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Europos Parlamento rezoliucija dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 
2013 m. pažangos ataskaitos
(2013/2883(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 16 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą suteikti ES 
narystės siekiančios šalies kandidatės statusą ir į jos 2012 m. gruodžio 13 d. bei 2013 m. 
birželio 27–28 d. išvadas,

– atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 845 (1993) ir 817 (1993), taip pat į 
JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 47/225 (1993) ir į 1995 m. laikinąjį susitarimą,

– atsižvelgdamas į Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimą dėl 1995 m. rugsėjo 13 d. 
laikinojo susitarimo taikymo,

– atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 16 d. Komisijos ataskaitą „Reformų įgyvendinimas 
vykstant aukščiausio lygio dialogui stojimo klausimais ir gerų kaimyniškų santykių 
puoselėjimas“ (COM(2013) 0205), pažangos ataskaitą (SWD(2013) 0413) ir 2013 m. 
spalio 16 d. komunikatą „2013–2014 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ 
(COM(2013) 0700),

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 1 d. pasiektą politinių partijų susitarimą, tyrimo komiteto 
2013 m. rugpjūčio 26 d. galutinę ataskaitą ir 2013 m. rugsėjo 16 d. susitarimo 
memorandumą,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas šalies klausimu ir 2012 m. lapkričio 22 d. 
rezoliuciją „Plėtra: politika, kriterijai ir ES strateginiai interesai“1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

1. dar kartą ragina Tarybą nedelsiant nustatyti stojimo derybų pradžios datą;

2. atsižvelgdamas į teigiamą Komisijos rekomendaciją ir įspėdamas apie pažangos lėtėjimo 
pavojų, ragina Europos Vadovų Tarybą bent jau pakartoti savo 2012 m. gruodžio mėn. 
sprendimą, kuriame ji padarė išvadą, kad didžia dalimi pritaria Komisijos nuomonei, 
tikėjosi, jog per kitą pirmininkavimo laikotarpį gali būti priimtas sprendimas pradėti 
stojimo derybas, ir pažymėjo, kad Komisija atliks visą paruošiamąjį darbą šiuo tikslu; 

3. ragina vyriausybę ir Komisiją atlikti kiekybinę socialinio, politinio ir ekonominio 
poveikio, kurį patirtų šalis ir kaimyninės šalys tuo atveju, jei šaliai ir vėl nepavyktų 
padaryti pažangos siekiant narystės ES, analizę;

4. pritaria Komisijos išvadai, jog šalis pakankamai atitinka Kopenhagos kriterijus, kad būtų 
pradėtos derybos dėl stojimo; pritaria Komisijos nuomonei, kad pradėjus derybas dėl 23 ir 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0453.
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24 skyrių (teisingumas, demokratija ir žmogaus teisės) būtų skatinama pažanga šiais 
klausimais, kurie ypač kelia susirūpinimą kai kurioms valstybėms narėms;

5. giria vyriausybę už tai, kad ji išlaikė makroekonominį stabilumą, ir palankai vertina vėl 
prasidėjusį ekonomikos augimą; reiškia susirūpinimą dėl to, ar iki 2016 m. bus pasiektas 
2,6 proc. valdžios sektoriaus deficito tikslas ir kaip bus konsoliduoti valstybės finansai; 
rekomenduoja Komisijai suteikti šaliai veikiančios rinkos ekonomikos statusą;

6. pritaria Komisijos išvadai, kad, jeigu Europos Vadovų Taryba ir toliau nesugebės 
užtikrinti pažangos šaliai siekiant narystės ES, iškils pavojus pasitikėjimui ES plėtros 
procesu; taip pat tvirtina, kad minėtu atveju taip pat būtų pakenkta sąlygoms, būtinoms 
siekiant skatinti su ES susijusias reformų priemones;

