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Eiropas Parlamenta rezolūcija par bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 
2013. gada progresa ziņojumu
(2013/2883(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropadomes 2005. gada 16. decembra lēmumu piešķirt Bijušajai 
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai ES kandidātvalsts statusu un ņemot vērā 
Eiropadomes prezidentūras secinājumus 2012. gada 13. decembra un 2013. gada 27. un 
28. jūnija sanāksmēs,

– ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 845 (1993) un 817 (1993), kā arī 
ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju Nr. 47/225 (1993) un 1995. gada pagaidu 
nolīgumu,

– ņemot vērā Starptautiskās Tiesas spriedumu par 1995. gada 13. septembra pagaidu 
nolīguma piemērošanu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 16. aprīļa ziņojumu „Bijusī Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republika: reformu īstenošana saistībā ar augsta līmeņa dialogu par 
pievienošanās procesu un labu kaimiņattiecību sekmēšana” (COM(2013)0205), tās 
progresa ziņojumu (SWD(2013)0413) un 2013. gada 16. oktobra paziņojumu 
„Paplašināšanās stratēģija un galvenie uzdevumi 2013.–2014. gadā” (COM(2013)0700),

– ņemot vērā politisko partiju 2013. gada 1. marta savstarpējo vienošanos, Izmeklēšanas 
komitejas 2013. gada 26. augusta noslēguma ziņojumu un 2013. gada 16. septembra 
Saprašanās memorandu,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par šo valsti un 2012. gada 22. novembra rezolūciju 
par paplašināšanos — politikas pamatnostādnes, kritēriji un ES stratēģiskās intereses1,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

1. atkārtoti aicina Padomi nekavējoties noteikt datumu pievienošanās sarunu sākšanai;

2. ņemot vērā Komisijas pozitīvo ieteikumu un brīdinot par regresijas risku, aicina Eiropas 
Padomi, mazākais, atkārtot tās 2012. gada decembra lēmumu, kurā tā secināja, ka 
lielākoties piekrīt Komisijas viedoklim, paredzēja iespējamu lēmumu sākt pievienošanās 
sarunas nākamās prezidentūras laikā un norādīja, ka Komisija veiks visus tam 
nepieciešamos priekšdarbus;

3. aicina valsts valdību un Komisiju sagatavot kvantitatīvu analīzi par izmaksām sociālā, 
politiskā un ekonomiskā ziņā gan valstī, gan tās kaimiņvalstīs, kas rastos, ja valsts vēl 
joprojām nespētu gūt panākumus attiecībā uz pievienošanos ES;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0453.
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4. secina līdz ar Komisiju, ka Kopenhāgenas kritēriji ir pietiekami izpildīti, lai varētu sākt 
pievienošanās sarunas; ir vienisprātis ar Komisiju, ka 23. un 24. sadaļas — par tiesu varu, 
demokrātiju un cilvēktiesībām — atvēršana veicinās sasniegumus šajos jautājumos, par 
kuriem dažas dalībvalstis pauž īpašas bažas;

5. uzteic valdību par makroekonomikas stabilitātes saglabāšanu un pauž atzinību par atgūto 
izaugsmi; pievienojas bažām par to, vai līdz 2016. gadam tiks sasniegts budžeta deficīta 
mērķis 2,6 % apjomā, un par to, kā tiks konsolidētas valsts finanses; iesaka Komisijai 
piešķirt valstij „funkcionējošas tirgus ekonomikas statusu”;

6. apstiprina Komisijas konstatējumu — ja Eiropas Padome arī turpmāk nerīkosies, lai 
sekmētu valsts pievienošanos ES, tas apdraudēs ES paplašināšanās procesa uzticamību; 
piebilst, ka tas arī kaitē apstākļiem, kas vajadzīgi ar ES saistītu reformu pasākumu 
atbalstam;

