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Resolucija Evropskega parlamenta o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo 
in Albanijo
(2019/2883(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta z dne 16. decembra 2005, da se Severni 
Makedoniji podeli status kandidatke za članstvo v EU,

– ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma 
in njunimi državami članicami na eni strani ter Severno Makedonijo na drugi1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. maja 2019 o širitveni politiki EU za leto 
2019 (COM(2019)0260), ki mu je priložen delovni dokument služb Komisije s 
poročilom o Severni Makedoniji za leto 2019 (SWD(2019)0218) in v katerem se glede 
na doseženi napredek in stalno zavezanost reformam priporoča začetek pristopnih 
pogajanj,

– ob upoštevanju priporočil, sprejetih na 16. srečanju skupnega parlamentarnega odbora 
EU-Severna Makedonija, ki je bilo 28. marca 2019 v Strasbourgu,

– ob upoštevanju t. i. dialoga Jeana Monneta s parlamentarnim vodstvom in političnimi 
strankami v parlamentu Severne Makedonije (sobranje), ki se je začel 17. in 18. maja 
2018 v Ohridu,

– ob upoštevanju končnega sporazuma z dne 17. junija 2018 o rešitvi sporov, opisanih v 
resolucijah varnostnega sveta Organizacije združenih narodov št. 817 (1993) in 845 
(1993), odpovedi začasnega sporazuma iz leta 1995 in vzpostavitvi strateškega 
partnerstva med Grčijo in Severno Makedonijo, imenovanega tudi Prespanski 
sporazum,

– ob upoštevanju političnega dogovora (t. i. dogovora iz Pržina), ki so ga 2. junija in 
15. julija 2015 v Skopju dosegle štiri največje politične stranke, in sporazuma teh strank 
o njegovem izvajanju z dne 20. julija in 31. avgusta 2016,

– ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta z dne 26. in 27. junija 2014, da se Albaniji 
dodeli status kandidatke za članstvo v EU;

– ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma 
in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. maja 2019 o širitveni politiki EU za leto 
2019 (COM(2019)0260), ki mu je priložen delovni dokument služb Komisije s 
poročilom o Albaniji za leto 2019 (SWD(2019)0215) in v katerem se glede na doseženi 

1 UL L 84, 20.3.2004, str. 13.
2 UL L 107, 28.4.2009, str. 166.
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napredek in stalno zavezanost reformam priporoča začetek pristopnih pogajanj,

– ob upoštevanju priporočil, sprejetih na 13. srečanju stabilizacijsko-pridružitvenega 
parlamentarnega odbora EU-Albanija, ki je potekalo 15. oktobra 2018 v Bruslju,

– ob upoštevanju člena 237 Rimske pogodbe, v katerem je navedeno, da ima vsaka 
evropska država pravico zaprositi za članstvo v Evropski uniji,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Solunu 19. in 20. junija 2003 
glede možnosti pridružitve držav Zahodnega Balkana Evropski uniji,

– ob upoštevanju berlinskega procesa, ki se je začel 28. avgusta 2014,

– ob upoštevanju izjave iz Sofije, podane na vrhu EU-Zahodni Balkan 17. maja 2018, in 
agende prednostnih nalog iz Sofije, priložene tej izjavi,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. februarja 2018 o verodostojni širitveni 
perspektivi in okrepljenem sodelovanju EU z Zahodnim Balkanom (COM(2018)0065),

– ob upoštevanju skupnega pisma predsednikov Donalda Tuska, Davida Marie Sassolija 
in Jean-Clauda Junckerja ter novoizvoljene predsednice Ursule Von der Leyen z dne 
3. oktobra 2019 o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 28. junija 2018, s katerimi so bili 
potrjeni sklepi o širitvi in stabilizacijsko-pridružitvenem procesu, ki jih je 
26. junija 2018 sprejel Svet in v katerih je začrtana jasna pot k začetku pristopnih 
pogajanj junija 2019,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 18. junija 2019, v katerih je navedeno, da bo Svet 
najpozneje oktobra 2019 ponovno obravnaval priporočili Komisije za začetek pristopnih 
pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo.

