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Eiropas Parlamenta rezolūcija par 2009. gada progresa ziņojumu par Bijušo 
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā prezidentūras secinājumus Saloniku 2003. gada 19.–20. jūnija Eiropadomē, 
kuras laikā visām Rietumbalkānu valstīm tika apsolīta iespēja pievienoties Eiropas 
Savienībai,

– ņemot vērā Eiropadomes 2005. gada 16. decembra lēmumu piešķirt Bijušajai 
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai ES kandidātvalsts statusu, kā arī prezidentūras 
secinājumus 2006. gada 15.–16. jūnija un 2006. gada 14.–15. decembra Eiropadomē,

– ņemot vērā 1995. gada pagaidu nolīgumu starp Grieķijas Republiku un Bijušo 
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 14. novembra sagatavoto Bijušās Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republikas 2009. gada progresa ziņojumu (SEC(2009)1335),

– ņemot vērā 2009. gada 27. jūlijā notikušās ES un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas 
Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomes sestās sanāksmes secinājumus,

– ņemot vērā ES un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Apvienotās 
parlamentārās komitejas 2008. gada 27.–28. janvāra ieteikumus,

– ņemot vērā ES un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2007. gada 
18. septembra nolīgumus par vīzu režīma atvieglojumiem un atpakaļuzņemšanu un 
Komisijas priekšlikumu par vīzu režīma liberalizāciju,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 18. februāra Lēmumu 2008/212/EK par principiem, 
prioritātēm un nosacījumiem, kas ietverti Pievienošanās partnerībā ar Bijušo 
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku1,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,
A. tā kā no paplašināšanās procesa labumu gūst gan pievienošanās dalībvalstis, gan Eiropas 

Savienība kopumā;
B. tā kā izredzes integrēties Eiropas Savienībā joprojām labvēlīgi ietekmē Rietumbalkānu 

reģiona reformas un veicina tā stabilitāti, mieru un labklājību;
C. tā kā Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika turpina reformu procesu un 

pievienosies Eiropas Savienībai, tiklīdz būs izpildījusi Kopenhāgenas kritērijus,
1. izsaka atzinību Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai par panākto progresu 

kopš pēdējā progresa ziņojuma; ar gandarījumu norāda, ka, ņemot vērā šos panākumus, 
Komisija ir ierosinājusi sākt pievienošanās sarunas; aicina Padomi apstiprināt Komisijas 
ieteikumu augstākā līmeņa sanāksmē, kas notiks 2009. gada decembrī, un pauž cerību, ka 
sarunas sāksies tuvā nākotnē;

                                               
1 OV L 80, 19.3.2008., 32. lpp.
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Politiskie notikumi
2. atzinīgi vērtē valdības un opozīcijas partiju plašo vienprātību jautājumā par to, ka valstij 

jāraugās Eiropas virzienā; ar gandarījumu norāda, ka šī vienprātība un uzlabotais 
politiskais dialogs ir paātrinājis tiesību aktu pieņemšanu par integrāciju Eiropas 
Savienībā; tomēr uzsver, ka ir svarīgi šos tiesību aktus efektīvi īstenot;

3. atzinīgi vērtē valsts panākto pozitīvo progresu cīņā ar korupciju, kā arī pauž īpašu 
atzinību par tiesību aktu pieņemšanu attiecībā uz politisko partiju finansēšanu; tomēr 
norāda, ka korupcija, kas šā reģiona valstīm ir raksturīga problēma, valstī joprojām valda 
un ka ir jāturpina enerģiski cīnīties, lai to izskaustu;

4. atgādina, ka efektīvi parlamenti, kas pilda savu likumdevēju iestāžu lomu un uzrauga 
valdības darbības, ir demokrātijas pamats; tāpēc atzinīgi vērtē, ka ir pieņemts tāds tiesību 
akts par valsts parlamentu, kas ievērojami uzlabo tā darbību; norāda, ka ir jāturpina 
uzlabot parlamenta darbību un jāpalielina opozīcijas loma, grozot parlamenta reglamentu 
saskaņā ar Eiropas labāko praksi; norāda uz nesen notikušo parlamenta boikotu, ko 
sarīkoja Albāņu demokrātiskā partija, un aicina šo partiju īstenot savus politiskos mērķus, 
strādājot parlamentā;

