
RE\1008035SK.doc PE522.828v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Dokument na schôdzu

7.11.2013 B7-0000/2013

NÁVRH UZNESENIA
predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

o správe o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2013
(2013/2883(RSP))

Richard Howitt
v mene Výboru pre zahraničné veci



PE522.828v01-00 2/5 RE\1008035SK.doc

SK

B7-0000/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o pokroku bývalej Juhoslovanskej 
republiky Macedónsko za rok 2013
(2013/2883(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 16. decembra 2005 udeliť krajine štatút 
kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ, ako aj na jej závery z 13. decembra 2012 
a z 27. a 28. júna 2013,

– so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 845 (1993) a č. 817 (1993), ako aj 
na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č.47/225 (1993) a na dočasnú dohodu z roku 
1995,

– so zreteľom na rozsudok Medzinárodného súdneho dvora vo veci uplatňovania dočasnej 
dohody z 13. septembra 1995,

– so zreteľom na správu Komisie s názvom Vykonávanie reforiem v rámci dialógu na 
vysokej úrovni o pristúpení a podpora dobrých susedských vzťahov (COM(2013)0205) 
zo 16. apríla 2013, jej správu o pokroku (SWD(2013)0413) a oznámenie zo 16. októbra 
2013 s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy na roky 2013 – 2014 
(COM(2013)0700),

– so zreteľom na dohodu medzi politickými stranami z 1. marca 2013, záverečnú správu 
vyšetrovacieho výboru z 26. augusta 2013 a memorandum o porozumení zo 16. septembra 
2013,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o tejto krajine a na uznesenie 
z 22. novembra 2012 o rozširovaní: politiky, kritériá a strategické záujmy EÚ1,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1. opätovne zdôrazňuje svoju výzvu Rade, aby bezodkladne stanovila dátum začatia 
prístupových rokovaní;

2. vzhľadom na pozitívne odporúčanie Komisie a varovanie pred rizikom navrátenia 
pôvodného stavu vyzýva Európsku radu, aby prinajmenšom zopakovala svoje rozhodnutie 
z decembra 2012, v ktorom sa vyjadrila, že do značnej miery súhlasí s názorom Komisie, 
predpokladá, že rozhodnutie o otvorení prístupových rokovaní by sa mohlo prijať počas 
nasledujúceho predsedníctva, a konštatuje, že Komisia na tento účel vykoná všetky 
potrebné prípravné činnosti;

3. vyzýva vládu a Komisiu, aby vypracovali kvantitatívnu analýzu sociálnych, politických 
a ekonomických nákladov vyplývajúcich z pretrvávajúcej neschopnosti dosiahnuť pokrok 
v procese pristupovania krajiny k EÚ, a to tak v rámci krajiny, ako aj vo vzťahu k jej 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0453.
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susedným krajinám;

4. rovnako ako Komisia usudzuje, že kodanské kritériá sú dostatočné splnené na začatie 
prístupových rokovaní; súhlasí s názorom Komisie, že otvorenie kapitol 23 a 24 
o spravodlivosti, demokracii a ľudských právach posilní pokrok v tých oblastiach, ktoré 
vyvolávajú z pohľadu niektorých členských štátov osobitné otázky; 

5. vyzdvihuje vládu za zachovanie makroekonomickej stability a víta návrat na cestu rastu; 
taktiež vyjadruje obavy, či sa do roku 2016 podarí dosiahnuť cieľ verejného deficitu 
vo výške 2,6 % a ako budú konsolidované verejné financie; odporúča Komisii, aby krajine 
udelila štatút fungujúcej trhovej ekonomiky;

6. súhlasí so závermi Komisie, že pokiaľ sa v rámci Európskej rady nedosiahne pokrok 
v oblasti pristúpenia krajiny k EÚ, mohlo by dôjsť k ohrozeniu dôveryhodnosti procesu 
rozširovania EÚ; dodáva, že sa tým takisto narúša atmosféra potrebná na podnietenie 
reformných opatrení v súvislosti s EÚ;

