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Euroopa Parlamendi resolutsioon Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga 
ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta
(2019/2883(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 16. detsembri 2005. aasta otsust anda Põhja-
Makedooniale ELi kandidaatriigi staatus,

– võttes arvesse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt 
Põhja-Makedoonia vahelist stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut1,

– võttes arvesse komisjoni 29. mai 2019. aasta teatist „2019. aasta teatis ELi 
laienemisstrateegia kohta“ (COM(2019)0260) ning sellele lisatud komisjoni talituste 
töödokumenti „2019. aasta aruanne Põhja-Makedoonia kohta“ (SWD(2019)0218), 
milles soovitatakse tehtud edusammude valguses ja pidevat reformidele pühendumust 
arvesse võttes alustada ühinemisläbirääkimisi,

– võttes arvesse 28. märtsil 2019. aastal Strasbourgis toimunud ELi – Põhja-Makedoonia 
parlamentaarse ühiskomisjoni 16. kohtumisel vastu võetud soovitusi,

– võttes arvesse Põhja-Makedoonia parlamendis (Sobranie) esindatud erakondade ja 
parlamendi juhtisikutega 17. ja 18. mail 2018. aastal Ohridis käivitatud Jean Monnet’ 
dialoogi protsessi,

– võttes arvesse lõplikku kokkulepet erimeelsuste lahendamiseks, nagu seda on 
kirjeldatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonides 817 (1993) ja 845 (1993), 
1995. aasta ajutise kokkuleppe lõpetamist ning 17. juuni 2018. aasta strateegilise 
partnerluse loomist Kreeka ja Põhja-Makedoonia vahel, mida tuntakse ka Prespa 
kokkuleppena,

– võttes arvesse 2. juunil ja 15. juulil 2015. aastal Skopjes nelja peamise erakonna vahel 
saavutatud poliitilist kokkulepet (nn Pržino kokkulepe) ning 20. juulil ja 31. augustil 
2016. aastal saavutatud nelja erakonna kokkulepet selle poliitilise kokkuleppe 
rakendamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 26. ja 27. juuni 2014. aasta otsust anda Albaaniale 
ELi kandidaatriigi staatus,

– võttes arvesse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt 
Albaania Vabariigi vahelist stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut2,

– võttes arvesse komisjoni 29. mai 2019. aasta teatist „2019. aasta teatis ELi 
laienemisstrateegia kohta“ (COM(2019)0260) ning sellele lisatud komisjoni talituste 

1 ELT L 84, 20.3.2004, lk 13.
2 ELT L 107, 28.4.2009, lk 166.
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töödokumenti „2019. aasta aruanne Albaania kohta“ (SWD(2019)0215), milles 
soovitatakse tehtud edusammude valguses ja pidevat reformidele pühendumust arvesse 
võttes alustada ühinemisläbirääkimisi,

– võttes arvesse 15. oktoobril 2018. aastal Brüsselis toimunud ELi-Albaania 
parlamentaarse stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee 13. kohtumisel vastu võetud 
soovitusi,

– võttes arvesse Rooma lepingu artiklit 237, mille kohaselt on igal Euroopa riigil õigus 
esitada Euroopa Liidu liikmeks astumise avaldus,

– võttes arvesse 19. ja 20. juunil 2003. aastal Thessaloníkis toimunud Euroopa Ülemkogu 
kohtumise eesistujariigi järeldusi Lääne-Balkani riikide Euroopa Liiduga ühinemise 
väljavaadete kohta,

– võttes arvesse 28. augustil 2014. aastal algatatud Berliini protsessi,

– võttes arvesse ELi ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumise 17. mai 2018. aasta Sofia 
deklaratsiooni ja sellele lisatud Sofia prioriteetide kava,

– võttes arvesse komisjoni 6. veebruari 2018. aasta teatist „Lääne-Balkani riikide reaalne 
ELiga ühinemise väljavaade ning ELi tõhustatud koostöö nende riikidega“ 
(COM(2018)0065),

