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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania z postępów Byłej 
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2013 r.
2013/2883 (NLE)

Parlament Europejski,

– uwzględniając decyzję Rady Europejskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. o przyznaniu statusu 
kraju kandydującego do członkostwa w UE, a także jej konkluzje z dni 13 grudnia 2012 r. 
oraz 27–28 czerwca 2013 r.,

– uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 845(1993) i 817(1993), rezolucję 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 47/225(1993) oraz porozumienie tymczasowe z 1995 r.,

– uwzględniając wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w kwestii 
stosowania porozumienia tymczasowego z dnia 13 września 1995 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 16 kwietnia 2013 r. na temat realizacji reform 
w kontekście dialogu na wysokim szczeblu oraz propagowania stosunków 
dobrosąsiedzkich (COM(2013)0205), jej sprawozdanie z postępów (SWD(2013)0413) 
oraz komunikat z dnia 16 października 2013 r. pt. „Strategia rozszerzenia i najważniejsze 
wyzwania na lata 2013–2014” (COM(2013)0700),

– uwzględniając porozumienie partii politycznych z dnia 1 marca 2013 r., sprawozdanie 
końcowe komisji śledczej z dnia 26 sierpnia 2013 r. oraz protokół ustaleń z dnia 
16 września 2013 r.,

– uwzględniając swe poprzednie rezolucje na temat tego kraju oraz rezolucję z dnia 
22 listopada 2012 r. w sprawie rozszerzenia: strategie polityczne, kryteria i strategiczne 
interesy UE1,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

1. ponownie wzywa Radę do niezwłocznego ustalenia daty rozpoczęcia negocjacji 
akcesyjnych;

2. mając na względzie pozytywne zalecenie Komisji oraz przestrzegając przed ryzykiem 
regresu, zwraca się do Rady Europejskiej, aby co najmniej przypomniała o swojej decyzji 
z grudnia 2012 r., w której stwierdzono, że w znacznej mierze podziela ona ocenę 
Komisji, oczekiwano ewentualnej decyzji o otwarciu negocjacji podczas kolejnej 
prezydencji i odnotowano fakt, że Komisja podejmie niezbędne prace przygotowawcze 
w tym kierunku;

3. zwraca się zarówno do rządu tego kraju, jak i do Komisji o przeprowadzenie analizy 
ilościowej kosztów społecznych, politycznych i gospodarczych wynikających 
z długotrwałego braku postępów na drodze ku członkostwu w UE – zarówno w tym kraju, 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0453.
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jak i w odniesieniu do sąsiednich państw;

4. zgadza się z konkluzją Komisji, że kryteria kopenhaskie są spełnione w stopniu 
pozwalającym na rozpoczęcie rokowań akcesyjnych; podziela pogląd Komisji, że 
otwarcie rozdziałów 23 i 24 dotyczących sprawiedliwości, demokracji i praw człowieka 
umocni postępy w tych dziedzinach, będących przedmiotem szczególnych obaw 
niektórych państw członkowskich;

5. gratuluje rządowi zachowania stabilności makroekonomicznej i przyjmuje 
z zadowoleniem przywrócenie wzrostu; podziela niepokój o to, czy zrealizowany zostanie 
cel ograniczenia deficytu publicznego do 2,6% do 2016 r., oraz o sposób konsolidacji 
finansów publicznych; zaleca, aby Komisja przyznała temu krajowi status „funkcjonującej 
gospodarki rynkowej”;

6. popiera stwierdzenie Komisji, że długofalowy brak postępów w Radzie Europejskiej 
w odniesieniu do przystąpienia tego kraju do UE zagraża wiarygodności procesu 
rozszerzania UE; dodaje, że szkodzi to też klimatowi sprzyjającemu wdrażaniu reform 
związanych z przystąpieniem do UE;

7. uważa, że niezdolność obu stron do znalezienia obustronnie sprawiedliwego i słusznego 
rozwiązania sporu dotyczącego nazwy kraju, który trwa od ponad 20 lat mimo 
wzmożonych starań mediatora ONZ, również stawia pod znakiem zapytania 
wiarygodność ram działań podejmowanych w tym kierunku;

8. zwraca się do Grecji, aby we współpracy z zainteresowanymi stronami w Komisji, 
Radzie, Parlamencie i w przedmiotowym kraju wykorzystała zbliżające się 
przewodnictwo w Unii Europejskiej do podejścia z nowym rozmachem politycznym do 
rozwiązania kwestii nazwy;

9. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że przez dziewięć miesięcy odbyły się w dobrej 
atmosferze trzy spotkania między premierem przedmiotowego kraju a premierem 
Bułgarii; uważa, że dialog w tym duchu jest najlepszym sposobem podjęcia wielce 
wrażliwych kwestii związanych z historią, wspólnotą oraz innych wspólnych problemów; 
nawołuje obydwa kraje do dalszego podejmowania ważnych kroków ku dwustronnemu 
porozumieniu; 

10. podkreśla wagę możliwie najpełniejszego wdrożenia zaleceń parlamentarnej komisji 
śledczej utworzonej w następstwie wydarzeń z dnia 24 grudnia 2012 r. oraz jest dumny 
z roli, jaką komisarz ds. rozszerzenia oraz sam Parlament Europejski odegrał 
w wynegocjowaniu porozumienia z dnia 1 marca, ale uznaje również, że ustanowienie 
wzajemnego dialogu i współpracy oraz odrzucenie stosowania bojkotów leży w gestii 
samych partii politycznych;

