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Az Európai Parlament állásfoglalása a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért 
eredményekről szóló 2009. évi jelentésről

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Tanács 2003. június 19–20-i thesszaloniki ülésének elnökségi 
következtetéseire, amelyekben minden nyugat-balkáni állam ígéretet kapott arra, hogy 
csatlakozhat az Európai Unióhoz,

– tekintettel az Európai Tanács 2005. december 16-i határozatára, amely Macedónia Volt 
Jugoszláv Köztársaságnak megadta az EU-tagjelölt ország státuszát, és tekintettel a 2006. 
június 15–16-i és a 2006. december 14–15-i Európai Tanács elnökségi következtetéseire,

– tekintettel a Görög Köztársaság és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között 1995-
ben létrejött ideiglenes megállapodásra,

– tekintettel a 2008. október 14-i, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért 
eredményekről szóló 2009. évi bizottsági jelentésre (SEC(2009)1335),

– tekintettel az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Stabilizációs és Társulási 
Tanács 2009. július 27-i hatodik ülésének következtetéseire,

– tekintettel az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Parlamenti Vegyes Bizottság 
2008. november 27–28-i ajánlásaira,

– tekintettel az EU és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött, 2007. 
szeptember 18-i vízumkönnyítési és visszafogadási megállapodásra, valamint a 
vízumliberalizációra irányuló bizottsági javaslatra,

– tekintettel a 2008. február 18-i, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal a csatlakozási 
partnerségben létrehozott elvekről, prioritásokról és feltételekről szóló, 2008/212/EK 
tanácsi határozatra1,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a bővítési folyamat mind a csatlakozó ország, mind pedig az Európai Unió egésze 
számára előnyökkel jár,

B. mivel a kilátásba helyezett uniós integráció továbbra is pozitív hatást gyakorol a nyugat-
balkáni térség reformfolyamataira, és elősegíti, hogy a régió stabilabbá, békésebbé és 
virágzóbbá váljon,

C. mivel Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság folytatja a reformfolyamatot, és amint az 
ország teljesíti a koppenhágai kritériumokat, csatlakozik az Európai Unióhoz,

1. elismerését fejezi ki Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak az elért eredményekről 
szóló legutóbbi jelentés óta tett előrelépésekért; elégedettségének ad hangot amiatt, hogy 
e haladás alapján a Bizottság javasolta a csatlakozási tárgyalások megkezdését; felhívja a 
Tanácsot, hogy 2009. decemberi csúcstalálkozóján hagyja jóvá a Bizottság ajánlását, és 

                                               
1 HL L 80., 2008.3.19., 32. o.
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arra számít, hogy a tárgyalások a közeljövőben megkezdődnek;

Politikai fejlemények
2. üdvözli a kormány és az ellenzéki pártok közötti széles körű egyetértést az ország európai 

elkötelezettségével kapcsolatban; elégedettséggel nyugtázza, hogy ez az egyetértés, 
valamint a politikai párbeszéd fejlődése felgyorsította az uniós integrációval kapcsolatos 
jogszabályok elfogadását; hangsúlyozza ugyanakkor azok hatékony végrehajtásának 
szükségességét;

3. üdvözli, hogy az ország jelentős előrelépéseket tett a korrupció elleni küzdelem terén, 
különösen a politikai pártok finanszírozásáról szóló jogszabályok elfogadásával 
kapcsolatban; ugyanakkor megjegyzi, hogy a korrupció, ami általános problémaként 
jelentkezik a térség országaiban, továbbra is igen gyakori jelenség, és hogy 
felszámolására további határozott erőfeszítéseket kell tenni;

4. emlékeztet arra, hogy a hatékonyan működő, jogalkotói szerepét betöltő parlament, amely 
felügyeli a kormány tevékenységét, a demokrácia alapkövét képezi; ebben a tekintetben 
üdvözli, hogy elfogadták az ország parlamentjéről szóló törvényt, amely jelentős 
mértékben javítja annak működését;  megjegyzi, hogy a parlament eljárási szabályzatának 
a bevált európai gyakorlatokkal összhangban történő módosítása révén tovább kell 
fejleszteni a parlament működését, és fokozni kell az ellenzék szerepét; megjegyzi, hogy 
az Albánok Demokrata Pártja a közelmúltban bojkottálta a parlamentet, és felszólítja a 
pártot, hogy politikai céljainak elérésére a parlamenti munkán keresztül törekedjen;

