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Resolução do Parlamento Europeu sobre o relatório intercalar de 2013 referente à 
antiga República Jugoslava da Macedónia
(2013/2883 (RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Decisão do Conselho Europeu, de 16 de dezembro de 2005, de 
conceder o estatuto de país candidato à adesão à Antiga República Jugoslava da 
Macedónia, bem como as suas Conclusões de 13 de dezembro de 2012, e de 26 e 27 de 
junho de 2013,

– Tendo em conta as resoluções 845 (1993) e 817 (1993) do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, bem como a Resolução 47/225 (1193) da Assembleia-Geral da ONU e o 
Acordo Provisório de 1995,

– Tendo em conta o acórdão do Tribunal Internacional de Justiça sobre a aplicação do 
Acordo Provisório de 13 de setembro de 1995,

– Tendo em conta o Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
Antiga República Jugoslava da Macedónia: execução de reformas no quadro do diálogo 
de alto nível relativo à adesão e promoção das relações de boa vizinhança 
(COM(2013)0205), de 16 de abril de 2013, o seu relatório intercalar SWD(2013)0413) e a 
Comunicação, de 16 de outubro  de 2013, intitulada “Estratégia de Alargamento e 
Principais Desafios para 2013-2014" (COM(2013)0700),

– Tendo em conta o acordo entre os partidos políticos, de 1 de março de 2013, o relatório 
final da Comissão de Inquérito, de 26 de agosto de 2013, bem como o Memorando de 
Entendimento, de 16 de setembro de 2013,

– Tendo em conta as suas resoluções anteriores, nomeadamente a sua Resolução, de 22 de 
novembro de 2012, sobre o alargamento: políticas, critérios e interesses estratégicos da 
UE1,

– Tendo em conta o artigo 110.º, n.º 2, do seu Regimento,

1. Reitera o seu apelo ao Conselho no sentido de fixar, sem mais delongas, uma data para o 
início das negociações de adesão;

2. Convida o Conselho Europeu, face à recomendação positiva da Comissão e alertando para 
os riscos de retrocesso a, no mínimo, reiterar a sua decisão de dezembro 2012, na qual 
subscrevia o entender da Comissão, antecipava uma eventual decisão de abrir negociações 
de adesão durante a presidência seguinte e fazia notar que a Comissão iria empreender os 
trabalhos preparatórios necessários à sua consecução;

3. Solicita ao Governo e à Comissão que apresentem uma análise quantitativa dos custos 
                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2012)0453.
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sociais, políticos e económicos decorrentes de qualquer falha persistente, quer dentro do 
país, quer para os seus vizinhos, que impeça o país de progredir na via de adesão à UE;

4. Entende, tal como a Comissão, que os critérios de Copenhaga foram suficientemente 
cumpridos para que possa ser dado início às negociações de adesão; subscreve o parecer 
da Comissão, de acordo com o qual a abertura dos Capítulos 23 e 24 sobre a Justiça, a 
Democracia e os Direitos Humanos irá favorecer o progresso, precisamente nas questões 
que suscitam preocupações específicas a alguns Estados-Membros;

5. Aplaude o governo pela manutenção da estabilidade macroeconómica e congratula-se com 
o regresso ao crescimento; interroga-se também sobre o cumprimento do objetivo do 
défice público de 2,6% até 2016 e a consolidação das finanças públicas; recomenda à 
Comissão que conceda ao país o estatuto de “economia de mercado viável”;

6. Entende, tal como a Comissão, que qualquer falha persistente do Conselho Europeu em 
registar progressos no que toca à adesão do país à UE põe em risco a credibilidade do 
processo de alargamento da UE; considera ainda que tal prejudica igualmente o clima 
necessário para incentivar medidas de reforma ligadas à UE;

7. Pensa que o fracasso de ambas as partes em encontrar uma solução mutuamente justa para 
resolver o litígio em torno do nome ao longo de um período de quase 20 anos, apesar dos 
melhores esforços do mediador da ONU, também põe em causa a credibilidade do quadro 
que visa resolver este problema;

8. Convida a Grécia a usar a sua próxima Presidência da União Europeia, em conjunto com 
todos os interessados da Comissão, do Conselho e do Parlamento, bem como do próprio 
país, para dar um novo impulso político, num esforço para resolver o problema do nome;

9. Congratula-se com o bom ambiente que rodeou as três reuniões realizadas em nove meses 
entre os primeiros-ministros do país e da Bulgária; entende que o profundo sentido da 
partilha de valores históricos e comunitários e de outro património comum aos dois países 
é logrado de uma muito melhor forma, se prosseguido por um diálogo à luz deste espírito; 
exorta ambos os países a continuarem a dar passos significativos, tendo em vista alcançar 
um acordo bilateral; 

10. Insiste na implementação o mais completa possível das recomendações da comissão 
parlamentar de inquérito, na sequência dos acontecimentos de 24 de dezembro de 2012; 
orgulha-se do papel desempenhado pelo Comissário responsável pelo alargamento e pelo 
próprio Parlamento Europeu nas negociações do acordo de 1 de março, embora reconheça 
que cabe aos próprios partidos políticos estabelecerem um diálogo e uma cooperação 
mútuas e rejeitarem o recurso a boicotes;

