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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-Rapport ta' Progress tal-2013 dwar Dik li 
kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
(2013/2883(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew tas-16 ta' Diċembru 2005 li tagħti l-
istatus ta' pajjiż kandidat għal sħubija fl-UE kif ukoll il-konklużjonijiet tiegħu tat-
13 ta' Diċembru 2012 u s-27/28 ta' Ġunju 2013,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjonijiet 845 (1993) u 817 (1993) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-
Nazzjonijiet Uniti, kif ukoll ir-Riżoluzzjoni 47/225 (1993) tal-Assemblea Ġenerali tan-
Nazzjonijiet Uniti u l-Ftehim Interim tal-1995,

– wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja dwar l-Applikazzjoni 
tal-Ftehim Interim tat-13 ta' Settembru 1995,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni:L-implimentazzjoni ta' riformi fi ħdan il-
qafas tad-Dialogu ta' Livell Għoli dwar l-Adeżjoni u l-promozzjoni ta' relazzjonijiet ta' 
viċinat tajba (COM(2013)0205) tas-16 ta' April 2013, ir-Rapport ta' Progress tagħha 
(SWD(2013)0413) u l-Komunikazzjoni tas-16 ta' Ottubru 2013 intitolata "Strateġija tat-
Tkabbir u Sfidi Ewlenin 2013-2014" (COM(2013)0700),

– wara li kkunsidra l-ftehim bejn il-partiti politiċi bid-data tal-1 ta' Marzu 2013, ir-rapport 
finali tal-Kumitat ta’ Inkjesta tas-26 ta' Awwissu 2013 u l-Memorandum ta' Qbil tas-
16 ta' Settembru 2013, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar dan il-pajjiż, u r-riżoluzzjoni 
tiegħu tat-22 ta' Novembru 2012 dwar it-Tkabbir: politiki, kriterji u interessi strateġiċi tal-
UE1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

1. Itenni l-appell tiegħu lill-Kunsill biex jiffissa data għall-ftuħ tan-negozjati ta' adeżjoni 
mingħajr iżjed dewmien;

2. Minħabba r-rakkomandazzjoni pożittiva tal-Kummissjoni u filwaqt li jwissi dwar ir-riskju 
li l-proċess jiżżerżaq lura, jitlob lill-Kunsill Ewropew biex minimament jirrepeti d-
deċiżjoni tiegħu tat-12 ta' Diċembru 2012 li fiha kkonkluda li b'mod ġenerali jaqbel mal-
perspettiva tal-Kummissjoni, antiċipa deċiżjoni potenzjali li jinfetħu n-negozjati tal-
adeżjoni waqt il-presidenza ta' wara u nnota li l-Kummissjoni se tagħmel il-ħidma ta' 
tħejjija kollha biex dan ikun possibbli;

3. Jistieden lill-Gvern u lill-Kummissjoni biex jipproduċu analiżi kwantitattiva tal-prezz 
soċjali, politiku u ekonomiku fil-każ li l-pajjiż jibqa' ma jagħmilx progress fir-rigward tal-

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2012)0453.
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adeżjoni fl-UE, kemm għall-pajjiż innifsu kif ukoll għall-ġirien tiegħu; 

4. Jikkonkludi mal-Kummissjoni li l-kriterji ta' Kopenħagen ġew issodisfati biżżejjed biex 
jibdew it-taħdidiet tal-adeżjoni; jaqbel mal-fehma tal-Kummissjoni li l-ftuħ tal-Kapitoli 23 
u 24 dwar il-ġustizzja, id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem se jsaħħaħ il-progress 
propju fuq il-kwistjonijiet li huma ta' interess partikolari għal xi Stati Membri;

5. Jifraħ lill-gvern dwar il-fatt li ppreserva l-istabilità makroekonomika u jilqa' r-ritorn tat-
tkabbir; jinsab imħasseb dwar jekk il-mira ta' defiċit pubbliku ta' 2.6% sal-2016 hix se 
tintlaħaq u dwar kif se jiġu kkonsolidati l-finanzi pubbliċi;  jirrakkomanda li l-
Kummissjoni għandha tagħti lill-pajjiż 'status ta' ekonomija tas-suq li tiffunzjona';

6. Jaqbel mal-konklużjoni tal-Kummissjoni li jekk il-Kunsill Ewropew jibqa' ma jagħmilx 
progress fir-rigward tal-adeżjoni tal-pajjiż fl-UE, ikun qed jissogra l-kredibilità tal-proċess 
tat-tkabbir tal-UE; iżid li dan idgħajjef ukoll il-klima li hi meħtieġa biex jiġu mħeġġa 
miżuri ta' riforma relatati mal-UE;

