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Europos Parlamento rezoliucija dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 
2009 m. pažangos ataskaitos

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui 
Salonikuose, kurio metu visoms Vakarų Balkanų valstybėms buvo pažadėta, kad jos taps 
Europos Sąjungos narėmis, pirmininkavusios valstybės narės išvadas,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2005 m. gruodžio 16 d. sprendimą suteikti 
Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai ES narystės siekiančios šalies 
kandidatės statusą ir Europos Vadovų Tarybos 2006 m. birželio 15–16 d. ir 2006 m. 
gruodžio 14–15 d. susitikimams pirmininkavusios valstybės išvadas,

– atsižvelgdamas į 1995 m. laikinąjį Graikijos Respublikos ir Buvusiosios Jugoslavijos 
Respublikos Makedonijos susitarimą,

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 14 d. Komisijos parengtą Buvusiosios Jugoslavijos 
Respublikos Makedonijos 2009 m. pažangos ataskaitą (SEC(2009)1335),

– atsižvelgdamas į ES ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos 
ir asociacijos tarybos šeštojo susitikimo 2009 m. liepos 27 d. išvadas,

– atsižvelgdamas į ES ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtinio 
parlamentinio komiteto 2008 m. lapkričio 27–28 d. rekomendacijas,

– atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 18 d. ES ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos 
Makedonijos susitarimus dėl vizų tvarkos supaprastinimo ir readmisijos ir į Komisijos 
pasiūlymą dėl vizų režimo liberalizavimo,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą 2008/212/EB dėl principų, 
prioritetų ir sąlygų, įvardytų Stojimo partnerystėje su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika 
Makedonija1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi plėtros procesas naudingas ir stojančiosioms valstybėms ir visai Europos 
Sąjungai,

B. kadangi narystės ES perspektyva ir toliau daro teigiamą įtaką reformoms Vakarų Balkanų 
regione ir padeda jame užtikrinti didesnį stabilumą, taiką ir gerovę,

C. kadangi Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija tęsia reformų procesą ir įstos į 
Europos Sąjungą, kai tik šalis atitiks visus Kopenhagos kriterijus,

1. giria Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangą, pasiektą nuo 
paskutinės pažangos ataskaitos; su pasitenkinimu pažymi, kad atsižvelgdama į šią 
pažangą Komisija rekomendavo pradėti derybas dėl narystės; ragina Tarybą patvirtinti 
Komisijos rekomendaciją per 2009 m. gruodžio mėn. vyksiantį aukščiausiojo lygio 

                                               
1 OL L 80, 2008 3 19, p. 32.
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susitikimą ir tikisi, kad derybos bus pradėtos netolimoje ateityje;

Politiniai pokyčiai
2. džiaugiasi vyriausybės ir opozicijos partijų pasiektu bendru susitarimu dėl šalies 

orientavimosi į Europą; su pasitenkinimu pažymi, kad pasiekus šį susitarimą ir pagerėjus 
politiniam dialogui buvo greičiau priimti įstatymai dėl integracijos į ES; tačiau pabrėžia, 
kad svarbu veiksmingai įgyvendinti šiuos įstatymus;

3. džiaugiasi teigiama šalies pažanga kovojant su korupcija ir ypač priimant įstatymus dėl 
politinių partijų finansavimo; tačiau pažymi, kad korupcija – bendra šio regiono šalių 
problema – ir toliau dominuoja ir kad reikia dėti ryžtingų pastangų norint ją panaikinti;

4. primena, kad veiksmingi parlamentai, įgyvendinantys savo įstatymų leidėjo vaidmenį ir 
prižiūrintys vyriausybių veiklą, yra demokratijos pagrindas; atsižvelgdamas į tai, 
džiaugiasi, kad buvo priimtas įstatymas dėl šalies parlamento, iš esmės patobulinęs 
parlamento veikimą; pažymi, kad reikia toliau tobulinti parlamento veikimą ir didinti 
opozicijos vaidmenį, keičiant parlamento statutą atsižvelgiant į pažangiąją Europos 
patirtį; atkreipia dėmesį į tai, kad Albanų demokratinė partija neseniai boikotavo 
parlamentą, ir ragina šią partiją siekti savo politinių tikslų dalyvaujant parlamento 
veikloje;