5. elismerését fejezi ki a hatóságok számára az elnökválasztás és a helyi választások 
lebonyolításáért, melyek jelentős előrelépésnek számítottak a 2008-as parlamenti 
választásokhoz képest; elégedetten nyugtázza, hogy a választások lebonyolítása megfelelt 
a legtöbb nemzetközi normának, és felszólítja a kormányt, hogy sürgősen hajtsa végre az 
EBESZ/ODIHR fennmaradó ajánlásait; e tekintetben felhívja a figyelmet arra a számos 
bejelentett esetre, melyben nyomást gyakoroltak a szavazókra – elsősorban 
köztisztviselőkre –, illetve megfélemlítették őket, ami rendezésre váró probléma; üdvözli, 
hogy a szabálytalanságok néhány elkövetőjét már bíróság elé állították, és arra számít, 
hogy a fennmaradó szabálytalanságokat kivizsgálják és az elkövetők ellen vádat emelnek;

6. hangsúlyozza az ohridi keretmegállapodás teljes körű végrehajtásának kiemelkedő 
jelentőségét, mivel az az ország népcsoportjai közötti kapcsolat alapköve; felszólít 
minden közösséget arra, hogy tartsa tiszteletben az egyéb csoportok érzékeny pontjait, és 
különösen arra, hogy tartózkodjon az egyéb népcsoportok szerepét aláásó lázító 
nyelvezettől és provokatív jelképek használatától; továbbá hangsúlyozza az oktatás 
szerepének jelentőségét az integrációs folyamatban, és ezzel kapcsolatban felszólítja a 
hatóságokat arra, hogy számolják fel az iskolákban az etnikai alapon történő elkülönítést;

7. külön felhívja a figyelmet a decentralizáció jelenleg zajló folyamatára, amely fontos lépés 
az ország jobb működése és a népcsoportok közötti kapcsolatok javítása terén; 
hangsúlyozza, hogy e folyamat sikeres véghezvitelének biztosítása érdekében elegendő 
támogatást kell biztosítani az önkormányzatok számára új feladataik teljesítéséhez;

8. hangsúlyozza, hogy az állampolgárok igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése a 
jogállamiság alapvető eleme; ezzel összefüggésben üdvözli az igazságszolgáltatás terén 
elért haladást, valamint a kormány elkötelezettségét a reformok folytatása mellett, 
amelyet többek között a bíróságok és az Államügyészi Hivatal számára nyújtott 
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finanszírozás növelésével bizonyított; felszólítja a hatóságokat a bírák függetlenségének 
további megszilárdítására és pártatlanságuk biztosítására; megjegyzi, hogy csökkent a 
bírósági ügyek terén tapasztalható lemaradás, és ösztönzi a hatóságokat a rendszer 
hatékonyságának további fejlesztésére;  ezenkívül felszólít a jogi segéllyel kapcsolatos 
jogszabályok sürgős elfogadására;

9. tudomásul veszi a közigazgatás általános működésének átalakítása terén elért előrelépést 
és különösen a köztisztviselőkkel kapcsolatos jogszabályok elfogadását; felszólítja a 
hatóságokat, hogy biztosítsák a jogszabályoknak való megfelelést, és vessenek véget a 
jogtalan előléptetések gyakorlatának és az ideiglenes munkaerő jogszabályok hatókörén 
kívül történő felvételének;

10. felszólítja a hatóságokat, hogy erősítsék tovább a média függetlenségét és pluralizmusát 
oly módon, hogy véget vetnek a pártok, és elsősorban a kormány politikai befolyásának; 
hangsúlyozza, hogy a média szabadságát aláássa az átláthatóság hiánya és a médiapiac 
tulajdonjogainak koncentráltsága;

11. felszólítja a hatóságokat, hogy dolgozzanak ki megkülönböztetésellenes stratégiát; 
hangsúlyozza a nők és a gyermekek helyzetének javítására, valamint a családon belüli 
erőszaktól való védelmükre irányuló határozott erőfeszítések szükségességét; felszólítja a 
kormányt, hogy tegyen további erőfeszítéseket a nők politikai életben való jelenleg 
korlátozott részvételének javítására, mivel a legutóbbi választásokon egyetlen női 
polgármesterjelölt sem került megválasztásra; ennek érdekében arra ösztönzi a 
hatóságokat, hogy fontolják meg egy kvótarendszer bevezetését, amely a politikai 
álláshelyek és a választási listahelyek bizonyos százalékát nők számára tartaná fenn;