7. Jemmen li l-fatt li ż-żewġ partijiet naqsu milli jsibu soluzzjoni reċiprokament ġusta biex 
tiġi riżolta t-tilwima dwar l-isem li ilha għaddejja għal kważi 20 sena – minkejja l-aqwa 
sforzi tal-medjatur tan-NU – ukoll ipoġġi f'dubju l-kredibilità tal-qafas biex din tinkiseb; 

8. Jistieden lill-Greċja tuża l-Presidenza tagħha tal-Unjoni Ewropea fil-futur qarib, flimkien 
mal-interessi kollha fil-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament, u fil-pajjiż innifsu, biex 
tagħti spinta politika ġdida fi sforz li tirriżolvi l-kwistjoni dwar l-isem;

9. Jilqa' l-fatt li saru tliet laqgħat f'disa' xhur f'atmosfera tajba bejn il-Prim Ministru tal-pajjiż 
u dak tal-Bulgarija; jemmen li l-kwistjonijiet storiċi, komunitarji u kwistjonijiet komuni
oħra bejn iż-żewġ pajjiżi li jinħassu b'mod profond jiġu determinati bl-aħjar mod permezz 
ta' djalogu f'dan l-ispirtu; iħeġġeġ liż-żewġ pajjiżi jkomplu jagħmlu passi sinifikanti biex 
jiksbu ftehim bilaterali; 

10. Jinsisti fuq l-aktar implimentazzjoni sħiħa possibbli tar-rakkomandazzjonijiet tal-kumitat 
ta' inkjesta parlamentari wara l-avvenimenti tal-24 ta' Diċembru 2012, iħossu kburi bir-
rwol ta' intermedjazzjoni li żvolġew il-Kummissarju għat-Tkabbir u l-Parlament Ewropew 
innifsu għall-ftehim tal-1 ta' Marzu, iżda jirrikonoxxi li hi r-responsabilità tal-partiti 
politiċi nfushom li jistabbilixxu djalogu u kooperazzjoni reċiproka u li jiċħdu l-użu tal-
bojkotts;

11. Jilqa' l-konklużjonijiet tal-missjoni ta' osservazzjoni elettorali tal-OSCE/ODIHR li l-
elezzjonijiet muniċipali tar-rebbiegħa ġew amministrati b'mod effiċjenti; japprova l-
impenn tal-Gvern li jwettaq għalkollox ir-rakkomandazzjonijiet tal-OSCE/ODIHR għal 
riforma elettorali;  iħeġġeġ azzjoni biex tkun ċara l-linja bejn l-attivitajiet tal-istat u dawk 
tal-partit waqt il-kampanji elettorali, u biex ikun żgurat ftehim bejn il-partiti għal awditjar 
tar-reġistru tal-votanti;

12. Iħeġġeġ approfondament tad-demokrazija permezz ta' passi deċiżivi ulterjuri lejn 
diċentralizzazzjoni tal-baġit u permezz ta' azzjonijiet ulterjuri biex jissaħħaħ ir-rispett lejn 
l-awtonomija lokali, b'mod speċjali f'każijiet fejn il-kontroll lokali huwa fformat minn 
partiti differenti minn dak/dawk tal-gvern ċentrali;
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13. Filwaqt li jilqa' l-progress fir-rigward tat-tkabbir tal-UE bl-Albanija u l-Kosovo, jinsab 
imħasseb dwar il-fatt li l-popolazzjoni Albaniża f'dan il-pajjiż jaf tibda tħossha li 'tħalliet 
l-art' fil-proċess, u dan jista' joħloq riskju għar-relazzjonijiet interetniċi u għall-istabilità 
politika ġejjiena tal-pajjiż;

14. Jiddispjaċih li għadu ma sarx aktar progress rigward l-edukazzjoni integrata u li ma ġewx 
allokati fondi għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija dwar l-Edukazzjoni Integrata; jesprimi 
tħassib li l-għadd ta' żgħażagħ Albaniżi etniċi profiċjenti fil-lingwa tal-Maċedonja naqas, 
u dan iwassal għal aktar separazzjoni u kunflitt potenzjal għal raġunijiet etniċi fost tfal tal-
età tal-iskola;