5. giria valdžios institucijas už prezidento ir vietos savivaldos rinkimų organizavimą, 
kadangi pastebima didelė pažanga palyginti su 2008 m. įvykusiais parlamento rinkimais; 
su pasitenkinimu pažymi, kad rinkimai atitiko daugumą tarptautinių standartų, ir ragina 
vyriausybę kuo skubiau įgyvendinti likusias ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus 
teisių biuro rekomendacijas; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad buvo gautas ne vienas 
pranešimas apie rinkėjams, ypač valstybės tarnautojams, daromo spaudimo ir jų 
įbauginimo atvejus, kurie turi būti ištirti; džiaugiasi, kad kai kurie tvarkos pažeidėjai 
buvo nubausti teismine tvarka, ir tikisi, kad ir kiti pažeidimai bus ištirti, o pažeidėjai –
nubausti;

6. pabrėžia, kad itin svarbu visapusiškai įgyvendinti Ochrido pagrindų susitarimą, kuris yra 
etninių ryšių šioje šalyje pagrindas; ragina visas bendruomenes gerbti kitų grupių 
jautriąsias puses ir ypač atsisakyti kurstančių kalbų ir nenaudoti provokuojančių simbolių, 
menkinančių kitų etninių grupių vaidmenį; be to, pabrėžia švietimo svarbą integracijos 
procese ir atsižvelgdamas į tai ragina valdžios institucijas palaipsniui panaikinti 
mokyklose etniniu pagrindu suskirstytas pamainas;

7. ypatingą dėmesį atkreipia į vykstantį decentralizavimo procesą, kuris yra svarbus etapas 
siekiant geresnio valstybės funkcionavimo ir gerinant etninius ryšius; pabrėžia, kad norint 
užtikrinti sėkmingą šio proceso įgyvendinimą, savivaldybėms reikia skirti pakankamai 
lėšų, kad jos galėtų įvykdyti savo naujus uždavinius;

8. pabrėžia, kad piliečių galimybė kreiptis į teismą yra esminis teisinės valstybės elementas; 
atsižvelgdamas į tai, džiaugiasi teismų sistemos srityje pasiekta pažanga ir vyriausybės 
įsipareigojimu tęsti paskelbtas reformas, inter alia, skiriant daugiau lėšų teismams ir 
prokuratūrai; ragina valdžios institucijas stiprinti teisėjų nepriklausomumą ir užtikrinti jų 
nešališkumą; pažymi, kad teismuose nebaigtų nagrinėti bylų skaičius sumažėjo, ir ragina 
valdžios institucijas toliau gerinti sistemos veiksmingumą; taip pat ragina kuo greičiau 
priimti teisinės pagalbos įstatymą;

9. atkreipia dėmesį į pažangą, kuri buvo pasiekta reformuojant viešojo administravimo 
sektoriaus veikimą apskritai, ir ypač į priimtą valstybės tarnautojų įstatymą; ragina 
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valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, ir užkirsti kelią neteisėtiems 
paaukštinimams bei laikinųjų darbuotojų įdarbinimui nesilaikant įstatymų;

10. ragina valdžios institucijas toliau stiprinti žiniasklaidos nepriklausomumą ir pliuralizmą 
užkertant kelią bet kokios politinės partijos, ir ypač vyriausybės, politiniam kišimuisi; 
pabrėžia, kad žiniasklaidos laisvei kelia grėsmę skaidrumo trūkumas ir nuosavybės teisių 
koncentracija žiniasklaidos rinkoje;

11. ragina valdžios institucijas parengti kovos su diskriminavimu strategiją; pabrėžia, kad 
būtina dėti ryžtingų pastangų siekiant pagerinti moterų ir vaikų padėti ir apsaugoti juos 
nuo smurto namuose; ragina vyriausybę toliau dėti pastangas ir padidinti šiuo metu ribotą 
moterų dalyvavimą politiniame gyvenime, pasireiškiantį tuo, kad per paskutinius 
rinkimus nė viena iš moterų kandidačių nebuvo išrinkta į mero postą; taigi ragina 
valdžios institucijas apsvarstyti ir įgyvendinti kvotų sistemą, pagal kurią tam tikra 
politinių pareigybių ir postų dalis rinkimų sąrašuose būtų rezervuota moterims;