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 17. in 18. oktobra 2019, da se bo 
širitvenemu vprašanju ponovno posvetil pred vrhom EU-Zahodni Balkan, ki bo maja 
2020 v Zagrebu,

– ob upoštevanju vloge francoskega predsednika,

– ob upoštevanju dogovora političnih voditeljev v Severni Makedoniji o izvedbi izrednih 
parlamentarnih volitev 12. aprila 2020, potem ko se je Evropski svet odločil, da se bo 
širitvenemu vprašanju ponovno posvetil maja 2020,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Severni Makedoniji in Albaniji,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker vladi Severne Makedonije in Albanije z izvajanjem trdnih in vključujočih reform ter 
dejavnim izboljševanjem sosedskih odnosov kažeta, da sta odločno zavezani evropski 
usmeritvi;

B. ker je Prespanski sporazum z dne 17. junija 2018 o rešitvi sporov in vzpostavitvi 
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strateškega partnerstva med Severno Makedonijo in Grčijo še kako potreben pozitiven 
korak za stabilnost in spravo v celotni zahodnobalkanski regiji, izboljšal pa je tudi 
sosedske odnose in regionalno sodelovanje ter tlakoval pot evropskemu vključevanju 
države;

C. ker Komisija že od leta 2009 priporoča začetek pristopnih pogajanj s Severno 
Makedonijo;

D. ker je Evropski svet 28. junija 2018 potrdil sklepe Sveta z dne 26. junija 2018 in začrtal 
jasno pot za začetek pristopnih pogajanj junija 2019;

E. ker je Svet 18. junija 2019 sklenil, da bo najpozneje oktobra 2019 ponovno obravnaval 
priporočili Komisije za začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo;

F. ker je Evropski svet 17. in 18. oktobra 2019 sklenil, da bo vprašanje širitve ponovno 
obravnaval pred vrhom EU-Zahodni Balkan, ki bo maja 2020 v Zagrebu;

G. ker je pri tej preložitvi glavno vlogo odigral francoski predsednik;

H. ker se o vsaki državi kandidatki presoja posamično glede na njene dosežke, urnik za 
pristop in hitrost pogajanj pa naj bi bila odvisna od tega, kako hitro država izvaja 
reforme in kako kakovostne so te reforme;

I. ker v Severni Makedoniji in Albaniji za proces pristopa k EU obstajata politično 
soglasje in splošna javna podpora;

J. ker bodo v Severni Makedoniji zaradi sklepa Evropskega sveta, da bo vprašanje širitve 
ponovno obravnaval leta 2020, razpisali predčasne volitve;

K. ker lahko stalna neodločenost Evropskega sveta in nenehno prelaganje sklepa o širitvi 
destabilizirata ti državi, pa tudi celotno regijo;

1. obžaluje, da je bil sklep Evropskega sveta za začetek pristopnih pogajanj s Severno 
Makedonijo in Albanijo blokiran; obžaluje vlogo, ki jo je pri tem imel francoski 
predsednik, pa tudi voditelji drugih držav;

2. poziva Svet, naj prevzame odgovornost in končno ukrepa v skladu s svojimi zavezami; 
obsoja vse odločitve, s katerimi se slabijo zaveze EU do Severne Makedonije in 
Albanije; opominja, da Komisija že od leta 2009 priporoča začetek pristopnih pogajanj s 
Severno Makedonijo; opozarja na vzajemno pozitivne rezultate skoraj dvajsetletnega 
institucionalnega in političnega prepletanja med EU in tem dvema državama;

3. želi spomniti na novo soglasje o širitvi, ki ga je decembra 2006 sprejel Evropski svet in 
nato junija 2016 potrdil v svojih sklepih; poziva Evropski svet, naj prizna pravično in 
strogo pogojenost in načelo lastnih dosežkov, ki sta del širitvene politike EU; poudarja, 
kako pomembno je zagotoviti, da bo lahko EU ohranila in poglobila svoj razvoj ter bo 
torej tudi sposobna vključiti nove članice;

4. poudarja, da EU s tem, ko se ne more dogovoriti in začeti pogajanj s Severno 
Makedonijo in Albanijo, izgublja verodostojnost kot uspešna in resna svetovna 
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partnerica ne le na Zahodnem Balkanu, temveč tudi na svetovni ravni ter v odnosu do 
svojih državljanov;

5. pozdravlja odločenost Severne Makedonije, da nadaljuje program reform EU in doseže 
konkretne in trajne rezultate, s čimer je izpolnila pogoje za začetek pristopnih pogajanj, 
ki jih je v sklepih junija 2018 opredelil Svet;

