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Usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku Bývalé jugoslávské republiky 
Makedonie za rok 2009

Evropský parlament,

– s ohledem na závěry předsednictví přijaté na zasedání Evropské rady v Soluni ve dnech 
19. a 20. června 2003, na němž bylo všem západobalkánským zemím přislíbeno, že 
mohou přistoupit k Evropské unii,

– s ohledem na rozhodnutí Evropské rady ze dne 16. prosince 2005 udělit Bývalé 
jugoslávské republice Makedonii status kandidátské země pro členství v EU a na závěry 
předsednictví přijaté na zasedání Evropské rady ve dnech 15.–16. června 2006 a         
14.–15. prosince 2006,

– s ohledem na prozatímní dohodu mezi Řeckou republikou a Bývalou jugoslávskou 
republikou Makedonií z roku 1995,

– s ohledem na zprávu Komise o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 
2009 ze dne 14. října 2008 (SEK(2009)1335),

– s ohledem na závěry šestého zasedání Rady pro stabilizaci a přidružení EU–Bývalá 
jugoslávská republika Makedonie, které se konalo dne 27. července 2009,

– s ohledem na doporučení Smíšeného parlamentního výboru EU–Bývalá jugoslávská 
republika Makedonie z 27.–28. listopadu 2008,

– s ohledem na dohody mezi EU a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií ze dne 
18. září 2007 o zjednodušení vízové povinnosti a zpětném přebírání osob a na návrh 
Komise o liberalizaci vízové povinnosti,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/212/ES ze dne 18. února 2008 o zásadách, prioritách
a podmínkách přístupového partnerství s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií1,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,
A. vzhledem k tomu, že proces rozšiřování je přínosem jak pro přistupující země, tak pro 

Evropskou unii jako celek,
B. vzhledem k tomu, že možnost integrace do EU má pozitivní vliv na reformy v oblasti 

Západního Balkánu a přispívá k větší stabilitě, prosperitě a udržení míru v tomto regionu,
C. vzhledem k tomu, že Bývalá jugoslávská republika Makedonie pokračuje v reformním 

procesu a vstoupí do Evropské unie, jakmile splní všechna kodaňská kritéria,
1. vyjadřuje uznání Bývalé jugoslávské republice Makedonii za pokrok dosažený od 

poslední zprávy o pokroku; s uspokojením konstatuje, že na základě tohoto pokroku 
doporučila Komise zahájení přístupových jednání; vyzývá Radu, aby na summitu
v prosinci 2009 potvrdila doporučení Komise, a očekává, že jednání budou zahájena
v blízké budoucnosti;

                                               
1 Úř. věst. L 80, 19.3.2008, s. 32.
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Politický vývoj
2. vítá široký konsenzus mezi vládou a opozičními stranami o evropském směřování země;

s uspokojením konstatuje, že tento konsenzus a lepší politický dialog urychlily přijetí 
právních předpisů týkajících se integrace do EU; zdůrazňuje však, že je důležité, aby byly 
účinně uplatňovány; 

3. vítá pokrok, který země učinila v boji proti korupci, zejména v příjímání právních 
předpisů týkajících se financování politických stran; konstatuje však, že korupce, která je 
častým problémem zemí v této oblasti, je stále velmi rozšířená a k jejímu vymýcení je 
třeba podniknout další rázné kroky;

4. připomíná, že základem demokratického státu je dobře fungující parlament, který plní 
úlohu zákonodárce a vykonává dohled nad činností vlády; v tomto ohledu vítá přijetí 
zákona o národním parlamentu, který značně zlepšuje jeho fungování; poznamenává, že 
je třeba ještě více zlepšit fungování parlamentu a zvýšit úlohu opozice, a to úpravou 
jednacího řádu parlamentu podle osvědčených evropských postupů; poukazuje na 
nedávný bojkot parlamentu Demokratickou stranou Albánců a vyzývá tuto stranu, aby 
své politické cíle prosazovala prací v parlamentu; 

5. vyjadřuje orgánům uznání za průběh prezidentských a místních voleb, které 
představovaly pokrok ve srovnání s parlamentními volbami v roce 2008; s uspokojením 
konstatuje, že volby splňovaly většinu mezinárodních norem, a vyzývá vládu, aby 
urychleně realizovala zbývající doporučení OBSE/ODIHR; v této souvislosti upozorňuje 
na velké množství hlášených případů nátlaku a zastrašování voličů, zejména státních 
zaměstnanců, kterými je třeba se zabývat; vítá skutečnost, že některé osoby, které se 
tohoto jednání dopustily, byly postaveny před soud, a očekává, že zbývající činy budou 
vyšetřeny a jejich pachatelé soudně stíháni;

6. zdůrazňuje, že je velmi důležité, aby byla důsledně plněna ochridská rámcová dohoda, 
která je základem vztahů mezi etnickými skupinami v zemi; vyzývá všechny komunity, 
aby respektovaly citlivá místa jiných skupin a aby se zejména zdržely používání 
pobuřujících slov a provokativní symboliky, které znevažují postavení ostatních 
etnických skupin; kromě toho zdůrazňuje význam vzdělání v integračním procesu a v této 
souvislosti vyzývá orgány, aby na školách postupně zrušily etnicky oddělené směny; 