Ekonominė ir socialinių reikalų padėtis
12. susirūpinęs dėl to, kad dėl finansų krizės poveikio šalyje dar labiau padidės ir taip nuolat 

aukštas nedarbo lygis ir bus apsunkintos sąlygos dėti pastangas jį sumažinti; pabrėžia, 
kad valdžios institucijos turi padaryti viską, kad kuo labiau apsaugotų pažeidžiamas 
visuomenės grupes nuo neigiamų krizės padarinių;

13. sveikina valstybę su padidėjusiu jos reitingu paskutinėje Pasaulio banko 2009 m. verslo 
ataskaitoje (angl. „Doing Business 2009“);  tačiau pažymi, kad įmonių registravimo ir 
nuosavybės teisių apsaugos procedūros buvo nepakankamai pagerintos ir kad švietimo 
sistema nepakankamai finansuojama, kad būtų kuriami žmoniškieji ištekliai, kurie būtini 
norint vystyti ekonomiką;

14. atkreipia dėmesį į neseniai įvykusias profesinių sąjungų protesto akcijas, nukreiptas prieš 
vyriausybės siūlomas Darbo įstatymo pataisas, pagal kurias gali būti apribotos darbuotojų 
teisės ir laisvės; išreiškia didelį susirūpinimą dėl darbuotojų, ypač tekstilės gamyklose 
dirbančių moterų, statuso; 

15. mano, kad, nors pastebima tam tikra pažanga derinant įstatymus aplinkos srityje, tačiau 
dar reikia žymiai pagerinti teisės aktų įgyvendinimą vietos lygmeniu; dar kartą ragina 
veiksmingai stebėti vandens kokybę ir lygį pasienyje esančiuose Ochrido, Prespos ir 
Doirano ežeruose;

16. ragina valdžios institucijas pradėti investuoti į geležinkelių tinklo, kuris ekologiniu ir 
ekonominiu požiūriu yra perspektyvi alternatyva kelių transporto sistemai, priežiūrą ir 
modernizavimą; ragina valstybę geriau sujungti savo transporto sistemą su visomis 
kaimyninėmis šalimis;

Regioniniai klausimai
17. sveikina valstybę dėl to, kad įvykdytos visos vizų režimo liberalizavimo gairės, kadangi 

Komisija, atsižvelgdama į tai, pateikė pasiūlymą nuo 2010 m. sausio 1 d. įvesti bevizį 
režimą; giria vyriausybę už tai, kad parodė savo regioninę atsakomybę ir pasiūlė Bosnijos 
ir Hercegovinos valdžios institucijoms pasinaudoti jos vyriausiojo derybininko patirtimi 
vedant derybas dėl vizų;

18. džiaugiasi šalies dalyvavimu ES civilinėse ir karinėse misijose ir tuo, kad ji pritaria 
daugeliui ES pareiškimų ir bendrųjų pozicijų; atkreipia dėmesį į neseniai priimtą 
susitarimą dėl sienų demarkacijos su Kosovu;
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19. džiaugiasi naujais labiau atšilusiais Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir 
Graikijos vyriausybės santykiais po neseniai Graikijoje įvykusių rinkimų; ragina abi 
valstybes aukščiausiu lygiu dėti dvigubai daugiau pastangų ir rasti abiems pusėms 
priimtiną sprendimą dėl pavadinimo; susirūpinęs pažymi, kad vykstančiose diskusijose 
naudojami istoriniai argumentai, įskaitant siejimo su antika reiškinį, kadangi dėl to gali 
padidėti įtampa tarp kaimynų ir atsirasti naujų vidinių susiskaldymų;

20. ragina Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedonija ir jos kaimynines šalis prisidėti 
kuriant politinę kultūrą, pagrįstą tarpusavio pagarba, supratimu, pasitikėjimu ir 
tolerancija; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia pirminę politikų ir žiniasklaidos atsakomybę;

°
° °

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams bei Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 
parlamentui.