11. Congratula-se com as conclusões da Missão de Observação Eleitoral da OSCE / ODIHR, 
de acordo com as quais as eleições municipais da primavera foram geridas de forma 
eficiente; subscreve o compromisso assumido pelo Governo no sentido de cumprir as 
recomendações da OSCE / ODIHR visando uma completa reforma eleitoral; urge a que 
sejam tomadas medidas imediatas tendentes a impedir uma indefinição entre as atividades 
estatais e partidárias durante as campanhas eleitorais, bem como a assegurar um acordo de 
todos os partidos, tendo em vista uma auditoria dos cadernos eleitorais;
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12. Insta a um aprofundamento da democracia através de novas medidas decisivas para a 
descentralização do orçamento e de novas ações para reforçar o respeito pela autonomia 
local, especialmente nos casos em que o controlo local é constituído por partidos 
diferentes do governo central;

13. Regozija-se com o progresso de alargamento da União Europeia à Albânia e ao Kosovo, 
mas manifesta-se preocupado com o facto de a população albanesa deste país se poder 
começar a sentir abandonada neste processo, o que pode colocar riscos adicionais às boas 
relações interétnicas e ao futuro da estabilidade política do país;

14. Lamenta a ausência de mais progressos no que diz respeito à educação integrada, bem 
como a não atribuição de recursos para implementar a Estratégia de Educação Integrada; 
manifesta-se preocupado com o facto de cada vez menos jovens de etnia albanesa 
dominarem a língua macedónia, o que conduz a uma separação permanente e a potenciais 
conflitos de cariz étnico entre as crianças em idade escolar;

15. Entende que os obstáculos à realização de um censo podem ser parcialmente superados 
com a criação de um registo civil;

16. Partilha a preocupação de que a salvaguarda da liberdade de expressão, com uma 
comunicação social diversificada e pluralista, continua a ser um desafio crucial para o 
país; apela a que o atual projeto de lei de imprensa seja sujeito a uma nova consulta e seja 
objeto de diálogo, para que uma reforma tão importante só seja decidida com um amplo 
apoio de toda a comunidade jornalística do país;

17. Destaca os progressos realizados anteriormente pela Mesa Redonda entre o Governo e a 
Associação de Jornalistas e acredita que uma nova convocação da Mesa Redonda e o 
cumprimento do seu Roteiro para a liberdade de expressão continuam a ser o principal 
mecanismo para alcançar os progressos necessários;

18. Encoraja os esforços permanentes de combate, de uma forma vigorosa e imparcial, à 
corrupção e ao crime organizado; manifesta-se apreensivo com o recurso aos longos 
períodos de prisão preventiva, as condições de detenção e com a perceção generalizada de 
que a duração e o ritmo dos processos judiciais são influenciados pela política, o que põe 
em causa a confiança no sistema judicial, a legitimidade do governo e enfraquece a 
democracia;

19. Convida a Comissão, nos seus futuros relatórios intercalares, a analisar os acórdãos do 
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos relativos ao país e a respetiva aplicação;

20. Regista casos de aparente excesso de policiamento no que toca às manifestações; insta a 
que os esforços para manter a ordem pública sejam proporcionados e a que seja respeitado 
o direito à liberdade de reunião;

21. Congratula-se com a intenção da Comissão de encetar um diálogo especial sobre o 
emprego e a política social com este e outros países da região; incentiva medidas para 
garantir um Direito laboral modernizado, em plena conformidade com as Convenções da 
OIT;
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22. Regozija-se com a reabertura do Centro LGBTI em Skopje, após os cinco ataques 
perpetrados contra este centro nos últimos doze meses; apela a uma maior aplicação nos 
manuais escolares das conclusões da Comissão Antidiscriminação nacional contra a 
homofobia, com as quais se congratula; reitera o seu apelo para que a lei 
antidiscriminação cumpra integralmente o acervo da UE; condena toda e qualquer 
violência contra a comunidade LGBTI e convida todos os líderes políticos do país e da 
sociedade a fazerem o mesmo; exige que os autores dessa violência sejam entregues à 
justiça;

23. Congratula-se com o aumento, num total de 81 presidentes de Câmara, do número de 
presidentes de Câmara do sexo feminino de zero para quatro; interroga-se sobre o motivo 
que levou o Parlamento, no quadro de um processo abreviado e sem um amplo debate 
público, a adotar importantes alterações à Lei sobre a Interrupção da Gravidez;

24. Reitera o seu apelo para que a Comissão e o Governo aceitem atribuir uma quota mínima 
do Instrumento de Pré-Adesão no próximo período de programação, de molde a garantir 
15% de pagamentos aos intervenientes não estatais e que a assistência técnica às 
organizações da sociedade civil seja gerida pela própria sociedade civil; insiste igualmente 
em que também o IPA II seja ainda utilizado para apoiar os esforços de alavancagem da 
meta de 9% do orçamento do próprio país através do governo regional e local 
descentralizado;

25. Insta firmemente a que seja mantida a liberalização do atual regime de vistos da UE para o 
país;

26. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e ao governo e parlamento do país.


