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Usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku Bývalé jugoslávské republiky 
Makedonie za rok 2013
(2013/2883(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na rozhodnutí Evropské rady ze dne 16. prosince 2005 o udělení statusu 
kandidátské země pro členství v EU a na její závěry ze dne 13. prosince 2012 a 27.–
28. června 2013, 

– s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 845 (1993) a č. 817 (1993), na rezoluci 
Valného shromáždění OSN č. 47/225 (1993) a na prozatímní dohodu z roku 1995,

– s ohledem na rozsudek Mezinárodního soudního dvora o uplatňování prozatímní dohody 
ze dne 13. září 1995,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 16. dubna 2013 nazvanou „ Provádění reforem
v rámci dialogu na vysoké úrovni dialogu o otázce přistoupení a podpora dobrých 
sousedských vztahů“ (COM(2013)0205), její zprávu o pokroku (SWD(2013)0413)
a sdělení ze dne16. října 2013 nazvané „Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2013–
2014“ (COM(2013)0700),

– s ohledem na dohodu mezi politickými stranami ze dne 1. března 2013, závěrečnou zprávu 
vyšetřovacího výboru ze dne 26. srpna 2013 a memorandum o porozumění ze dne 16. září 
2013,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o této zemi a na své usnesení ze dne 22. listopadu 
2012 o rozšíření: politiky, kritéria a strategické zájmy EU1,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

1. opětovně vyzývá Radu, aby bezodkladně stanovila datum zahájení přístupových jednání;

2. vzhledem k pozitivnímu doporučení Komise a s varováním před rizikem návratu do 
původního stavu vyzývá Evropskou radu, aby alespoň zopakovala své rozhodnutí
z prosince 2012, v němž dospěla k závěru, že do značné míry sdílí názor Komise, 
předpokládá, že případné rozhodnutí o zahájení přístupových jednání bude učiněno během 
následujícího předsednictví, a konstatuje, že Komise provede v tomto směru veškeré 
nezbytné přípravné práce;

3. vyzývá vládu i Komisi, aby vypracovaly kvantitativní analýzu sociálních, politických
a ekonomických nákladů, které vznikají v důsledku pokračující neschopnosti země 
dosáhnout pokroku v procesu přistoupení k EU, a to jak v této zemi, tak v sousedních 
zemích;

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0453.
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4. stejně jako Komise dospěl k závěru, že kodaňská kritéria jsou dostatečně splněna, aby 
mohla být zahájena přístupová jednání; sdílí názor Komise, že otevření kapitol 23 a 24 
týkajících se spravedlnosti, demokracie a lidských práv posílí pokrok v těch otázkách, 
které se zvlášť dotýkají některých členských států;

5. vyslovuje uznání vládě za zachování makroekonomické stability a vítá návrat k růstu; sdílí 
obavy, zda se do roku 2016 podaří dosáhnout cíle veřejného schodku ve výši 2,6 %
a jakým způsobem budou konsolidovány veřejné finance; doporučuje Komisi, aby zemi 
udělila status fungující tržní ekonomiky;

6. souhlasí se závěry Komise, že pokud nebude v Evropské radě dlouhodobě dosaženo
pokroku v přistoupení této země k EU, mohlo by to ohrozit důvěryhodnost procesu 
rozšíření EU; dodává, že to rovněž narušuje atmosféru nezbytnou k podpoře reformních 
opatření souvisejících s EU;

7. je přesvědčen, že neschopnost obou stran nalézt během téměř 20 let navzdory 
maximálnímu úsilí mediátora OSN oboustranně spravedlivé a vhodné řešení sporu
o název rovněž zpochybňuje důvěryhodnost rámce pro dosažení tohoto cíle;

8. vyzývá Řecko, aby spolu se všemi zainteresovanými stranami v Komisi, Radě
a Parlamentu i v samotné zemi využilo své nadcházející předsednictví Evropské unie
k poskytnutí nového politického impulsu v úsilí o vyřešení otázky názvu;

9. vítá, že se mezi předsedou vlády této země a předsedou vlády Bulharska za devět měsíců 
uskutečnila v přátelské atmosféře tři setkání; je přesvědčen, že velmi citlivé historické, 
společenské a další společné otázky mezi oběma zeměmi lze nejlépe vyřešit dialogem 
vedeným v tomto duchu; naléhá na obě země, aby nadále přijímaly významné kroky
k dosažení dvoustranné dohody; 

10. trvá na co nejúplnějším provedení doporučení parlamentního vyšetřovacího výboru 
učiněných v návaznosti na události z 24. prosince 2012, je hrdý na roli, kterou sehrál 
komisař pro rozšíření a samotný Evropský parlament při podpoře dosažení dohody
z 1. března, je si však vědom toho, že odpovědnost za navázání vzájemného dialogu
a spolupráce a odmítnutí využívání bojkotu nesou samotné politické strany;