– võttes arvesse eesistuja Tuski, presidentide Sassoli ja Junckeri ning ametisseastuva 
presidendi Von der Leyeni 3. oktoobri 2019. aasta ühist kirja Põhja-Makedoonia ja 
Albaaniaga ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 28. juuni 2018. aasta järeldusi, milles kiideti heaks 
26. juunil 2018. aastal vastu võetud nõukogu järeldused laienemise ning stabiliseerimis- 
ja assotsieerimisprotsessi kohta, millega avati selgelt uks ühinemisläbirääkimiste 
alustamisele 2019. aasta juunis,

– võttes arvesse nõukogu 18. juuni 2019. aasta järeldusi, milles ta otsustas pöörduda 
hiljemalt 2019. aasta oktoobris tagasi komisjoni soovituste juurde alustada 
ühinemisläbirääkimisi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 17. ja 18. oktoobri 2019. aasta järeldusi, milles ta 
otsustas pöörduda laienemise küsimuse juurde tagasi enne 2020. aasta mais Zagrebis 
toimuvat ELi ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumist,

– võttes arvesse Prantsusmaa presidendi rolli,

– võttes arvesse Põhja-Makedoonia poliitiliste juhtide kokkulepet korraldada 
erakorralised parlamendivalimised 12. aprillil 2020. aastal, mis on tingitud Euroopa 
Ülemkogu otsusest pöörduda laienemise küsimuse juurde tagasi 2020. aasta mais,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Põhja-Makedoonia ja Albaania kohta,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,
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A. arvestades, et mõlema riigi (nii Põhja-Makedoonia kui ka Albaania) valitsused on 
jõuliste ja kaasavate demokraatlike reformide rakendamise ning naaberlike suhete 
aktiivse parandamisega näidanud üles pidevat pühendumist Euroopa suunas edasi 
liikumisele;

B. arvestades, et 17. juuni 2018. aasta Prespa kokkulepe, mis käsitleb erimeelsuste 
lahendamist ja strateegilise partnerluse loomist Põhja-Makedoonia ja Kreeka vahel, 
saatis hädavajaliku positiivse signaali stabiilsuse ja lepituse kohta kogu Lääne-Balkani 
piirkonnas, suurendas heanaaberlike suhete ja piirkondliku koostöö vaimu ning sillutas 
teed riigi Euroopa integratsioonile;

C. arvestades, et komisjon on soovitanud alustada Põhja-Makedooniaga 
ühinemisläbirääkimisi alates 2009. aastast;

D. arvestades, et 28. juunil 2018. aastal kiitis Euroopa Ülemkogu heaks nõukogu 26. juuni 
2018. aasta järeldused, millega avati selgelt uks ühinemisläbirääkimiste alustamisele 
2019. aasta juunis;

E. arvestades, et 18. juunil 2019. aastal otsustas nõukogu pöörduda hiljemalt 2019. aasta 
oktoobris tagasi komisjoni soovituste juurde alustada ühinemisläbirääkimisi Põhja-
Makedoonia ja Albaaniaga;

F. arvestades, et 17. ja 18. oktoobril 2019. aastal otsustas Euroopa Ülemkogu pöörduda 
laienemise küsimuse juurde tagasi enne 2020. aasta mais Zagrebis toimuvat ELi ja 
Lääne-Balkani riikide tippkohtumist;

G. arvestades, et Prantsusmaa presidendil oli selles edasilükkamises oluline roll;

H. arvestades, et iga kandidaatriiki hinnatakse tema individuaalsete saavutuste põhjal eraldi 
ning ühinemise ajakava ja läbirääkimiste tempo tuleks määrata kindlaks reformide 
kiiruse ja kvaliteedi põhjal;

I. arvestades, et nii Põhja-Makedoonias kui ka Albaanias valitseb ELiga ühinemise 
protsessi osas poliitiline konsensus ja üldsuse laialdane toetus;

J. arvestades, et Euroopa Ülemkogu otsuse tõttu pöörduda laienemise küsimuse juurde 
tagasi 2020. aastal korraldatakse Põhja-Makedoonias ennetähtaegsed valimised;