7. domnieva sa, že skutočnosť, že strany neboli v priebehu takmer 20 rokov ani napriek 
maximálnemu úsiliu mediátora OSN schopné dôjsť k obojstranne spravodlivému 
a primeranému riešeniu sporu súvisiaceho s názvom, takisto spochybňuje dôveryhodnosť 
rámca na dosiahnutie tohto cieľa;

8. vyzýva Grécko, aby spolu so všetkými zainteresovanými stranami v Komisii, Rade 
a Parlamente i v samotnej krajine svoje nadchádzajúce predsedníctvo Európskej únie 
využilo na poskytnutie nového politického stimulu v záujme vyriešenia otázky názvu;

9. víta, že medzi predsedom vlády tejto krajiny a predsedom vlády Bulharska sa za deväť 
mesiacov uskutočnili v priateľskej atmosfére tri stretnutia; vyjadruje presvedčenie, že 
veľmi citlivé historické, spoločenské a ďalšie spoločné otázky medzi oboma krajinami 
možno najlepšie vyriešiť prostredníctvom dialógu vedeného v tomto duchu; obe krajiny 
naliehavo vyzýva, aby naďalej prijímali významné kroky vedúce k dosiahnutiu 
dvojstrannej dohody; 

10. trvá na čo najúplnejšom vykonaní odporúčaní parlamentného vyšetrovacieho výboru 
vydaných v nadväznosti na udalosti z 24. decembra 2012, vyjadruje hrdosť, pokiaľ ide 
o úlohu komisára pre rozšírenie a samotného Európskeho parlamentu pri podpore 
dosiahnutia dohody z 1. marca, uznáva však, že zodpovednosť za nadviazanie vzájomného 
dialógu a spolupráce a odmietnutie využívania bojkotu nesú samotné politické strany;

11. víta závery volebnej pozorovateľskej misie OBSE/ODIHR, podľa ktorých boli jarné 
komunálne voľby zorganizované efektívne; podporuje záväzok vlády v plnej miere splniť 
odporúčania OBSE/ODIHR v oblasti reformy volebného systému; nalieha na prijatie 
opatrení, ktorými sa predíde nejasnostiam medzi štátnymi a straníckymi činnosťami počas 
volebných kampaní a medzi jednotlivými stranami sa zabezpečí dohoda o kontrole 
zoznamu voličov;

12. naliehavo vyzýva na posilnenie demokracie prostredníctvom ďalších rozhodujúcich 
krokov smerujúcich k rozpočtovej decentralizácii a ďalších opatrení zameraných 
na posilnenie rešpektovania miestnej samosprávy, a to najmä v prípadoch, kde dochádza 
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k formovaniu miestnej kontroly zo strán iných ako ústredná vláda;

13. zatiaľ čo víta pokrok dosiahnutý v oblasti rozširovania EÚ v súvislosti s Albánskom 
a Kosovom, vyjadruje znepokojenie nad tým, že albánske obyvateľstvo tejto krajiny by sa 
mohlo v rámci tohto procesu začať cítiť opomínané, čo by mohlo predstavovať ďalšie 
riziká, pokiaľ ide o dobré medzietnické vzťahy a budúcu politickú stabilitu krajiny;

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že dosiaľ sa nepodarilo dosiahnuť väčší pokrok v oblasti 
integrovaného vzdelávania a že neboli vyčlenené žiadne prostriedky na vykonávanie 
stratégie integrovaného vzdelávania; vyjadruje znepokojenie nad tým, že macedónsky 
jazyk zjavne ovláda čoraz menej mladých etnických Albáncov, čo vedie k pokračujúcej 
separácii a potenciálnemu konfliktu medzi školopovinnými deťmi z jednotlivých etník;

15. domnieva sa, že prekážky brániace ďalším opatreniam v rámci sčítania ľudu by sa dali 
sčasti prekonať zavedením občianskeho registra;

