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Az Európai Parlament állásfoglalása a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért 
eredményekről szóló 2013. évi jelentésről
(2013/2883(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Tanács 2005. december 16-i, az uniós tagjelölt státusz megadásáról 
szóló határozatára, valamint 2012. december 13-i és 2013. június 27–28-i 
következtetéseire,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 845. (1993) és 817. (1993) számú 
határozataira, az ENSZ Közgyűlésének 47/225. (1993) számú határozatára, valamint az 
1995-ös ideiglenes megállapodásra,

– tekintettel a Nemzetközi Bíróságnak az 1995. szeptember 13-i ideiglenes megállapodás 
alkalmazásáról szóló ítéletére,

– tekintettel a Bizottság 2013. április 16-i, „A magas szintű csatlakozási párbeszéd 
keretében indított reformok végrehajtása és a jószomszédi kapcsolatok előmozdítása” 
című jelentésére (COM(2013)0205), az elért eredményekről szóló jelentésére 
(SWD(2013)0413), valamint 2013. október 16-i, „Bővítési stratégia és a legfontosabb 
kihívások 2013–2014” című közleményére (COM(2013)0700),

– tekintettel a politikai pártok között 2013. március 1-jén született megállapodásra, a 
vizsgálóbizottság 2013. augusztus 26-i végleges jelentésére, valamint a 2013. szeptember 
16-i egyetértési megállapodásra,

– tekintettel a Macedóniával kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira, köztük a „Bővítés: 
szakpolitikák, kritériumok és az EU stratégiai érdekei” című 2012. november 22-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

1. ismételten sürgeti a Tanácsot, hogy további késedelem nélkül tűzze ki a csatlakozási 
tárgyalások megkezdésének időpontját;

2. a Bizottság pozitív ajánlására való tekintettel és a visszaesés kockázatára figyelmeztetve
felszólítja az Európai Tanácsot, hogy legalább ismételje meg 2012. decemberi határozatát, 
melyben arra a következtetésre jutott, hogy nagyrészt osztja a Bizottság álláspontját, 
előrebocsátotta, hogy a soron következő elnökség ideje alatt határozat születhet a 
csatlakozási tárgyalások megnyitásáról, és tudomásul vette, hogy a Bizottság vállalja az 
ennek lehetővé tételéhez szükséges valamennyi előkészítő munka elvégzését;

3. felszólítja a macedón kormányt és a Bizottságot, hogy végezzenek mennyiségi elemzést
arról, milyen társadalmi, politikai és gazdasági költségei vannak az országban és a 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0453
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szomszédos országokban annak, ha az ország továbbra sem képes előrelépni az uniós 
csatlakozás terén;

4. a Bizottsággal együtt arra a következtetésre jut, hogy a koppenhágai kritériumok 
kellőképpen teljesültek ahhoz, hogy megkezdődhessenek a csatlakozási tárgyalások; 
egyetért a Bizottsággal abban, hogy a jog érvényesüléséről, a demokráciáról és az emberi 
jogokról szóló 23. és 24. fejezetek megnyitása éppen azokon a területeken fogja 
előmozdítani az előrelépést, amelyekkel kapcsolatban egyes tagállamok aggályokat 
fogalmaztak meg;

5. elismerését fejezi ki a macedón kormánynak a makrogazdasági stabilitás fenntartásáért, és 
üdvözli a növekedés újraindulását; osztja az azzal kapcsolatos aggodalmakat, hogy 
tartható-e az államháztartási hiány 2016-ig 2,6%-ra történő csökkentésére irányuló 
célkitűzés, illetve hogy hogyan valósul meg majd az államháztartás konszolidációja; azt 
ajánlja, hogy a Bizottság adja meg az országnak a „működő piacgazdaság” státuszt;

6. egyetért a Bizottság azon megállapításával, amely szerint amennyiben az Európai 
Tanácsnak továbbra sem sikerül eredményeket felmutatnia az ország uniós csatlakozása 
tekintetében, veszélybe kerülhet az uniós bővítési folyamat hitelessége; hozzáteszi, hogy 
ez a sikertelenség azt is megnehezíti, hogy kialakuljon az Unióval kapcsolatos 
reformintézkedések ösztönzéséhez szükséges légkör;