K. arvestades, et Euroopa Ülemkogu pidev otsustamatus ja laienemist käsitleva otsuse 
pidev edasilükkamine võivad põhjustada ebastabiilsust kõnealustes riikides, aga ka 
kogu piirkonnas;

1. taunib asjaolu, et Euroopa Ülemkogu otsus alustada Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga 
ühinemisläbirääkimisi blokeeriti; peab kahetsusväärseks Prantsusmaa presidendi ja 
teiste liikmesriikide juhtide rolli selles protsessis;

2. palub nõukogul võtta vastutus ja tegutseda lõpuks oma kohustustele vastavalt; mõistab 
hukka kõik otsused, mis nõrgestavad ELi poolt Põhja-Makedoonia ja Albaania suhtes 
võetud kohustusi; tuletab meelde, et komisjon on soovitanud alustada Põhja-
Makedooniaga ühinemisläbirääkimisi alates 2009. aastast; juhib tähelepanu sellele, et 
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ELi ja kõnealuse kahe riigi peaaegu kaks aastakümmet kestnud institutsioonilised ja 
poliitilised sidemed on andnud vastastikku kasulikke tulemusi;

3. tuletab meelde uuendatud konsensust laienemise suhtes, mille Euroopa Ülemkogu kiitis 
heaks 2006. aasta detsembris ja mida seejärel kinnitati Euroopa Ülemkogu 2016. aasta 
juuni järeldustes; kutsub Euroopa Ülemkogu üles tunnustama ELi laienemispoliitikas 
sätestatud õiglast ja ranget tingimuslikkust ning saavutustel põhineva hindamise 
põhimõtet; rõhutab, kui oluline on tagada, et EL suudaks säilitada ja süvendada oma 
arengut, sealhulgas suutlikkust integreerida uusi liikmeid;

4. kordab, et ELi suutmatus jõuda kokkuleppele ja alustada Põhja-Makedoonia ja 
Albaaniaga ühinemisläbirääkimisi õõnestab ELi kui eduka ja tõsiseltvõetava 
ülemaailmse osaleja usaldusväärsust mitte ainult Lääne-Balkani riikides, vaid ka kogu 
maailmas ning ELi kodanike silmis;

5. tunneb heameelt asjaolu üle, et Põhja-Makedoonia on näidanud üles pühendumust ELi 
reformikavaga edasiliikumisele ning on saavutanud käegakatsutavaid ja püsivaid 
tulemusi, täites nõukogu 2018. aasta juuni järeldustes kindlaks määratud tingimused 
ühinemisläbirääkimiste alustamiseks;

6. väljendab heameelt selle üle, et Põhja-Makedoonia valitsus on poliitilisel tasandil 
pühendunud kindlalt Pržino kokkuleppe täielikule rakendamisele, mis on viinud 
tõhustatud jõupingutusteni ELiga seotud niisuguste reformide tegemisel, mis põhinevad 
erakondadeülesel ja rahvusrühmadevahelisel koostööl ja kodanikuühiskonnaga 
peetavatel konsultatsioonidel, ning rõhutab, kui oluline on nende jõupingutuste 
tegemine riigi euroopaliku tuleviku jaoks;

7. tunnustab kõrgelt Põhja-Makedoonia positiivset diplomaatiat ja tema aktiivseid 
usalduse loomise püüdlusi, mille tulemusel on saavutatud kompromisse, lahendatud seni 
lahendamata olnud kahepoolsed küsimused ja edendatud heanaaberlikke suhteid; tunneb 
heameelt Põhja-Makedoonia ja Kreeka vahel 17. juunil 2018. aastal sõlmitud Prespa 
kokkuleppe üle ning Põhja-Makedoonia ja Bulgaaria vahel sõlmitud heanaaberlike 
suhete lepingu üle, mis kujutavad endast ajaloolise tähtsusega diplomaatilist 
jõupingutust ja poliitilist saavutust ning on andnud positiivse eeskuju piirkonnale ja 
teistele riikidele; tunnustab kõiki pooli nende märkimisväärsete jõupingutuste eest 
nimeküsimusele vastastikku rahuldava lahenduse leidmisel;