16. vyjadruje znepokojenie nad tým, že zaručenie slobody prejavu za existencie rôznorodých 
a pluralitných médií je pre krajinu stále zásadným problémom; žiada pokračovať 
v konzultáciách a dialógu o súčasnom návrhu mediálneho zákona, aby sa dohoda o tak 
dôležitej reforme dosiahla len so širokou podporou novinárskej obce v krajine;

17. vyzdvihuje pokrok, ktorý sa v minulosti dosiahol vďaka okrúhlemu stolu medzi vládou 
a združením novinárov, a vyjadruje presvedčenie, že opätovné zvolanie okrúhleho stola 
a splnenie jeho plánu na zaistenie slobody prejavu zostáva základným mechanizmom 
umožňujúcim dosiahnutie nevyhnutného pokroku;

18. nabáda, aby sa ráznym a nestranným spôsobom vyvíjalo nepretržité úsilie zamerané na boj 
proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti; vyjadruje znepokojenie nad tým, že pred 
súdnymi konaniami dochádza k dlhodobému zadržiavaniu, ako aj nad väzenskými 
podmienkami, v ktorých zadržiavaní žijú, a nad rozšírenou mienkou, že čas a tempo 
súdnych procesov je pod politickým vplyvom, čo narúša dôveru v súdnictvo a legitímnosť 
vlády a oslabuje demokraciu;

19. vyzýva Komisiu, aby sa vo svojich budúcich správach o pokroku venovala analýze 
rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcich sa krajiny a ich vykonávaniu;

20. poukazuje na prípady zjavného nadmerného policajného dozoru pri demonštráciách; 
žiada, aby bolo úsilie o zachovanie verejného poriadku primerané a rešpektovalo právo 
na slobodu zhromažďovania;

21. víta zámer Komisie nadviazať s touto krajinou a ďalšími krajinami regiónu osobitný 
dialóg o politike v oblasti zamestnanosti a sociálnej politike; nabáda na prijímanie 
opatrení, ktorými sa zabezpečí modernizované pracovné právo v úplnom súlade 
s dohovormi organizácie ILO;

22. víta, že po piatich útokoch, ktoré boli v posledných dvanástich mesiacoch nasmerované 
proti centru pre lesbičky, homosexuálov, bisexuálov, transrodové osoby a intersexuálov 
(LGBTI) v Skopje, bolo toto centrum znovu otvorené; víta zistenia antidiskriminačnej 
komisie tejto krajiny proti homofóbii a požaduje ich širšie uplatnenie v školských 
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učebniciach; opakuje svoju výzvu, aby sa zabezpečil úplný súlad antidiskriminačných 
predpisov s acquis EÚ; odsudzuje všetko násilie namierené proti komunite LGBTI 
a vyzýva všetkých vedúcich politických predstaviteľov krajiny a širšiu spoločnosť, aby 
urobili to isté; žiada, aby boli páchatelia takéhoto násilia postavení pred súd;

23. víta nárast počtu žien vo funkcii primátoriek a starostiek z nuly na štyri v rámci celkového 
počtu 81 primátorov a starostov v krajine; kladie si otázku, prečo boli dôležité 
pozmeňujúce návrhy k zákonu o prerušení tehotenstva parlamentom prijaté v skrátenom 
konaní bez širšej verejnej diskusie;

24. opakuje svoju výzvu Komisii a vláde, aby sa dohodli na vyčlenení minimálnej kvóty 
v rámci budúceho programového obdobia nástroja predvstupovej pomoci (IPA) 
na zaistenie 15 % platieb pre neštátnych aktérov a aby technickú pomoc organizáciám 
občianskej spoločnosti riadila samotná občianska spoločnosť; žiada, aby sa nástroj IPA II 
ďalej využíval na podporu úsilia zameraného na podporu pri dosahovaní cieľa 9 % 
vlastného rozpočtu krajiny, ktorý sa má dosiahnuť prostredníctvom decentralizovanej 
regionálnej a miestnej vlády;

25. dôrazne a naliehavo vyzýva, aby sa v prípade tejto krajiny zachovala súčasná liberalizácia 
vízového režimu EÚ;

26. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu krajiny.


