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Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на бивша 
югославска република Македония през 2013 г.
(2013/2883(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид решението на Европейския съвет от 16 декември 2005 г. да 
предостави на страната статут на страна кандидатка за членство в ЕС, както и 
неговите заключения от 13 декември 2012 г. и 27 и 28 юни 2013 г.,

– като взе предвид Резолюции 845 (1993 г.) и 817 (1993 г.) на Съвета за сигурност на 
ООН, както и Резолюция 47/225 (1993 г.) на Общото събрание на ООН и 
Временното споразумение от 1995 г.,

– като взе предвид решението на Международния съд относно прилагането на 
Временното споразумение от 13 септември 1995 г.,

– като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Извършване на реформи в 
рамките на диалога на високо равнище във връзка с присъединяването и 
насърчаване на добросъседските отношения“ (COM(2013)0205), от 16 април 2013 г., 
доклада за постигнатия напредък (SWD(2013)0413) и съобщението от 16 октомври 
2013 г., озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през 
периода 2013—2014 г.“ (COM(2013)0700),

– като взе предвид споразумението между политическите партии от 1 март 2013 г., 
окончателния доклад на анкетната комисия от 26 август 2013 г. и меморандума за 
разбирателство от 16 септември 2013 г.,

– като взе предвид своите предишни резолюции относно страната и своята резолюция 
от 22 ноември 2012 г. на тема „Разширяване: политики, критерии и стратегическите 
интереси на ЕС“1,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

1. отново отправя своя призив към Съвета своевременно да определи датата за 
започване на преговорите за присъединяване;

2. призовава Европейския съвет, с оглед на положителната препоръка на Комисията и 
на риска от отстъпване от поетите ангажименти, най-малкото да потвърди 
решението си от декември 2012 г., в което той заяви, че като цяло споделя 
становището на Комисията, че очаква, че решението за започване на преговорите за 
присъединяване евентуално ще бъде взето по време на следващото председателство, 
и че Комисията ще извърши цялата необходима подготвителна работа с оглед на 
тази перспектива;

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0453.
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3. призовава както правителството, така и Комисията да извършат количествен анализ 
на социалните, политическите и икономическите разходи, свързани с непостигането 
от страната на напредък по отношение на присъединяването ѝ към ЕС, както в 
рамките на страната, така и за съседните страни;

4. заключава съвместно с Комисията, че критериите от Копенхаген са изпълнени в 
достатъчна степен, за да могат да започнат преговорите за присъединяване; споделя 
становището на Комисията, че откриването на преговорите по глави 23 и 24 относно 
правосъдието, демокрацията и правата на човека ще ускори напредъка в тези 
области, по отношение на които някои държави членки изразяват особена 
загриженост;

5. поздравява правителството за това, че е запазило макроикономическата стабилност, 
и посреща със задоволство възобновяването на растежа; споделя загрижеността във 
връзка с въпроса, дали целта към 2016 г. публичният дефицит да бъде ограничен до 
2,6 % ще бъде постигната и по какъв начин ще бъдат консолидирани публичните 
финанси; отправя препоръка към Комисията да предостави на страната статут на 
„функционираща пазарна икономика“;

6. подкрепя заключението на Комисията, че трайното непостигане от Европейския 
съвет на напредък по отношение на присъединяването на страната към ЕС 
застрашава доверието към процеса на разширяване на ЕС; добавя, че това също така 
подкопава благоприятните условия за насърчаване на свързаните с ЕС мерки за 
реформа;

7. счита, че неспособността да се намери справедливо и приемливо и за двете страни 
решение за разрешаване на спора относно наименованието на страната в 
продължение на близо 20 години въпреки огромните усилия от страна на 
посредника на ООН повдига също така въпроса за надеждността на рамката, 
избрана за тази цел;

8. приканва Гърция в качеството ѝ на предстоящ председател на Европейския съюз, 
съвместно с всички заинтересовани страни в рамките на Комисията, Съвета и 
Парламента, както и в самата страна, да дадат нов политически тласък в опит да 
разрешат въпроса за наименованието;

9. посреща със задоволство трите заседания, проведени в рамките на девет месеца в 
добра атмосфера между министър-председателя на страната и българския 
министър-председател; счита, че дълбоко изживяваните исторически, общностни и 
други общи въпроси между двете страни могат да се разрешат най-успешно чрез 
диалог в този дух; настоятелно приканва двете страни да продължат да предприемат 
значителни стъпки за постигането на двустранно споразумение; 

10. настоява, че е необходимо да се приложат във възможно най-пълна степен 
препоръките на парламентарната анкетна комисия след събитията от 24 декември 
2012 г., изразява гордост във връзка с ролята, изиграна от члена на Комисията, 
отговарящ за разширяването, и от самия Европейски парламент, за подпомагане на 
постигането на споразумението от 1 март, но отчита, че самите политически партии 
носят отговорността да установят взаимен диалог и сътрудничество и да отхвърлят 
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използването на бойкот;