6. pozdravlja trdno politično zavezanost vlade Severne Makedonije, da v celoti izvede 
dogovor iz Pržina, kar je okrepilo prizadevanja na področju reform v zvezi z EU na 
podlagi medstrankarskega in medetničnega sodelovanja in posvetovanja s civilno 
družbo, ter poudarja, kako pomembna so ta prizadevanja za evropsko prihodnost te 
države;

7. izreka veliko pohvalo Severni Makedoniji za pozitivno diplomacijo in dejavno 
prizadevanje za gradnjo zaupanja, ki sta privedla do dogovora, rešitve vseh odprtih 
dvostranskih vprašanj ter spodbujanja dobrih sosedskih odnosov; pozdravlja Prespanski 
sporazum z dne 17. junija 2018 med Severno Makedonijo in Grčijo ter pogodbo o 
dobrih sosedskih odnosih med Severno Makedonijo in Bolgarijo, ki predstavljata 
zgodovinska diplomatska prizadevanja in politični dosežek ter sta pozitiven zgled za 
regijo in tudi širše; izreka pohvalo vsem stranem za pomembna prizadevanja, da se je za 
omenjeno vprašanje poiskala vzajemno zadovoljiva rešitev;

8. poudarja pomembne dosežke v t. i. dialogu Jeana Monneta s parlamentom Severne 
Makedonije, ki se je začel 17. in 18. maja 2018 na Ohridu ter nadaljeval 22. in 23. junija 
2019 v Skopju; pozdravlja zavezo predsednika in vodstva parlamenta Severne 
Makedonije v okviru tega dialoga o razvoju sodobne evropske parlamentarne kulture, 
da se bodo konkretne reforme, vključno z novim etičnim kodeksom in revizijo 
poslovnika, dosegle z demokratičnim dialogom in iskanjem soglasja; poziva, naj se t. i. 
dialog Jeana Monneta nadaljuje, saj gre za ključni podporni instrument za krepitev 
parlamenta Severne Makedonije in razvoja kulture kompromisa in konstruktivnega 
političnega dialoga, zlasti med poslanci;

9. pozdravlja sklepe s srečanja voditeljev Severne Makedonije 20. oktobra 2019, ki 
potrjujejo zavezanost te države evropskemu pristopnemu procesu, in poudarja, da za 
Severno Makedonijo ni druge možnosti;

10. pozdravlja, da je Albanija pokazala odločenost, da nadaljuje program reform EU, in je 
dosegla konkretne in trajne rezultate v skladu s pogoji za začetek pristopnih pogajanj, ki 
jih je Evropski svet junija 2018 opredelil v svojih sklepih;

11. pozdravlja, da je vlada Albanije kljub polariziranemu političnemu ozračju ves čas 
izkazovala politično voljo za napredek;

12. meni, da je treba napredek kandidatk pri izpolnjevanju pogojev za članstvo ocenjevati 
za vsako državo posebej; meni, da na to oceno ne sme vplivati sposobnost EU, da 
reformira lastne procese, kot tudi ne politični program katere od držav članic;

13. poudarja priporočilo Komisije in sledeči sklep Sveta, v katerem je bilo v znamenje 
priznanja spodbudnih prizadevanj Albanije in Severne Makedonije za reforme 
določeno, da se oktobra 2019 začnejo pristopna pogajanja s tema državama; meni, da se 
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bo trenutna pripravljenost za reforme ohranila in povečala, če bomo hitro začeli 
postopek pregleda in pristopna pogajanja; meni, da bo začetek pogajanj še spodbudil 
demokratizacijo ter povečal nadzor in odgovornost v obeh državah ter celotni 
zahodnobalkanski regiji;

14. poziva Parlament, naj še okrepi dejavnosti v podporo demokraciji (dialog Jeana 
Monneta in krepitev zmogljivosti) v regiji, da bosta lahko parlamenta obeh držav 
opravila svojo nalogo in poganjala demokratične reforme ter uresničila evropske težnje 
državljanov v tamkajšnji regiji;

15. poziva Parlament, naj v zvezi s tem in v odgovor na zastoj v Evropskem svetu začne 
regionalni parlamentarni dialog z vodstvom parlamentov Zahodnega Balkana, da se 
oblikuje strategija o vlogi parlamentov pri nadaljevanju programa reform EU in 
izvajanju konkretnih ukrepov v skladu s težnjami tamkajšnjih prebivalcev;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladama in 
parlamentoma Albanije in Severne Makedonije.