7. upozorňuje zejména na probíhající proces decentralizace, který je důležitým krokem
k lepšímu fungování země a ke zlepšování vztahů mezi etnickými skupinami; zdůrazňuje, 
že v zájmu úspěšného dokončení tohoto procesu musí být obcím poskytnuto na plnění 
nových úkolů více finančních prostředků;

8. zdůrazňuje, že přístup občanů ke spravedlnosti je důležitým prvkem právního státu;
v tomto ohledu vítá pokrok dosažený v oblasti soudnictví a závazek vlády pokračovat
v reformách, které se projevily mimo jiné i ve zvýšení financování soudů a státního 
zastupitelství; vyzývá orgány, aby nadále posilovaly nezávislost soudců a zajistily jejich 
nestrannost; konstatuje, že počet neuzavřených soudních případů se snižuje, a vyzývá 
orgány, aby i nadále zlepšovaly výkonnost systému; dále vyzývá k urychlenému přijetí 
zákona o právní pomoci;

9. bere na vědomí pokrok v reformě fungování veřejné správy obecně, zejména přijetí 
zákona o státních zaměstnancích; vyzývá orgány, aby zajistily dodržování zákona
a zastavily nezákonné povyšování zaměstnanců a najímání dočasného personálu;



PE430.295v02-00 4/5 RE\795129CS.doc

CS

10. vyzývá orgány, aby i nadále zvyšovaly nezávislost a pluralismus sdělovacích prostředků
a zabránily jejich ovlivňování politickými stranami, a zejména ze strany vlády; 
zdůrazňuje, že svobodu sdělovacích prostředků oslabuje nedostatečná transparentnost
a koncentrace vlastnictví na mediálním trhu;

11. vyzývá orgány, aby vypracovaly protidiskriminační strategii; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
rázného postupu ve snaze zlepšit situaci žen a dětí a chránit je před domácím násilím; 
vyzývá vládu, aby nadále usilovala o zvýšení účasti žen na politickém životě, která je
v současné době omezená, o čemž svědčí i skutečnost, že v posledních volbách neuspěla 
žádná z žen navržených na funkci starosty; vyzývá proto orgány, aby zvážily zavedení
systému kvót, který by umožňoval vyhradit určité procento politických funkcí a míst na 
volebních kandidátkách ženám;

Hospodářská a sociální situace
12. obává se, že dopad finanční krize na Makedonii ještě zhorší stále vysokou míru 

nezaměstnanosti a zbrzdí snahy o její snížení; zdůrazňuje, že orgány by měly udělat 
maximum pro to, aby ochránily zranitelné skupiny společnosti před důsledky krize;

13. blahopřeje zemi k lepšímu umístění v nejnovější zprávě Světové banky „Doing Business 
2009“; zdůrazňuje však, že postupy pro registraci firem a ochrana vlastnických práv se 
stále dostatečně nezlepšily a že vzdělávací systém nemá dostatek finančních prostředků 
na to, aby připravoval lidské zdroje, které jsou potřebné pro rozvoj ekonomiky;

14. upozorňuje na nedávný protest odborů proti vládou navrhovaným změnám pracovního 
práva, které by mohly omezit práva a svobody pracovníků; vyjadřuje vážné znepokojení 
nad postavením pracovníků, zejména žen v textilních továrnách;

15. domnívá se, že i když sladění právních předpisů v oblasti životního prostředí mírně 
pokročilo, je třeba podstatně zlepšit jejich uplatňování na místní úrovni; opakuje svou 
výzvu k účinnému sledování kvality a hladiny vody v pohraničních jezerech Ochrid, 
Prespa a Dojran; 

16. naléhavě žádá orgány, aby začaly investovat do údržby a modernizace železniční sítě, 
která je z ekologického i ekonomického hlediska možnou alternativou silniční sítě; 
vyzývá zemi, aby dopravní systém lépe integrovala do systémů sousedních států;

Regionální otázky
17. blahopřeje zemi k tomu, že splnila všechna kritéria pro liberalizaci vízového režimu, a 

v důsledku toho Komise navrhla, aby jí byl od 1. ledna 2010 povolen bezvízový styk; 
vyjadřuje uznání vládě za regionální odpovědnost, kterou projevila tím, že orgánům 
Bosny a Hercegoviny nabídla své zkušenosti při vyjednávání vízových otázek; 

18. vítá účast země v civilních a vojenských misích EU a také její souhlas s většinou 
prohlášení a společných postojů EU; bere na vědomí novou smlouvu o vymezení hranic
s Kosovem;

19. vítá nové, příznivější klima ve vztazích mezi vládou Bývalé jugoslávské republiky 
Makedonie a vládou Řecka po posledních volbách v Řecku; vyzývá obě země, aby 
znásobily své úsilí na nejvyšší úrovni a nalezly vzájemně přijatelné řešení problému
s názvem země; se znepokojením poukazuje na používání historických argumentů
v současné diskusi, včetně nedávného jevu tzv. „antikvizace“, které představuje riziko 
zvýšení napětí ve vztazích se sousedními státy a vytváří nové vnitřní rozdělení;
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20. vyzývá Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii a její sousední země, aby přispívaly
k politické kultuře založené na vzájemném respektu, porozumění a toleranci; v tomto 
ohledu zdůrazňuje primární odpovědnost politiků a sdělovacích prostředků;

°

° °
21. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům 

členských států a vládě a parlamentu Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.