11. приветства заключенията на Организацията за сигурност и сътрудничество в 
Европа/Бюрото за демократични институции и права на човека, че общинските 
избори през пролетта са били проведени ефикасно; подкрепя ангажимента на 
правителството да изпълни изцяло препоръките на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа/Бюрото за демократични институции и права на човека 
относно реформата на избирателния процес; приканва да се предприемат действия 
за предотвратяване на заличаването на разграничението между държавни и 
партийни дейности по време на изборните кампании и за постигане на 
междупартийно споразумение за извършването на одит на избирателните списъци;

12. настоятелно призовава за задълбочаване на демокрацията чрез допълнителни 
решителни стъпки за децентрализиране на бюджета и чрез допълнителни действия 
за укрепване на зачитането на органите на местното самоуправление, особено в 
случаи, в които контролът на местно равнище се упражнява от партии, които не 
участват в правителството;

13. въпреки че посреща със задоволство напредъка по отношение на присъединяването 
на Албания и Косово към ЕС, изразява загриженост във връзка с това, че албанското 
население в страната може да се почувства „пренебрегнато“ в този процес, което 
може да създаде допълнителни рискове за добрите междуетнически отношения и за 
бъдещата политическа стабилност в страната;

14. изразява съжаление във връзка с това, че все още не е постигнат допълнителен 
напредък по отношение на интегрираното образование и че не са разпределени 
средства за прилагането на стратегията за интегрирано образование; изразява 
загриженост във връзка с това, че изглежда, че младите етнически албанци, които 
владеят македонския език, са по-малко на брой в сравнение с преди, което води до 
продължаващо разделение и потенциален конфликт на етническа основа сред 
децата в училищна възраст; 

15. счита, че пречките пред провеждането на преброяване на населението могат да се 
преодолеят отчасти чрез създаването на граждански регистър;

16. споделя загрижеността относно това, че гарантирането на свободата на изразяване 
на мнение при наличието на многообразни и плуралистични медии продължава да 
бъде особено важно предизвикателство пред страната; призовава по настоящия 
проектозакон за медиите да бъде проведена допълнителна консултация и диалог, 
така че тази важна реформа да бъде одобрена единствено при наличието на широка 
подкрепа сред журналистическата общност в страната;

17. изтъква напредъка, който е бил постигнат по-рано в рамките на кръглата маса с 
участието на правителството и асоциацията на журналистите, и счита, че 
повторното свикване на кръглата маса и прилагането на нейната пътна карта по 
отношение на свободата на изразяване на мнение продължават да бъдат основният 
механизъм за постигането на необходимия напредък;

18. насърчава да се полагат непрекъснати усилия за борба срещу корупцията и 
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организираната престъпност по решителен и безпристрастен начин; изразява 
загриженост във връзка с използването на продължително предварително 
задържане, с условията в затворите за лишените от свобода лица и с широко 
разпространеното мнение, че върху графика и темповете на съдебните процеси се 
оказва политическо влияние, което уронва доверието в съдебната система и 
легитимността на правителството и подкопава устоите на демокрацията; 

19. приканва Комисията да анализира решенията на Европейския съд по правата на 
човека по отношение на страната и тяхното прилагане в своите бъдещи доклади за 
напредъка;

20. отбелязва наличието на случаи, в които при демонстрации се наблюдава прекомерна 
полицейска дейност; призовава усилията за поддържане на обществения ред да 
бъдат съразмерни и да зачитат правото на свобода на събранията;

21. приветства намерението на Комисията да започне специален диалог относно 
заетостта и социалната политика със страната, както и с други страни в региона; 
насърчава прилагането на мерки с оглед на актуализирането на законодателството в 
областта на труда, с цел то да бъде в пълно съответствие с Конвенциите на МОТ;

22. посреща със задоволство подновяването на дейността на Центъра за лесбийките, 
гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица в Скопие, след 
като срещу бяха извършени пет отделни нападения през последните дванадесет 
месеца; приветства включването в учебниците на препоръките по отношение на 
хомофобията на националната комисия за борба срещу дискриминацията и 
призовава за тяхното по-широко прилагане; отново отправя призив за приемане на 
закон за борба срещу дискриминацията с оглед на пълното спазване на 
достиженията на правото на ЕС; осъжда всички видове насилие срещу общността на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица и 
приканва всички ръководители от политическите и обществените кръгове да 
постъпят по същия начин; призовава за изправянето пред съда на извършителите на 
такова насилие;

23. посреща със задоволство увеличаването на броя на жените кметове от нула на 
четири от общо 81 кметове в страната; повдига въпроса защо важните изменения на 
Закона за прекратяване на бременността са били приети от Парламента чрез 
съкратена процедура, без да се проведе по-широка обществена дискусия по въпроса;

24. отново отправя своя призив към Комисията и правителството да се съгласят да 
отделят минимална част от средствата в рамките на следващия програмен период на 
Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за обезпечаване на плащания в 
размер на 15 % за неправителствените участници, както и че техническата помощ за 
организациите на гражданското общество следва да се управлява от самото 
гражданско общество; призовава също така ИПП II да се използва допълнително за 
подкрепа на усилията за набиране на 9 процента от бюджета на страната, чието 
управление да се повери на децентрализираните регионални и местни органи;

25. настоятелно призовава да се запази настоящият режим на ЕС на либерализация на 
визите за страната;
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26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството 
и парламента на страната.


