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Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на бивша 
югославска република Македония през 2009 г.

Европейският парламент,

– като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в 
Солун от 19-20 юни 2003 г., където на всички държави от Западните Балкани беше 
обещано да получат членство в Европейския съюз,

– като взе предвид решението на Европейския съвет от 16 декември 2005 г. да даде 
на бивша югославска република Македония статут на страна-кандидатка за 
членство в ЕС и заключенията на председателството на Европейския съвет от 15-16 
юни 2006 г. и от 14-15 декември 2006 г.,

– като взе предвид временното споразумение от 1995 г. между Република Гърция и 
бивша югославска република Македония,

– като взе предвид доклада на Комисията от 14 октомври 2008 г. за напредъка на 
бивша югославска република Македония за 2009 г. (SEC(2009)1335),

– като взе предвид заключенията от шестата среща на Съвета за стабилизиране и 
асоцииране между ЕС и бивша югославска република Македония от 27 юли 2009 г.,

– като взе предвид препоръките на Съвместния парламентарен комитет ЕС-бивша 
югославска република Македония от 27-28 ноември 2008 г.,

– като взе предвид споразуменията за облекчаване на визовия режим и реадмисия 
между ЕС и бивша югославска република Македония от 18 септември 2007 г. и 
предложението на Комисията за либерализиране на визовия режим,

– като взе предвид Решение 2008/212/EО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно 
принципите, приоритетите и условията, които се съдържат в Партньорството за 
присъединяване с Бившата югославска република Македония1,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че процесът на разширяване е от полза както за 
присъединяващите се страни, така и за Европейския съюз като цяло,

Б. като има предвид, че перспективата за европейска интеграция продължава да 
оказва положително влияние върху реформите в региона на Западните Балкани и 
спомага за установяването на по-голяма стабилност, мир и благоденствие там;

В. като има предвид, че бивша югославска република Македония продължава процеса 
на реформи и ще се присъедини към Европейския съюз веднага след като изпълни 
критериите от Копенхаген,

1. поздравява бивша югославска република Македония за постигнатия напредък след

                                               
1 ОВ L 80, 19.3.2008 г., стр. 32.
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публикуването на последния доклад за напредъка; отбелязва със задоволство, че 
въз основа на този напредък Комисията препоръча започване на преговорите за 
присъединяване; призовава Съвета да потвърди препоръката на Комисията на 
срещата на високо равнище през декември 2009 г. и очаква преговорите да 
започнат в близко бъдеще;

Политически промени
2. приветства широкия консенсус между правителството и опозиционните партии 

относно европейското призвание на страната; отбелязва със задоволство, че този 
консенсус и подобряването на политическия диалог доведоха до ускоряване на 
приемането на законодателството в областта на европейската интеграция; въпреки 
това подчертава важността на неговото ефективно прилагане;

3. приветства добрия напредък, постигнат от страната в борбата срещу корупцията, и 
в частност приемането на закона за финансирането на политическите партии;
въпреки това отбелязва, че корупцията − общ проблем на страните в региона, 
остава често срещано явление и че трябва да бъдат положени допълнителни 
енергични усилия за нейното премахване;

4. припомня, че ефективните парламенти, които изпълняват своята роля на 
законодатели и упражняват контрол върху дейността на правителствата, са основа 
на демокрацията; в тази връзка приветства приемането на закона за парламента на 
страната, който значително подобрява неговото функциониране; отбелязва, че 
съществува необходимост от допълнително подобряване на функционирането на 
парламента и засилване на ролята на опозицията чрез изменение на правилника на 
парламента в съответствие с най-добрите европейски практики; отбелязва 
неотдавнашния бойкот на парламента от страна на Демократическата партия на 
албанците и призовава тази партия да преследва своите политически цели чрез 
парламентарна дейност;

5. поздравява органите за провеждането на президентските и местните избори, които 
представляват добър напредък в сравнение с парламентарните избори, проведени 
през 2008 г.; отбелязва със задоволство, че изборите отговаряха на повечето 
международни стандарти, и призовава правителството да изпълни останалите 
препоръки на ОССЕ/СДИЧП без забавяне; в тази връзка подчертава редица 
регистрирани случаи на натиск и сплашване на избиратели, и по-конкретно 
държавни служители, които трябва да бъдат разгледани; приветства факта, че 
някои извършители на нарушения са били изправени пред правосъдието, и очаква 
останалите нарушения да бъдат разследвани и техните извършители да бъдат 
подведени под съдебна отговорност;

6. подчертава огромното значение на пълното прилагане на Охридското рамково 
споразумение, което представлява крайъгълният камък на междуетническите 
отношения в страната; призовава всички общности да зачитат чувствителните за 
другите групи въпроси и по-конкретно да се въздържат от използване на 
подстрекателски език и провокативна символика, която омаловажава ролята на 
други етнически групи; освен това подчертава значението на образованието в 
процеса на интеграция и в тази връзка призовава органите да премахнат 
постепенно практиката на етнически разделени смени в училищата;