7. uzskata — tas, ka abas puses, neraugoties uz ANO vidutāja labākajiem centieniem, nav 
radušas abpusēji godīgu un taisnīgu risinājumu teju 20 gadus ilgajam strīdam par 
nosaukumu, arī liek apšaubīt sistēmas uzticamību saistībā ar šā jautājuma atrisināšanu;

8. aicina Grieķiju tās gaidāmās Eiropas Savienības prezidentūras laikā, ievērojot Komisijas, 
Padomes, Parlamenta un šīs valsts intereses, radīt jaunu politisku impulsu, cenšoties 
atrisināt jautājumu par nosaukumu;

9. atzinīgi vērtē to, ka deviņu mēnešu laikā trīs reizes pozitīvā gaisotnē ir tikušies šīs valsts 
un Bulgārijas ministru prezidenti; uzskata, ka dziļi izjustie vēstures, sabiedrības un citi 
abām valstīm kopīgie jautājumi vislabāk ir risināmi sarunās šādā gaisotnē; mudina abas 
valstis arī turpmāk veikt būtiskus pasākumus virzībā uz divpusēja nolīguma noslēgšanu; 

10. uzstāj, ka pēc iespējas pilnīgāk ir jāīsteno pēc 2012. gada 24. decembra notikumiem 
izveidotās parlamenta izmeklēšanas komisijas ieteikumi; pauž lepnumu par 
paplašināšanās komisāra un paša Eiropas Parlamenta lomu, palīdzot vienoties par 1. marta 
nolīgumu, taču atzīst, ka par abpusēja dialoga un sadarbības izveidi, kā arī par boikota 
neizmantošanu ir atbildīgas politiskās partijas pašas;

11. atzinīgi vērtē EDSO/DICB vēlēšanu novērošanas misiju secinājumus, ka pašvaldību 
vēlēšanas pavasarī tika efektīvi organizētas; atbalsta valdības apņemšanos pilnībā izpildīt 
EDSO/DICB ieteikumus vēlēšanu reformai; mudina rīkoties, lai novērstu neskaidrību par 
to, kas ir valsts un kas — partiju darbības vēlēšanu kampaņu laikā, un panākt partiju 
vienošanos par vēlētāju reģistra revīziju;

12. mudina pastiprināt demokrātiju, piemērojot turpmākus izšķirīgus pasākumus virzībā uz 
budžeta decentralizāciju un veicot turpmākas darbības, lai stiprinātu cieņu pret vietējām 
pašpārvaldēm, jo īpaši gadījumos, kad par vadību vietējā līmenī ir atbildīgas partijas, kas 
neietilpst centrālajā valdībā;

13. izsakot atzinību sasniegtajam attiecībā uz ES paplašināšanos, uzņemot Albāniju un 
Kosovu, vienlaikus pauž bažas, ka šīs valsts albāņu iedzīvotāji var sākt justies atstāti 
novārtā, kas varētu radīt turpmāku apdraudējumu labām etnisko grupu attiecībām un 
turpmākajai valsts politiskajai stabilitātei;
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14. pauž nožēlu, ka vēl nav gūti lielāki panākumi attiecībā uz integratīvu izglītību un ka nav 
piešķirti līdzekļi integratīvās izglītības stratēģijas īstenošanai; pauž bažas, ka ir 
samazinājies tādu etnisko albāņu jauniešu skaits, kuri pārvalda maķedoniešu valodu, kā 
rezultātā turpinās nošķirtība starp skolas vecuma bērniem un ir iespējamas nesaskaņas 
etnisku iemeslu dēļ;

15. uzskata, ka šķēršļus tautskaites turpināšanai varētu daļēji novērst, izveidojot civilstāvokļa 
aktu reģistru;

16. piekrīt viedoklim, ka vārda brīvības aizsardzība ar daudzveidīgiem un plurālistiskiem 
plašsaziņas līdzekļiem joprojām ir būtiski svarīgs valsts uzdevums; aicina veikt turpmākas 
apspriešanās un sarunas par plašsaziņas līdzekļu tiesību akta pašreizējo projektu, lai par 
šādu svarīgu reformu vienotos tikai ar valsts žurnālistu sabiedrības plašu atbalstu;

