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Rezoluția Parlamentului European referitoare la Raportul pe 2013 privind progresele 
realizate de fosta Republică iugoslavă a Macedoniei
(2013/2883(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere decizia Consiliului European din 16 decembrie 2005 de a acorda acestei 
țări statutul de țară candidată la aderarea la UE, precum și concluziile sale din 13 
decembrie 2012 și 27-28 iunie 2013,

– având în vedere Rezoluțiile 845 (1993) și 817 (1993) ale Consiliului de Securitate al ONU 
și Rezoluția 47/225 (1993) a Adunării Generale a ONU, precum și Acordul interimar din 
1995,

– având în vedere hotărârea Curții Internaționale de Justiție privind aplicarea Acordului 
interimar din 13 septembrie 1995,

– având în vedere raportul Comisiei din 16 aprilie 2013 intitulat: „Punerea în aplicare a 
reformelor în cadrul dialogului la nivel înalt privind aderarea și promovarea unor relații de 
bună vecinătate” (COM(2013)0205), raportul său privind progresele înregistrate 
(SWD(2013)0413) și Comunicarea din 16 octombrie 2013 intitulată „Strategia de 
extindere și principalele provocări 2013-2014” (COM(2013)0700),

– având în vedere acordul dintre partidele politice din data de 1 martie 2013, raportul final 
al comisiei de anchetă din 26 august 2013 și memorandumul de înțelegere din 16 
septembrie 2013,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la această țară, inclusiv Rezoluția sa 
din 22 noiembrie 2012 referitoare la extindere: politici, criterii și interese strategice ale 
UE1,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

1. invită din nou Consiliul să stabilească neîntârziat o dată pentru demararea negocierilor de 
aderare;

2. dată fiind recomandarea pozitivă a Comisiei și avertizând cu privire la riscul unor regrese, 
solicită Consiliului European ca cel puțin să repete decizia sa din decembrie 2012 în a 
cărei concluzie împărtășea în mare opinia Comisiei, anticipa o posibilă decizie de 
deschidere a negocierilor de aderare în timpul următoarei președinții și observa că 
Comisia va întreprinde toată activitatea pregătitoare necesară pentru a face posibil acest 
lucru;

3. solicită atât guvernului, cât și Comisiei să elaboreze o analiză cantitativă a costurilor 
sociale, politice și economice aferente unei situații în care această țară ar continua să nu 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0453.
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realizeze progrese pe drumul către aderarea la UE, atât pentru țară, cât și pentru vecinii 
acesteia;

4. este de acord cu Comisia în ceea ce privește faptul că criteriile de la Copenhaga sunt 
îndeplinite în mod suficient pentru ca negocierile de aderare să înceapă; împărtășește 
opinia Comisiei, potrivit căreia deschiderea capitolelor 23 și 24 privind justiția, 
democrația și drepturile omului va impulsiona realizarea de progrese chiar în ceea ce 
privește acele aspecte asupra cărora anumite state membre și-au exprimat în mod special 
îngrijorările;

5. felicită guvernul pentru menținerea stabilității macroeconomice și salută reînceperea 
creșterii economice; împărtășește îngrijorările cu privire la atingerea obiectivului privind 
un deficit public de 2,6% până în 2016 și la modalitățile de consolidare a finanțelor 
publice; recomandă Comisiei să acorde acestei țări „statutul de economie de piață 
funcțională”;

6. sprijină estimarea Comisiei, potrivit căreia continua lipsă de progrese din partea 
Consiliului European în ceea ce privește aderarea țării la UE riscă să afecteze 
credibilitatea procesului de extindere a UE și subminează, de asemenea, climatul necesar 
pentru a încuraja măsurile de reformă legate de UE;

7. consideră că eșecul ambelor părți în ceea ce privește găsirea unei soluții reciproc 
echitabile și juste la disputa referitoare la nume timp de aproape 20 de ani, în ciuda tuturor 
eforturilor depuse de mediatorul ONU, pune, de asemenea, sub semnul întrebării 
credibilitatea cadrului de realizare a acestui lucru;

8. invită Grecia să își utilizeze viitoarea președinție a Uniunii Europene, împreună cu toate 
interesele aferente din cadrul Comisiei, al Consiliului și al Parlamentului și în țara însăși 
pentru a conferi un nou impuls politic în efortul de a soluționa aspectul referitor la nume;

9. salută faptul că, în nouă luni, s-au desfășurat, într-o bună atmosferă, trei întâlniri între 
prim-miniștrii Bulgariei și FYROM; consideră că problemele comune, resimțite la nivel 
profund, de natură istorică, comunitară sau de alt fel dintre cele două țări pot fi cel mai 
bine soluționate dacă se recurge la acest spirit al dialogului; îndeamnă ambele țări să 
continue să facă pași importanți în vederea încheierii unui acord bilateral; 

10. insistă asupra implementării cât mai depline cu putință a recomandărilor comisiei 
parlamentare de anchetă în urma evenimentelor din 24 decembrie 2012, este mândru de 
rolul jucat de comisarul pentru extindere și de Parlamentul European însuși în facilitarea 
acordului de la 1 martie, dar recunoaște că este responsabilitatea partidelor politice să 
instituie cooperarea și dialogul reciproc și să respingă utilizarea boicoturilor;