7. обръща специално внимание на продължаващия процес на децентрализация, която 
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представлява важна стъпка, допринасяща за по-доброто функциониране на 
страната и за подобряването на междуетническите отношения; подчертава, че за да 
се гарантира успешното реализиране на този процес, общините трябва да бъдат 
снабдени с достатъчно средства за изпълнението на новите задачи;

8. подчертава, че достъпът на гражданите до правосъдие е съществен елемент от 
правовата държава; в тази връзка приветства постигнатия напредък в областта на 
съдебната система и ангажимента на правителството да продължи с реформите, 
както стана видно, наред с другото, от увеличаването на финансирането за 
съдилищата и прокуратурата; призовава органите да продължат да засилват 
независимостта на съдиите и да гарантират тяхната безпристрастност; отбелязва, че 
броят на висящите съдебни дела е намалял, и насърчава органите да продължат да 
подобряват ефективността на системата; освен това, призовава за бързо приемане 
на закона за правната помощ;

9. отбелязва постигнатия напредък в реформирането на функционирането на 
публичната администрация като цяло и приемането на закона за държавните 
служители в частност; призовава органите да гарантират спазването на закона, като 
прекратят практиката на незаконни повишения и наемане на временен персонал 
извън приложното поле на закона;

10. призовава органите да продължат да засилват независимостта и плурализма на 
медиите, като прекратят политическата намеса от която и да било партия, и по-
конкретно от страна на правителството; подчертава, че свободата на медиите е 
подкопана от липсата на прозрачност и концентрираната собственост на медийния 
пазар;

11. призовава органите да разработят стратегия за борба срещу дискриминацията;
подчертава необходимостта от енергични усилия за подобряване на положението 
на жените и децата и тяхната защита от домашното насилие; призовава 
правителството да положи допълнителни усилия за увеличаване на понастоящем 
ограниченото участие на жените в политическия живот, което се прояви с факта, че 
нито една от жените, кандидатки за кметски пост, не беше избрана на последните 
избори; за тази цел насърчава органите да разгледат възможността за прилагане на 
квотна система, която запазва за жените определен процент от политическите 
длъжности и местата в избирателните списъци;

Икономическо и социално положение
12. изразява загриженост, че въздействието на финансовата криза върху страната ще 

увеличи постоянно високото равнище на безработицата и ще възпрепятства 
усилията за неговото понижаване; подчертава, че органите следва да положат 
всички възможни усилия, за да предпазят уязвимите групи в обществото от 
последиците от кризата във възможно най-голяма степен;

13. поздравява страната за по-доброто й класиране в последния доклад на Световната 
банка, озаглавен „Да правиш бизнес – 2009 г.”; същевременно подчертава, че 
процедурите за регистриране на дружества и за защита на правата на собственост 
все още не са подобрени в достатъчна степен и че образователната система не 
разполага с достатъчно средства, за да произведе човешките ресурси, необходими 
за развитието на икономиката;
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14. отбелязва неотдавнашния протест, организиран от синдикатите срещу 
предложените от правителството промени на трудовото законодателство, които 
биха могли да намалят правата и свободите на работниците; изразява сериозна 
тревога по отношение на положението на работниците и особено на работещите 
жени в текстилните фабрики;

15. счита, че макар че привеждането в съответствие на законодателството в областта на 
околната среда бележи относителен напредък, прилагането на местно равнище все 
още трябва да бъде значително подобрено; повтаря своя призив за ефективен 
контрол на качеството и нивото на водата в пограничните езера Охридско езеро, 
Преспанско езеро и Дойранско езеро;

16. настоятелно призовава органите да започнат да инвестират в поддържането и 
модернизацията на железопътната мрежа, която представлява, както от екологична, 
така и от икономическа гледна точка, жизнеспособна алтернатива на пътната 
мрежа; насърчава страната да интегрира по-добре транспортната система с всички 
съседни страни;

Регионални въпроси 
17. поздравява страната за изпълнението на всички критерии за либерализиране на 

визовия режим, което доведе до предложението на Комисията за въвеждане на 
безвизов режим от 1 януари 2010 г.; приветства правителството за регионалната 
отговорност, която е проявило, като е предложило на органите на Босна и 
Херцеговина експертния опит на основния преговарящ за визовия режим;

18. приветства участието на страната в гражданските и военните мисии на ЕС, както и 
привеждането й в съответствие с повечето декларации и общи позиции на ЕС;
отбелязва сключеното наскоро споразумение за обозначаването на границата с 
Косово;

19. приветства новия, по-положителен климат между правителствата на бивша 
югославска република Македония и Гърция след последните избори в Гърция,
насърчава двете страни да удвоят усилията си на най-високо равнище, за да 
намерят взаимно приемливо решение на проблема с името; отбелязва със 
загриженост привеждането на исторически аргументи в настоящия дебат, 
включително най-новото явление на т. нар. „антиквизация”, която крие риск от 
нарастващо напрежение между съседите и създава нови вътрешни разделения;

20. призовава бивша югославска република Македония и съседните страни да 
допринесат за изграждането на политическа култура, основана на взаимно 
уважение, разбиране, доверие и толерантност; в тази връзка подчертава основната 
отговорност на политиците и медиите;

°
° °

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, както и на 
правителството и парламента на бивша югославска република Македония.