7. mano, kad dėl to, jog per beveik 20 metų, nepaisant didelių JT tarpininko pastangų, abiem 
šalims nepavyko rasti ginčo dėl pavadinimo sprendimo, kurį jos abi traktuotų kaip 
sąžiningą ir teisingą, taip pat pradėta abejoti sistemos galimybėmis tai padaryti;

8. ragina Graikiją pasinaudoti būsimu pirmininkavimo Europos Sąjungai laikotarpiu ir 
atsižvelgus į Komisijos, Tarybos ir Parlamento bei pačios šalies interesus suteikti naują 
politinį akstiną išspręsti pavadinimo klausimą;

9. palankiai vertina tai, kad per devynis mėnesius įvyko trys šalies ir Bulgarijos ministrų 
pirmininkų susitikimai, kuriuose vyravo draugiška atmosfera; mano, kad stiprius jausmus 
sukeliančius dviejų šalių istorinius, bendruomeninius ir kitus bendrus klausimus geriausiai 
spręsti vedant dialogą minėtoje dvasioje; ragina abi šalis ir toliau imtis svarbių veiksmų 
siekiant dvišalio susitarimo; 

10. primygtinai ragina visapusiškai įgyvendinti parlamentinės tyrimų komisijos 
rekomendacijas, pateiktas po 2012 m. gruodžio 24 d. įvykių; didžiuojasi už plėtrą 
atsakingo Komisijos nario ir Europos Parlamento vaidmeniu padedant pasiekti kovo 1 d. 
susitarimą, tačiau pripažįsta, kad politinės partijos pačios turi prisiimti atsakomybę už tai, 
kad vyktų dvišalis dialogas ir bendradarbiavimas, ir atsisakyti boikotų;

11. palankiai vertina ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rinkimų 
stebėjimo misijos išvadas, kuriose teigiama, kad pavasarį vykę savivaldos rinkimai buvo 
administruojami veiksmingai; teigiamai vertina vyriausybės įsipareigojimą visapusiškai 
įgyvendinti ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijas dėl 
rinkimų reformos; ragina imtis veiksmų siekiant išvengti valstybės ir partijų veiklos 
susiliejimo vykdant rinkimų kampanijas ir užtikrinti įvairių partijų susitarimą atlikti 
rinkėjų registro auditą;

12. primygtinai ragina stiprinti demokratiją ir imtis tolesnių ryžtingų veiksmų siekiant 
decentralizuoti biudžetą ir tolesnių veiksmų, kuriais būtų didinama pagarba vietos 
valdžiai, ypač tais atvejais, kai vietos valdžios institucijas sudaro centrinei vyriausybei 
nepriklausančios partijos;

13. palankiai vertina pažangą, daromą Albanijos ir Kosovo stojimo į ES procese, tačiau 
reiškia susirūpinimą, kad šios šalies albanai gali pradėti jaustis palikti proceso nuošalyje ir 
dėl to ateityje gali kilti pavojus geriems įvairių etninių grupių santykiams ir šalies 
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politiniam stabilumui;

14. apgailestauja dėl to, kad nepadaryta daugiau pažangos užtikrinant integruotą švietimą ir 
kad dar nebuvo numatyta lėšų integruoto švietimo strategijai įgyvendinti; reiškia 
susirūpinimą dėl to, kad, atrodo, vis mažiau etninio albanų jaunimo moka makedoniečių 
kalbą, o tai lemia mokyklinio amžiaus vaikų nuolatinį atskyrimą ir galimus etninius 
konfliktus;

15. mano, kad tolesnio surašymo kliūtis galima iš dalies pašalinti sukūrus civilinį registrą;

16. reiškia susirūpinimą dėl to, kad žodžio laisvės apsauga užtikrinant įvairią ir pliuralistinę 
žiniasklaidą išlieka itin svarbiu šalies uždaviniu; ragina toliau konsultuotis ir diskutuoti 
dėl dabartinio žiniasklaidos įstatymo projekto siekiant užtikrinti, jog dėl tokios svarbios 
reformos būtų susitarta tik gavus didelę visos šalies žurnalistų bendruomenės paramą;