15. Jemmen li l-ostakli biex isir ċensiment jistgħu jingħelbu parzjalment permezz tat-twaqqif 
ta' reġistru ċivili;

16. Jikkondividi t-tħassib li s-salvagwardja tal-libertà tal-espressjoni b'midja mħallta u 
pluralistika għadha sfida importanti għall-pajjiż; jitlob li l-abbozz ta' liġi attwali dwar il-
midja jkun suġġett għal aktar konsultazzjoni u djalogu, biex riforma tant importanti tiġi 
miftehma biss b'appoġġ wiesa' mill-komunità ġurnalistika tal-pajjiż;

17. Jenfasizza l-progress magħmul preċedentement mir-Round Table bejn il-Gvern u l-
Assoċjazzjoni tal-Ġurnalisti, u jemmen li t-tlaqqigħ mill-ġdid tagħha u t-twettiq tal-Pjan 
Direzzjonali tagħha lejn il-libertà tal-espressjoni għadhom il-mekkaniżmu primarju biex 
isir il-progress meħtieġ;

18. Iħeġġeġ it-tkomplija tal-isforzi tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata 
b'mod robust u imparzjali; jesprimi tħassib dwar l-użu ta' detenzjonijiet twal qabel il-
proċess legali, dwar il-kundizzjonijiet tal-ħabsijiet għad-detenuti, u fir-rigward tal-
perċezzjoni mifruxa li l-waqt u l-pass tal-proċessi legali huma influwenzati mill-politika, u 
dan jimmina l-fiduċja fil-ġudikatura, il-leġittimità tal-gvern, u jdgħajjef id-demokrazija;

19. Jistieden lill-Kummissjoni tanalizza s-sentenzi tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem fir-rigward tal-pajjiż u l-applikazzjoni tagħhom, fir-Rapporti ta' Progress 
ġejjiena;

20. Jinnota sitwazzjonijiet ta' preżenza eċċessiva tal-pulizija fir-rigward ta' demostrazzjonijiet; 
jitlob li l-isforzi biex jinżamm l-ordni pubbliku jkunu proporzjonati u jirrispettaw id-dritt 
ta' għaqda libera;

21. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tniedi djalogu speċjali dwar l-impjiegi u l-politika 
soċjali ma' dan il-pajjiż u ma' pajjiżi oħra fir-reġjun; iħeġġeġ miżuri biex tkun żgurata liġi 
tax-xogħol modernizzata f'konformità sħiħa mal-Konvenzjonijiet tal-ILO;

22. Jilqa' l-ftuħ mill-ġdid taċ-Ċentru LGBTI ta' Skopje wara ħames attakki separati fuqu 
f'dawn l-aħħar 12-il xahar; jilqa' s-sejbiet tal-Kummissjoni ta' Kontra d-Diskriminazzjoni 
tal-pajjiż kontra l-omofobija fil-kotba tal-iskejjel u jitlob li jkun hemm applikazzjoni usa' 
tagħhom; itenni t-talba tiegħu għal liġi kontra d-diskriminazzjoni li tkun konformi bis-sħiħ 
mal-acquis tal-UE; jikkundanna l-vjolenza kollha kontra l-komunità LGBTI u jistieden 
lill-mexxejja politiċi kollha u s-soċjetà usa' biex tagħmel l-istess ħaġa; jitlob li min iwettaq 
tali vjolenza jiġi proċessat legalment;
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23. Jilqa' ż-żieda fl-għadd ta' sindki nisa minn 0 għal 4, mill-81 sindku fil-pajjiż; jistaqsi 
għalfejn emendi importanti għal-Liġi dwar it-Terminazzjoni tat-Tqala ġew adottati mill-
Parlament fi proċedura mqassra mingħajr dibattitu pubbliku usa';

24. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Gvern biex jaqblu li jiddedikaw kwota minima 
tal-perjodu ta' pprogrammar il-ġdid tal-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni 
biex jiżgura 15 % tal-ħlasijiet għal Atturi Mhux Statali u li l-assistenza teknika għall-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili tiġi ġestita mis-soċjetà ċivili nfisha;  kif ukoll li 
IPA II tintuża aktar biex tappoġġa sforzi biex tkun ingranata mira ta' 9 % tal-baġit tal-
pajjiż li jitqassmu permezz tal-gvern reġjonali u lokali diċentralizzat;

25. Iħeġġeġ bis-sħiħ li jinżamm ir-reġim attwali ta' liberalizzazzjoni tal-viżi tal-UE għall-
pajjiż; 

26. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-gvern u lill-parlament 
tal-pajjiż.