17. uzsver valdības un žurnālistu asociācijas apaļā galda sanāksmes agrākos panākumus un 
uzskata, ka apaļā galda sanāksmes atkārtota sasaukšana un tās ceļveža virzībā uz vārda 
brīvību īstenošana joprojām ir galvenais mehānisms, lai gūtu nepieciešamos panākumus;

18. atbalsta nepārtrauktos centienus pamatīgi un objektīvi apkarot korupciju un organizēto 
noziedzību; pauž bažas par pārlieku ilgo pirmstiesas apcietinājumu, aizturēto ieslodzījuma 
apstākļiem un saistībā ar plaši izplatīto priekšstatu, ka tiesas procesu laikus un norises 
ātrumu ietekmē politiķi, — uzticības tiesu varai mazināšanos, valdības tiesiskumu un 
demokrātijas vājināšanos;

19. aicina Komisiju nākamajā progresa ziņojumā analizēt ar šo valsti saistītos Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedumus un to piemērošanu;

20. norāda, ka ir bijuši gadījumi, kad demonstrācijās piemērots šķietami pārmērīgs policijas 
spēks; aicina, lai sabiedriskās kārtības saglabāšanas centieni būtu samērīgi un tiktu 
ievērotas tiesības brīvi pulcēties;

21. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri uzsākt īpašas sarunas ar šo valsti un citām reģiona valstīm 
par nodarbinātības un sociālo politiku; atbalsta pasākumus, lai nodrošinātu modernizētus 
darba tiesību aktus, kas pilnībā atbilstu Starptautiskās Darba organizācijas konvencijām;

22. pauž atzinību par lesbiešu, homoseksuāļu, biseksuāļu, transpersonu un starpdzimuma 
personu (LGBTI) centra atkārtotu atvēršanu Skopjē pēc tam, kad pēdējo divpadsmit 
mēnešu laikā ir notikuši pieci atsevišķi uzbrukumi minētajam centram; atzinīgi vērtē 
valsts diskriminācijas novēršanas komisijas konstatējumu attiecībā uz homofobiju mācību 
grāmatās un aicina šo konstatējumu piemērot plašāk; atkārtoti aicina pret diskrimināciju 
vērstos tiesību aktus pilnībā saskaņot ar ES acquis; nosoda visu vardarbību pret LGBTI
kopienu un aicina visus valsts vadošos politiķus un plašākas sabiedrības līderus rīkoties 
tāpat; prasa šādā vardarbībā vainīgos saukt pie atbildības;

23. atzinīgi vērtē sieviešu dzimuma pašvaldību vadītāju skaita pieaugumu valstī — no 
kopskaitā 81 pašvaldības vadītāja četras vadītājas ir sievietes (iepriekš neviena); jautā, 
kādēļ Parlaments nozīmīgus grozījumus tiesību aktā par grūtniecības pārtraukšanu 
pieņēma saīsinātā procedūrā un nerīkojot plašāku sabiedrisku diskusiju;
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24. atkārtoti aicina Komisiju un valsts valdību vienoties, ka nākamajā plānošanas periodā no 
pirmspievienošanās palīdzības instrumenta ir jāpiešķir minimālā kvota, lai nodrošinātu 
maksājumus 15 % apmērā nevalstiskajiem dalībniekiem, un ka tehniskā palīdzība 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir jāpārvalda pašai pilsoniskajai sabiedrībai; prasa 
arī turpmāk otro pirmspievienošanās palīdzības instrumentu izmantot, lai atbalstītu 
centienus saskaņā ar noteikto mērķi mobilizēt 9 % no pašas valsts budžeta un šos
līdzekļus iedalīt decentralizētām reģionālām un vietējām varas iestādēm;

25. stingri uzstāj, ka ir jāsaglabā pašreizējais atvieglotais vīzu režīms starp valsti un Eiropas 
Savienību;

26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem, kā arī šīs valsts valdībai un parlamentam.


