilă incluziunii, ocuparea forței de muncă, educația, protecția mediului și 
combaterea criminalității organizate și a corupției;

4. menționează că toate țările din Balcanii de Vest au nevoie de o viziune clară și credibilă 
pentru a impulsiona reforma și a promova reconcilierea atât pe plan intern, cât și în 
regiune;
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5. subliniază importanța impulsului creat de semnarea Acordului de la Prespa între 
Macedonia de Nord și Grecia și a Tratatului de prietenie, bună vecinătate și cooperare 
dintre Macedonia de Nord și Bulgaria; invită Consiliului European să țină cont cu 
seriozitate de faptul că aceste acorduri transmit persoanelor și liderilor țărilor din 
regiune sentimentul că problemele regionale similare pot fi rezolvate; subliniază că 
decizia Consiliului va afecta stabilitatea politică, cooperarea regională, relațiile de bună 
vecinătate și coexistența pașnică în regiune;

6. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la ascensiunea naționalismului și a ideilor 
iredentiste din regiune, care pun în pericol pacea și stabilitatea; subliniază că concluziile 
Consiliului European vor servi, de fapt, doar la întărirea acestor fenomene și idei;

7. invită Consiliul European să se asigure că principiul meritelor proprii rămâne o parte a 
strategiei sale de extindere pe termen lung, permițând țărilor din Balcanii de Vest să se 
angajeze în procesul de integrare europeană atât timp cât cetățenii lor doresc acest lucru; 
invită Consiliul European să renunțe la practica sa de cuplare sau de grupare a țărilor în 
curs de aderare, care întârzie efectiv, fără motive întemeiate, procesul de aderare a 
țărilor care au realizat reformele necesare și doresc să meargă mai departe;

8. solicită UE să își onoreze angajamentele față de țările din Balcanii de Vest și să sprijine 
o revizuire paralelă, autocritică, a procesului de extindere, bazată pe interesele 
cetățenilor, atât din UE, cât și ai țărilor în curs de aderare;

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui 
Consiliului European, Președintelui Comisiei Europene, Vicepreședintei Comisiei 
Europene/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 
guvernelor și președinților parlamentelor statelor membre, precum și guvernelor și 
parlamentelor Macedoniei de Nord și Albaniei.