17. atkreipia dėmesį į pažangą, kurią anksčiau padarė vyriausybė ir žurnalistų sąjunga, 
susitikusios prie apskritojo stalo, ir mano, kad tolesni susitikimai prie apskritojo stalo ir 
žodžio laisvės gairių įgyvendinimas – tai pagrindinės priemonės siekiant reikiamos 
pažangos;

18. skatina nuolat dėti pastangas energingai ir nešališkai kovojant su korupcija ir organizuotu 
nusikalstamumu; reiškia susirūpinimą dėl ilgos trukmės kardomojo kalinimo, sulaikytųjų 
kalinimo sąlygų, taip pat dėl plačiai paplitusios nuomonės, kad teismo procesų laikui ir 
greičiui įtaką daro politika, nes dėl to mažėja pasitikėjimas teisminėmis institucijomis, 
daroma žala vyriausybės teisėtumui ir silpninama demokratija;

19. ragina Komisiją savo būsimose pažangos ataskaitose išnagrinėti su šia šalimi susijusius 
Europos žmogaus teisių teismo sprendimus ir jų įgyvendinimą;

20. atkreipia dėmesį į atvejus, kai demonstracijoms valdyti aiškiai buvo naudojama per daug 
policijos; ragina užtikrinti, kad pastangos garantuoti viešąją tvarką būtų proporcingos ir 
būtų gerbiama laisvų susirinkimų teisė;

21. palankiai vertina Komisijos ketinimą su šia šalimi ir kitomis regiono šalimis pradėti 
atskirą dialogą užimtumo ir socialinės politikos klausimais; ragina numatyti priemones, 
kuriomis būtų parengtas atnaujintas darbo įstatymas, visapusiškai atitinkantis TDO 
konvencijas;

22. palankiai vertina tai, kad Skopjėje vėl atidarytas LGBTI centras po to, kai prieš jį per 
pastaruosius dvylika mėnesių įvykdyti penki atskiri išpuoliai; palankiai vertina šalies 
Kovos su diskriminacija komisijos išvadą dėl homofobijos mokykliniuose vadovėliuose ir 
ragina šią išvadą taikyti platesniu mastu; pakartoja savo raginimą parengti 
nediskriminavimo įstatymą, kuris visapusiškai atitiktų ES acquis; smerkia bet kokį smurtą 
prieš LGBTI bendruomenę ir ragina visus šalies politinius vadovus bei plačiąją visuomenę 
taip pat jį pasmerkti; ragina tokio smurto vykdytojus patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn;

23. palankiai vertina tai, kad moterų merių skaičius šalyje, turinčioje 81 merą, išaugo nuo 
nulio iki keturių; kelia klausimą, kodėl Parlamentas priėmė svarbius Nėštumo nutraukimo 
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įstatymo pakeitimus taikydamas sutrumpintą procedūrą ir nerengdamas platesnio masto 
viešų debatų;

24. pakartoja savo raginimą Komisijai ir vyriausybei susitarti ir kitu Pasirengimo narystei 
pagalbos priemonės programavimo laikotarpiu numatyti minimalią kvotą, kad būtų 
užtikrinti 15 proc. mokėjimai nevalstybiniams subjektams, ir susitarti, kad pilietinės 
visuomenės organizacijoms teikiamą techninę pagalbą valdytų pati pilietinė visuomenė; 
taip pat ragina susitarti, kad Pasirengimo narystei pagalbos priemonė II būtų taip pat 
taikoma remti veiksmams, kuriais siekiama tikslo, kad 9 proc. šalies biudžeto būtų 
panaudojama per decentralizuotas regionines ir vietos valdžios institucijas;

25. primygtinai ragina palikti šiuo metu šaliai taikomą ES vizų režimo liberalizavimo tvarką;

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams bei šalies vyriausybei ir parlamentui.