7. úgy véli, hogy azzal, hogy a két fél közel 20 éve az ENSZ-közvetítő minden erőfeszítése 
ellenére sem képes kölcsönösen méltányos és tisztességes módon rendezni a névvitát, 
szintén megkérdőjelezi a csatlakozás kereteinek hitelességét;

8. felszólítja Görögországot, hogy – a Bizottság, a Tanács és a Parlament, valamint maga az 
ország érdekelt feleivel együttműködve – a soron következő uniós elnöki pozícióját 
használja ki arra, hogy új politikai lendületet adjon a névvita rendezésére irányuló 
erőfeszítéseknek;

9. örömmel értesült arról, hogy kilenc hónap alatt három jó hangulatú találkozóra került sor 
az ország és Bulgária miniszterelnökei között; úgy véli, hogy a két ország között 
felmerülő, elmélyült történelmi, társadalmi és egyéb közös kérdéseket leginkább az ilyen 
szellemben folytatott párbeszédek során lehet megtárgyalni; sürgeti a két országot, hogy 
folytassák a kétoldalú megállapodás irányába mutató jelentős lépések megtételét; 

10. kitart amellett, hogy a 2012. december 24-ei eseményeket követően felállított parlamenti 
vizsgálóbizottság ajánlásait a lehető legteljesebb mértékben meg kell valósítani, büszke a 
bővítésért felelős biztos és maga az Európai Parlament szerepére a március 1-jei 
megállapodás elérésében, ugyanakkor elismeri, hogy a kölcsönös párbeszéd és 
együttműködés kialakítása, valamint a bojkottálás alkalmazásának visszautasítása a 
politikai pártok feladata;

11. üdvözli az EBESZ/Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) 
választási megfigyelő küldöttségének következtetéseit, melyek szerint a tavaszi 
helyhatósági választásokat hatékony módon bonyolították le; támogatja a kormány 
elkötelezettségét az EBESZ/ODIHR választási reformra irányuló ajánlásainak teljes körű 
betartása mellett; fellépést sürget az ellen, hogy a választási kampányok során 
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elmosódjanak az állami és a párttevékenységek közötti határok, valamint szorgalmazza a 
szavazói nyilvántartás ellenőrzésére vonatkozó, pártok közötti megállapodás garantálását;

12. sürgeti a demokrácia elmélyítését a költségvetés decentralizálására irányuló határozott 
lépések révén, illetve – különösen azokban az esetekben, amelyekben a helyi ellenőrzést a 
központi kormánytól eltérő pártok végzik – a helyi önkormányzatok iránti tisztelet 
megerősítésére irányuló további fellépéseken keresztül;

13. miközben üdvözli az Albánia és Koszovó uniós csatlakozásával kapcsolatban elért 
eredményeket, aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az ország albán lakossága esetleg 
úgy érezheti, hogy „lemaradásban van”, ami a népcsoportok közötti jó kapcsolatokat, 
illetve az ország jövőbeli politikai stabilitását veszélyeztetheti;

14. sajnálja, hogy nem történtek újabb előrelépések az integrált oktatás terén, valamint hogy 
nem finanszírozzák az integrált oktatásra vonatkozó stratégia végrehajtását; 
aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az albán kisebbségen belül egyre kevesebb fiatal 
sajátítja el tökéletesen a macedón nyelvet, ami az elkülönülés fokozódásához, valamint az 
iskoláskorú gyermekek között esetlegesen etnikai alapú konfliktusokhoz vezet;

15. úgy véli, hogy a népszámlálás lebonyolítása előtt álló akadályokat a népesség-
nyilvántartás kialakításával részben meg lehet szüntetni;