11. przyjmuje z zadowoleniem konkluzje misji obserwacji wyborów OBWE/ODIHR, według 
których wiosenne wybory samorządowe zorganizowano w efektywny sposób; popiera 
zobowiązanie się rządu do całościowego wypełnienia zaleceń OBWE/ODIHR w zakresie 
reformy wyborczej; nawołuje do podjęcia kroków, aby uniknąć zatarcia granic między 
działaniami państwa i partii podczas kampanii wyborczych oraz aby zapewnić 
ponadpartyjną zgodę na kontrolę spisu wyborców;
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12. wzywa do pogłębienia demokracji poprzez dalsze decydujące środki na rzecz 
decentralizacji budżetu oraz dalsze działania na rzecz większego poszanowania 
samorządów lokalnych, zwłaszcza w przypadkach, gdy lokalnie władzę sprawują inne 
partie niż te rządzące na szczeblu krajowym;

13. przyjmując z zadowoleniem rozmowy z Albanią i Kosowem dotyczące rozszerzenia UE, 
wyraża zaniepokojenie, że albańska ludność przedmiotowego kraju może poczuć się 
opuszczona w trakcie tego procesu, co może stanowić dalsze zagrożenie dla dobrych 
stosunków międzyetnicznych i przyszłej stabilności politycznej kraju;

14. ubolewa, że nie osiągnięto dotychczas większych postępów w odniesieniu do 
zintegrowanej edukacji i że nie przeznaczono funduszy na wdrażanie strategii na jej rzecz; 
wyraża zaniepokojenie, że coraz mniejsza liczba młodych rdzennych Albańczyków włada 
językiem macedońskim, co prowadzi do trwałej separacji i potencjalnego konfliktu 
o podłożu etnicznym wśród dzieci w wieku szkolnym;

15. uważa, że przeszkody w przeprowadzeniu spisu powszechnego można częściowo 
przezwyciężyć poprzez ustanowienie rejestru cywilnego;

16. podziela obawę, że zasadniczym wyzwaniem dla tego kraju pozostaje zagwarantowanie 
wolności słowa wraz z różnorodnymi i pluralistycznymi środkami przekazu; wzywa, aby 
obecny projekt ustawy medialnej był przedmiotem dalszych konsultacji i dialogu, tak aby 
ta istotna reforma została przyjęta tylko pod warunkiem szerokiego poparcia krajowego 
środowiska dziennikarzy;

17. kładzie nacisk na postępy osiągnięte wcześniej w ramach okrągłego stołu z udziałem 
rządu i stowarzyszenia dziennikarzy oraz uważa, że ponowne jego zwołanie i realizacja 
strategii na rzecz wolności słowa pozostają głównym sposobem na poczynienie 
niezbędnych postępów;

18. zachęca do nieprzerwanych starań w zdecydowanej i bezstronnej walce z korupcją 
i zorganizowaną przestępczością; wyraża zaniepokojenie wykorzystywaniem 
długotrwałego tymczasowego aresztowania, warunkami w więzieniach oraz powszechnie 
panującym odczuciem, że na harmonogram i rytm postępowań sądowych wpływa 
polityka, co podważa zaufanie do sądownictwa i prawomocności rządu oraz osłabia 
demokrację;

19. zwraca się do Komisji, aby w przyszłych sprawozdaniach z postępów przeanalizowała 
wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – oraz ich stosowanie – w odniesieniu 
do tego kraju;

20. odnotowuje przypadki zdecydowanie nadmiernego wykorzystywania sił policyjnych 
w trakcie demonstracji; wzywa, aby starania o zachowanie porządku publicznego były 
proporcjonalne i aby przestrzegano prawa do wolności zgromadzeń;

21. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że Komisja zamierza zainicjować szczególny dialog na 
temat polityki zatrudnienia i społecznej z udziałem tego i innych krajów regionu; popiera 
środki na rzecz zapewnienia znowelizowanego prawa pracy w pełnej zgodności 
z konwencjami MOP;
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22. przyjmuje z zadowoleniem ponowne otwarcie ośrodka LGBTI w Skopje, po tym jak stał 
się on obiektem pięciu osobnych ataków w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy; przyjmuje 
z zadowoleniem ustalenia komisji antydyskryminacyjnej tego kraju w zakresie walki 
z homofobią w podręcznikach szkolnych i wzywa do szerszego stosowania tych ustaleń; 
ponawia apel o to, aby przepisy w zakresie walki z dyskryminacją były w pełni zgodne 
z dorobkiem prawnym UE; potępia wszelkie przejawy przemocy wobec społeczności 
LGBTI i zachęca wszystkich przywódców politycznych w tym kraju oraz ogół 
społeczeństwa, aby uczynili to samo; wzywa do stawiania przed sądem sprawców takiej 
przemocy;

23. przyjmuje z zadowoleniem zwiększenie liczby kobiet-burmistrzów z zera do czterech (na 
81 burmistrzów w całym kraju); zastanawia się, dlaczego parlament przyjął ważne 
poprawki do ustawy o przerywaniu ciąży w przyspieszonej procedurze, bez szerszej 
debaty publicznej;

24. ponawia apel do Komisji i rządu, aby zgodziły się przeznaczyć minimalną część funduszy 
z tytułu kolejnego okresu programowania instrumentu przedakcesyjnego w taki sposób, 
aby zapewnić 15% płatności podmiotom niepaństwowym, oraz aby pomocą techniczną 
dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego zarządzało samo społeczeństwo; zwraca się 
również o dalsze wykorzystanie drugiego instrumentu przedakcesyjnego dla uzupełnienia 
środków pozwalających na mobilizację zakładanych 9% budżetu własnego państwa 
i dystrybucję tej kwoty poprzez zdecentralizowane władze regionalne i lokalne;

25. stanowczo apeluje o utrzymanie obecnej liberalizacji systemu wizowego UE dla tego 
kraju;

26. zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, jak również rządowi 
i parlamentowi przedmiotowego kraju.