11. salută concluziile misiunii OSCE/ODIHR de observare a alegerilor, conform cărora 
alegerile municipale din primăvară au fost administrate în mod eficient; sprijină pe deplin 
angajamentul guvernului de a îndeplini recomandările OSCE/ODIHR referitoare la 
reforma electorală; solicită adoptarea unor măsuri pentru a se evita suprapunerea 
activităților de stat și de partid pe durata campaniilor electorale și pentru a asigura acordul 
tuturor partidelor în ceea ce privește un audit al registrului electoral;
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12. solicită o consolidare a democrației prin intermediul unor alți pași decisivi în direcția 
descentralizării bugetului și prin adoptarea altor măsuri de consolidare a respectului pentru 
autoguvernarea locală, în special în cazurile în care controlul pe plan local este exercitat 
de alte partide decât cele care formează guvernul la nivel central;

13. deși salută progresele înregistrate în legătură cu extinderea UE cu Albania și Kosovo, este 
îngrijorat de faptul că populația de origine albaneză din această țară poate începe să se 
simtă „lăsată în urmă” în acest proces, fapt ce ar putea da naștere unor riscuri suplimentare 
în ceea ce privește relațiile interetnice și viitoarea stabilitate politică a țării;

14. regretă că nu au fost realizate progrese suplimentare în ceea ce privește educația integrată 
și că nu au fost alocate fonduri punerii în aplicare a strategiei privind educația integrată; 
își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că tot mai puțini tineri etnici albanezi par să 
stăpânească limba fostei Republici iugoslave a Macedoniei, ceea ce are drept consecință 
separarea continuă și conflictul potențial de-a lungul liniilor etnice în rândul copiilor cu 
vârstă școlară;

15. consideră că obstacolele din calea organizării unui recensământ ar putea fi parțial depășite 
prin instituirea unui registru de stare civilă;

16. împărtășește îngrijorarea potrivit căreia salvgardarea libertății de exprimare, alături de o 
media variată și pluralistă rămâne o provocare vitală pentru această țară; solicită ca 
actualul proiect de lege privind media să facă obiectul unor consultări și dialoguri 
suplimentare, astfel încât să se ajungă la un acord asupra unei reforme de o asemenea 
importanță doar cu sprijinul larg al întregii comunități jurnalistice a țării;

17. subliniază progresele realizate anterior în cadrul mesei rotunde dintre guvern și Asociația 
jurnaliștilor și consideră că reconvenirea mesei rotunde și îndeplinirea foii de parcurs 
aferente către libertatea de exprimare rămâne principalul mecanism de realizare a 
progreselor necesare;

18. încurajează depunerea de eforturi continue în vederea combaterii corupției și a 
criminalității organizate într-un mod robust și imparțial; își exprimă îngrijorarea cu privire 
la utilizarea arestării preventive de lungă durată, la condițiile de detenție și la impresia larg 
răspândită potrivit căreia programarea și ritmul proceselor juridice sunt influențate de 
factori  politici, subminând încrederea în sistemul judiciar, legitimitatea guvernului și 
slăbind democrația;

19. invită Comisia să analizeze, în cadrul următorului său raport intermediar, hotărârile Curții 
Europene a Drepturilor Omului legate de această țară și aplicarea acestora;

20. ia act de cazurile de desfășurare aparent excesivă de forțe polițienești cu ocazia 
demonstrațiilor; solicită ca eforturile de menținere a ordinii publice să fie proporționale și 
să respecte dreptul la adunare liberă;

21. salută intenția Comisiei de a lansa un dialog special cu această țară și alte țări din regiune 
privind ocuparea forței de muncă și politicile sociale; încurajează măsurile menite să 
asigure o legislație a muncii modernă cu respectarea deplină a convențiilor OIM;
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22. salută redeschiderea centrului LGBTI din Skopje după patru atacuri separate asupra 
acestuia în ultimele douăsprezece luni; salută concluziile comisiei antidiscriminare din 
această țară și solicită aplicarea acestora pe scară mai largă împotriva homofobiei prezente 
în manualele școlare; își reiterează solicitarea ca legislația privind combaterea 
discriminării să respecte pe deplin acquis-ul UE; condamnă toate formele de violență 
îndreptate împotriva comunității LGBTI și invită toți liderii politici și din societatea mai 
largă să facă același lucru; solicită aducerea în fața justiției a celor care comit acest tip de 
violență;

23. salută creșterea numărului de primari femei de la zero la patru din cei 81 de primari din 
această țară; pune sub semnul întrebării adoptarea de către parlament în procedură 
simplificată, fără o dezbatere publică mai largă, a unor modificări importante aduse legii 
privind întreruperea sarcinii;

24. își reiterează apelul adresat Comisiei și guvernului de a conveni asupra alocării unei cote 
minime din următoarea perioadă de programare a instrumentului pentru preaderare pentru 
a garanta plăți de 15% pentru actorii non-statali și că gestionarea asistenței tehnice 
dedicate organizațiilor societății civile este realizată de către societatea civilă însăși, 
precum și utilizarea în continuare a IPA II pentru a sprijini eforturile vizând mobilizarea, 
conform obiectivelor, a 9 procente din propriul buget al țării pentru a fi distribuite prin 
intermediul autorităților descentralizate regionale și locale;

25. solicită cu insistență menținerea actualului regim de liberalizare a vizelor UE pentru 
această țară;

26. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului 
acestei țări.