5. pauž atzinību iestādēm par prezidenta vēlēšanu un pašvaldību vēlēšanu gaitu, kas 
liecināja par pozitīvu progresu salīdzinājumā ar parlamenta vēlēšanām 2008. gadā; ar 
gandarījumu norāda, ka vēlēšanas atbilda lielākajai daļai starptautisko standartu, un 
aicina valdību steidzami īstenot pārējos Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 
(EDSO)/ Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja (ODIHIR) ieteikumus; saistībā ar 
to uzsver, ka ir bijuši daudzi gadījumi, kad uz vēlētājiem ir izdarīts spiediens vai tie ir 
iebiedēti, it īpaši valsts civildienesta ierēdņi, un ka šī problēma ir jārisina;  atzinīgi vērtē 
to, ka daži pārkāpumu izdarītāji ir nodoti tiesai, un cer, ka pārējie pārkāpumi tiks 
izmeklēti un to izdarītāji saukti pie atbildības;

6. uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi pilnībā īstenot Ohridas pamatnolīgumu, kas ir stūrakmens 
attiecībām starp dažādām etniskām kopienām valstī; aicina visas kopienas ņemt vērā citu 
grupu jutīgos jautājumus un it īpaši atturēties no aizvainojošiem izteikumiem un 
provokatīviem simboliem, kas mazina citu etnisko grupu lomu; turklāt uzsver izglītības 
nozīmi integrācijas procesā un šajā sakarībā aicina iestādes pakāpeniski pārtraukt skolās 
praktizēto skolēnu iedalīšanu maiņās pēc etniskās piederības;

7. vērš īpašu uzmanību notiekošajam decentralizācijas procesam, kas ir nozīmīgs solis, lai 
veicinātu labāku valsts funkcionēšanu un uzlabotu attiecības starp etniskajām kopienām; 
uzsver — lai nodrošinātu šā procesa veiksmīgu īstenošanu, ir jānodrošina pašvaldībām 
pietiekami daudz līdzekļu jauno uzdevumu izpildei;

8. uzsver, ka pilsoņu piekļuve tiesu iestādēm ir būtisks tiesiskuma elements; saistībā ar to 
atzinīgi vērtē panākto progresu tieslietu jomā un valdības apņemšanos turpināt reformas, 
par ko, cita starpā, liecināja finansējuma palielināšana tiesām un prokuratūrai; aicina 
iestādes turpināt stiprināt tiesnešu neatkarību un nodrošināt to objektivitāti; norāda, ka 
tiesā nonākušo neizskatīto lietu daudzums ir sarucis, un mudina iestādes turpināt uzlabot 
sistēmas efektivitāti; aicina arī steidzami pieņemt tiesību aktu par juridisko palīdzību;

9. norāda uz progresu, kas panākts valsts pārvaldes darbības reformēšanā kopumā un īpaši 
tiesību akta pieņemšanā par valsts civildienesta ierēdņiem; aicina iestādes nodrošināt 
atbilstību tiesību aktiem, izbeidzot darbinieku prettiesisku paaugstināšanu amatā un 
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pagaidu darbinieku pieņemšanu darbā neatbilstīgi tiesību aktiem; 
10. mudina iestādes turpināt stiprināt plašsaziņas līdzekļu neatkarību un plurālismu, izbeidzot 

partiju un īpaši valdības politisko iejaukšanos; uzsver, ka plašsaziņas līdzekļu brīvību 
ierobežo pārredzamības trūkums un to piederība nedaudziem īpašniekiem plašsaziņas 
līdzekļu tirgū;

11. aicina iestādes izstrādāt diskriminācijas novēršanas stratēģiju; uzsver, ka ir aktīvi jācenšas 
uzlabot sieviešu un bērnu situāciju un pasargāt viņus no vardarbības ģimenē; mudina 
valdību vairāk censties palielināt sieviešu pašreizējo ierobežoto līdzdalību politiskajā 
dzīvē, par ko liecina tas, ka neviena no galvenajām sieviešu kandidātēm pēdējās 
vēlēšanās netika ievēlēta; šajā nolūkā mudina iestādes apsvērt iespēju ieviest kvotu 
sistēmu, noteiktu daļu politisko amatu un vietu vēlēšanu sarakstā rezervējot sievietēm; 