16. osztja az azzal kapcsolatos aggodalmakat, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának a 
sokszínű és plurális média révén történő biztosítása jelentős kihívást jelent az ország 
számára; szorgalmazza, hogy a jelenlegi médiatörvény-tervezettel kapcsolatban 
folytassanak további konzultációkat és párbeszédeket, ezzel biztosítva, hogy egy ilyen 
jelentős reformot csak az ország újságírói közösségének széles körű támogatásával 
vigyenek véghez;

17. felhívja a figyelmet a kormány és az újságírók szövetsége közötti kerekasztal-
tárgyalásokon elért eredményekre, és úgy véli, hogy a szükséges előrelépésekhez vezető 
elsődleges mechanizmus a kerekasztal újbóli összehívása és a véleménynyilvánítás 
szabadságára irányuló menetrendjének végrehajtása;

18. ösztönzi a korrupció és a szervezett bűnözés felszámolására irányuló, határozott és 
pártatlan erőfeszítések folytatását; aggodalmának ad hangot az előzetes letartóztatás 
hossza és a fogva tartottak börtönkörülményei miatt, illetve azzal a széles körben elterjedt 
nézettel kapcsolatban, hogy a politika befolyásolja a jogi eljárások időzítését és ütemét, 
aláásva az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat és a kormány legitimitását, illetve 
gyengítve a demokráciát;

19. felkéri a Bizottságot, hogy az elért eredményekről szóló jövőbeli jelentéseiben elemezze 
az Emberi Jogok Európai Bíróságának az országgal kapcsolatos ítéleteit és azok 
végrehajtását;

20. felhívja a figyelmet a tüntetésekkel kapcsolatos, nyilvánvalóan túlzott mértékű rendőri 
fellépésekre; szorgalmazza, hogy a közrend fenntartására irányuló erőfeszítések arányosak 
legyenek, és tartsák tiszteletben a gyülekezési szabadságot;
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21. üdvözli, hogy a Bizottság külön párbeszédet kíván indítani a foglalkoztatási és szociális 
politikáról Macedóniával és a régió egyéb országaival; ösztönzi az ILO-egyezményekkel 
teljes mértékben összhangban álló, korszerűsített munkajog biztosítására irányuló 
intézkedéseket;

22. örömmel látja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban ellene elkövetett öt különböző támadást 
követően Skopjéban újra megnyílt az LMBTI-központ; üdvözli az ország 
megkülönböztetés elleni küzdelemmel foglalkozó bizottságának a tankönyvekben 
megnyilvánuló homofóbia elleni ajánlásait, és ezek szélesebb körű alkalmazására szólít 
fel; ismételten felszólít arra, hogy a megkülönböztetésellenes jogszabályok teljes 
mértékben feleljenek meg az uniós joganyagnak; elítéli az LMBTI-közösség elleni 
erőszak valamennyi megnyilvánulását, és felszólítja az ország valamennyi politikai 
vezetőjét és a szélesebb társadalmat, hogy ők is ítéljék el azt; szorgalmazza az ilyen 
erőszak elkövetőinek bíróság elé állítását;

23. örömmel látja, hogy az ország 81 polgármestere között a női polgármesterek száma 
nulláról négyre emelkedett; tudni szeretné, hogy a terhességmegszakításról szóló törvény 
jelentős módosításait a parlament miért gyorsított eljárással, szélesebb körű nyilvános vita 
nélkül fogadta el;

24. ismételten felszólítja a Bizottságot és a macedón kormányt, hogy állapodjanak meg abban, 
hogy az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) következő programozási időszakában 
különítsenek el egy minimális kvótát annak biztosítására, hogy az eszköz 15%-át a nem 
állami szereplők támogatására fordítsák, illetve hogy a civil szervezeteknek nyújtott 
technikai segítségnyújtást maga a civil társadalom szervezze meg; felszólít továbbá arra, 
hogy az IPA II-t az annak megvalósítását célzó erőfeszítések támogatására is felhasználják, 
hogy az ország saját költségvetésének 9%-át decentralizált és helyi önkormányzatokon 
keresztül juttassák célba;

25. határozottan szorgalmazza a jelenlegi uniós vízumliberalizációs rendszer fenntartását;

26. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az ország kormányának és 
parlamentjének.