11. vítá závěry volební pozorovatelské mise OBSE/ODIHR, podle nichž byly jarní komunální 
volby zorganizovány efektivně; podporuje závazek vlády v plné míře splnit doporučení 
OBSE/ODIHR týkající se reformy volebního systému; vyzývá k přijetí opatření, která by 
zabránila nejasnostem mezi státními a stranickými činnostmi během volebních kampaní
a zajistila dohodu mezi jednotlivými stranami o kontrole seznamu voličů;

12. naléhavě vyzývá k prohloubení demokracie prostřednictvím dalších rozhodujících kroků
k rozpočtové decentralizaci a dalších opatření zaměřených na větší respektování místní 
samosprávy, a to zejména v případech, kdy je místní kontrola vytvořena z jiných stran než 
ústřední vláda;

13. i když vítá pokrok dosažený v oblasti rozšíření EU, pokud jde o Albánii a Kosovo, 
vyjadřuje znepokojení nad tím, že albánské obyvatelstvo této země by se v tomto procesu 
mohlo začít cítit opomíjené, což by mohlo představovat další rizika pro dobré vztahy mezi 
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etniky a budoucí politickou stabilitu země;

14. s politováním konstatuje, že se dosud nepodařilo dosáhnout většího pokroku v oblasti 
integrovaného vzdělávání a že nebyly vyčleněny žádné prostředky k provádění strategie 
integrovaného vzdělávání; vyjadřuje znepokojení nad tím, že makedonský jazyk ovládá 
stále méně mladých etnických Albánců, což vede k pokračující separaci a potenciálnímu 
konfliktu mezi školou povinnými dětmi z etnických důvodů;

15. je přesvědčen, že překážky v provádění sčítání lidu by mohly být částečně překonány
zavedením občanského rejstříku;

16. sdílí obavy, že zaručení svobody projevu za existence různorodých a pluralitních médií je 
pro zemi i nadále velkým problémem; žádá, aby byl současný návrh zákona o sdělovacích 
prostředcích předmětem dalších konzultací a dialogu s cílem dosáhnout dohody o tak 
důležité reformě jen na základě široké podpory ze strany novinářské komunity v zemi;

17. vyzdvihuje pokrok, který byl v minulosti dosažen díky kulatému stolu mezi vládou
a sdružením novinářů, a vyjadřuje přesvědčení, že obnovení kulatého stolu a splnění jeho 
plánu na zajištění svobody projevu zůstávají primárním mechanismem umožňujícím 
dosažení nezbytného pokroku;

18. podporuje pokračující úsilí v rozhodném a nestranném boji proti korupci a organizované 
trestné činnosti; vyjadřuje znepokojení, pokud jde o používání dlouhé vazby před soudním 
řízením a vazební podmínky zadržovaných, a také v souvislosti s rozšířeným názorem, že 
časový plán a rychlost soudních procesů jsou pod politickým vlivem, což narušuje důvěru
v soudnictví a legitimitu vlády a oslabuje demokracii;

19. vyzývá Komisi, aby ve svých budoucích zprávách o pokroku analyzovala rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva týkající se této země a jejich uplatňování;

20. poukazuje na případy zjevného nadměrného policejního dozoru při demonstracích; žádá, 
aby bylo úsilí o zachování veřejného pořádku přiměřené a respektovalo právo na svobodu 
shromažďování;

21. vítá záměr Komise navázat s touto zemí a dalšími zeměmi regionu zvláštní dialog
o politice v oblasti zaměstnanosti a o sociální politice; vybízí k přijímání opatření, která 
zajistí modernizované pracovní právo v plném souladu s úmluvami Mezinárodní 
organizace práce;

22. vítá znovuotevření střediska lesbických žen, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů 
(LGBTI) ve Skopji po pěti útocích, které byly proti němu v posledních dvanácti měsících 
vedeny; vítá zjištění antidiskriminační komise této země proti homofobii a vyzývá k jejich 
širšímu využití ve školních učebnicích; opakuje svou výzvu k zajištění plného souladu 
antidiskriminačních předpisů s acquis EU; odsuzuje veškeré násilí proti komunitě LGBTI
a vyzývá všechny politické představitele země a širší společnost, aby učinili totéž; žádá, 
aby byli pachatelé takového násilí postaveni před soud;

23. vítá zvýšení počtu žen starostek z nuly na čtyři z celkového počtu 81 starostů v zemi; 
pokládá za sporné, že parlament přijal důležité pozměňovací návrhy k zákonu o přerušení 
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těhotenství ve zkráceném řízení bez širší veřejné diskuse;

24. znovu opakuje svou výzvu Komisi a vládě, aby se dohodly věnovat minimální kvótu 
budoucího programového období v rámci nástroje předvstupní pomoci (NPP) na zajištění 
15 % plateb pro nestátní aktéry a aby technickou pomoc organizacím občanské 
společnosti řídila sama občanská společnost; žádá, aby byl nástroj předvstupní pomoci II 
(NPP-II) dále využíván na podporu úsilí zaměřeného na dosažení cíle 9 % vlastního 
rozpočtu země, a to prostřednictvím decentralizované regionální a místní vlády;

25. důrazně a naléhavě žádá, aby byla pro tuto zemi zachována současná liberalizace 
vízového režimu EU;

26. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států a také vládě a parlamentu Makedonie.