8. toonitab Põhja-Makedoonia parlamendiga 17. ja 18. mail 2018. aastal Ohridis käivitatud 
Jean Monnet’ dialoogi protsessi ning selle 22. ja 23. juunil 2019. aastal Skopjes võetud 
järelmeetmete olulisi saavutusi; tunneb heameelt Jean Monnet’ dialoogi raames Põhja-
Makedoonia parlamendi (Sobranie) esimehe ja juhtisikute võetud kohustuse üle 
kujundada välja tänapäevane Euroopa parlamentaarne kultuur, kus konkreetsete 
reformide elluviimiseks kasutatakse demokraatlikku dialoogi ja konsensuse saavutamist 
ning mille raames koostatakse ka uus eetikakoodeks ja vaadatakse läbi kodukord; nõuab 
Jean Monnet’ dialoogi protsessi jätkamist keskse tähtsusega vahendina, mille abil 
toetada Põhja-Makedoonia parlamendi tugevdamist ning kompromissivalmiduse ja 
konstruktiivse poliitilise dialoogi arendamist, eelkõige parlamendiliikmete seas;

9. tunnustab Põhja-Makedoonia juhtide 20. oktoobri 2019. aasta kohtumise järeldusi, 
milles kinnitatakse taas riigi pühendumist Euroopa ühinemisprotsessile ning 
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rõhutatakse, et Põhja-Makedoonia jaoks ei ole muud alternatiivi;

10. tunneb heameelt asjaolu üle, et Albaania on näidanud üles oma pühendumust ELi 
reformikavaga edasiliikumisele ning on saavutanud käegakatsutavaid ja püsivaid 
tulemusi kooskõlas Euroopa Ülemkogu 2018. aasta juuni järeldustes kindlaks määratud 
tingimustega ühinemisläbirääkimiste alustamiseks;

11. tunneb heameelt asjaolu üle, et Albaania valitsus on polariseerunud poliitilisele 
keskkonnale vaatamata järjepidevalt näidanud üles poliitilist tahet liikuda edasi;

12. on seisukohal, et iga kandidaatriigi edusamme ühinemisläbirääkimiste alustamise 
kriteeriumide täitmisel tuleb vaadelda eraldi; on veendunud, et seda hinnangut ei tohi 
mõjutada ELi suutlikkus või suutmatus oma protsesse reformida või mis tahes ELi 
liikmesriigi riigisisene poliitiline tegevuskava;

13. rõhutab komisjoni soovitust ja sellele järgnenud nõukogu otsust määrata Albaania ja 
Põhja-Makedooniaga ühinemisläbirääkimiste alustamise kuupäevaks 2019. aasta 
oktoobri, millega tunnustatakse nende julgustavaid reformipüüdlusi; on arvamusel, et 
sõelumisprotsessi ja ühinemisläbirääkimiste kiire alustamine säilitavad reformi hoo ja 
suurendavad seda; on seisukohal, et läbirääkimiste alustamine annaks lisastiimuleid 
demokratiseerimisele ning tõhustaks kontrolli ja vastutust kõnealuses kahes riigis ja 
Lääne-Balkani piirkonnas tervikuna;

14. nõuab, et Euroopa Parlament tõhustaks veelgi demokraatiat toetavat tegevust (Jean 
Monnet’ dialoogid ja suutlikkuse suurendamine) kõnealuses piirkonnas, tagamaks, et 
parlamendid toimivad täielikult demokraatliku reformi edendajatena ning täidavad 
kõnealuse piirkonna kodanike Euroopa-suunalised ootused;

15. nõuab Euroopa Parlamendilt sellega seoses ja vastusena Euroopa Ülemkogu 
ummikseisule, et ta algataks piirkondliku parlamentaarse dialoogi Lääne-Balkani riikide 
parlamentide juhtisikutega, et töötada välja strateegia parlamentide rolli kohta ELi 
reformikava edasiviimisel ja niisuguste konkreetsete meetmete võtmisel, millega 
täidetakse piirkonna elanike Euroopa-suunalised ootused;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning Albaania ja Põhja-Makedoonia valitsustele ja parlamentidele.