A gazdasági és a társadalmi helyzet
12. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a pénzügyi válságnak az országra kifejtett hatása 

súlyosbítja majd a munkanélküliség régóta magas szintjét, és akadályozza a leküzdésére 
irányuló erőfeszítéseket; hangsúlyozza, hogy a hatóságoknak mindent meg kell tenniük 
annak érdekében, hogy a társadalom sebezhető rétegeit a lehető leghatékonyabban 
megvédjék a válság hatásaival szemben;

13. gratulál az országnak az üzleti tevékenységről szóló legutóbbi világbanki jelentés 
(„Doing Business 2009”) rangsorában történt előrelépéshez; ugyanakkor rámutat arra, 
hogy az üzleti vállalkozások bejegyzésére és a tulajdonjogok védelmére irányuló 
eljárások továbbra sincsenek megfelelően kidolgozva, és hogy az oktatási rendszer nem 
rendelkezik elegendő forrással ahhoz, hogy a gazdasági fejlődéshez szükséges emberi 
erőforrásokat kitermelje;

14. tudomásul veszi, hogy a szakszervezetek a közelmúltban tiltakoztak a munkajogi 
törvényeknek a kormány által javasolt azon változtatásai ellen, amelyek  csökkenthetik a 
dolgozók jogait és szabadságait; komoly aggodalmát fejezi ki a munkavállalók, 
elsősorban pedig a textilgyárakban dolgozó női munkaerő helyzetével kapcsolatban; 

15. úgy véli, hogy bár a jogszabályok összehangolása a környezetvédelem területén 
viszonylag előrehaladt, a helyi szinten történő megvalósítás még jelentős fejlesztésre 
szorul; megismétli felhívását a határ menti Ohridi-, Preszpa- és Dorjan-tavak vízállásának 
és vízminőségének hatékony ellenőrzésére; 

16. sürgeti a hatóságokat, hogy kezdjék el a vasúthálózat karbantartására és fejlesztésére 
irányuló beruházást, mivel az ökológiai és gazdasági szempontból egyaránt a 
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közúthálózat egyik életképes alternatívája; ösztönzi az országot közlekedési hálózatának 
a szomszédos országokéval történő jobb összehangolására;

Regionális kérdések
17. gratulál az országnak ahhoz, hogy teljesítette a vízumliberalizációval kapcsolatos 

valamennyi kritériumot, aminek következtében a Bizottság 2010. január 1-jétől  
vízummentes rendszer bevezetését javasolta; elismerését fejezi ki a kormánynak azzal 
kapcsolatban, hogy regionális szintű felelősséget vállalva felajánlotta tárgyalási 
szakértelmét Bosznia-Hercegovina hatóságainak a vízumtárgyalások során;

18. üdvözli az ország részvételét az uniós polgári és katonai missziókban, valamint 
igazodását az uniós nyilatkozatok és közös álláspontok többségéhez; tudomásul veszi a 
koszovói határ kijelölésével kapcsolatos közelmúltbeli megállapodást;

19. üdvözli, hogy a közelmúltbeli görögországi választásokat követően új, pozitívabb légkör 
alakult ki Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Görögország kormányai között; 
ösztönzi a két országot, hogy a legmagasabb szinten növelje erőfeszítéseit, és találjon 
mindkét fél számára kielégítő megoldást a névproblémára; aggodalommal állapítja meg, 
hogy a jelenlegi vitában történelmi érvek hangoznak el, ideértve az ókori gyökerekre való 
hivatkozás a közelmúltban elterjedt jelenségét, ami a szomszédos országokkal való 
feszültségek növekedéséhez és új belső megosztottsághoz vezet;

20. felszólítja Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot és a szomszédos országokat, hogy 
járuljanak hozzá a kölcsönös tiszteleten, megértésen, bizalmon és tolerancián alapuló 
politikai kultúrához; e tekintetben hangsúlyozza a politikusok és a média kiemelt 
felelősségét;

°
° °

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, valamint Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság parlamentjének és kormányának.