Ekonomiskā un sociālā situācija
12. ir noraizējies, ka finanšu krīzes ietekme saasinās valstī nemainīgi augstā bezdarba līmeņa 

problēmu un apgrūtinās centienus to pazemināt; uzsver, ka iestādēm vajadzētu darīt visu 
iespējamo, lai maksimāli pasargātu vismazāk aizsargātās sabiedrības grupas no krīzes 
ietekmes;

13. pauž atzinību valstij par to, ka tā saņēmusi augstāku novērtējumu pēdējā Pasaules Bankas 
ziņojumā „Uzņēmējdarbības veikšana 2009”; tomēr norāda, ka procedūras uzņēmumu 
reģistrēšanai un īpašumtiesību aizsardzībai joprojām nav pietiekami uzlabotas un ka 
izglītības sistēmā trūkst resursu, lai tā spētu nodrošināt cilvēkresursus, kas nepieciešami 
ekonomikas attīstībai;

14. norāda uz nesen pausto arodbiedrību protestu pret valdības ierosinātajām izmaiņām Darba 
likumā, kas varētu ierobežot darbinieku tiesības un brīvības; pauž nopietnas bažas par 
strādnieku, it īpaši sieviešu, statusu tekstilrūpnīcās; 

15. uzskata, ka ir būtiski jāuzlabo vides tiesību aktu īstenošana vietējā līmenī, kaut arī to 
ievērošana notiek samērā labā līmenī; atkārtoti aicina īstenot efektīvu kvalitātes un ūdens 
līmeņa uzraudzību ezeros, kas atrodas uz valsts robežas, proti, Ohridas, Prespas un 
Dojranas ezerā; 

16. mudina iestādes sākt ieguldīt dzelzceļa tīkla uzturēšanā un modernizācijā, kas gan 
ekoloģiskā, gan ekonomiskā ziņā ir stabila alternatīva ceļu sistēmai;  mudina valsti 
uzlabot transporta sistēmas integrāciju saistībā ar visām kaimiņvalstīm;

Reģionālie jautājumi
17. pauž atzinību valstij par to, ka tā izpildījusi visus kritērijus vīzu režīma liberalizācijai, kā 

rezultātā Komisija izstrādāja priekšlikumu piešķirt tai bezvīzu režīmu no 2010. gada 
1. janvāra; atzinīgi vērtē to, ka valdība ir uzņēmusies reģionālo atbildību, daloties ar 
Bosnijas un Hercegovinas iestādēm savā vidutājas pieredzē sarunās par vīzu režīmu;

18. atzinīgi vērtē to, ka valsts piedalās ES civilajās un militārajās misijās un ievēro lielāko 
daļu ES deklarāciju un kopējo nostāju; norāda uz nesen noslēgto nolīgumu par robežu 
demarkāciju ar Kosovu;

19. atzinīgi vērtē jauno un labvēlīgāko gaisotni attiecībās starp Bijušās Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republikas un Grieķijas valdībām pēc pēdējām vēlēšanām Grieķijā; mudina 
abas valstis divkārši pastiprināt centienus augstākajā līmenī, lai rastu abpusēji 
apmierinošu risinājumu attiecībā uz nosaukumu; ar bažām norāda uz vēsturisko 
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argumentu izmantošanu pašreizējās debatēs, tostarp nesen pieredzēto tā dēvēto 
„antikvizāciju”, kas draud palielināt saspīlējumu attiecībās ar kaimiņvalstīm un rada 
jaunu iekšējo dalījumu;

20. mudina Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku un tās kaimiņvalstis sniegt 
ieguldījumu politiskajā kultūrā, pamatojoties uz abpusēju cieņu, sapratni, uzticību un 
toleranci; šajā sakarībā uzsver to, ka politiķiem un plašsaziņas līdzekļiem ir vislielākā 
atbildība;

°

° °
21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas valdībai 
un parlamentam.


