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Resolutie van het Europees Parlement over het voortgangsverslag betreffende de 
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Het Europees Parlement,

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Thessaloniki van 
19 t/m 20 juni 2003, waarop alle staten van de westelijke Balkan het lidmaatschap van de 
Europese Unie in het vooruitzicht werd gesteld,

– gezien het besluit van de Europese Raad van 16 december 2005 om de voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië de status van kandidaatland voor het EU-
lidmaatschap te verlenen en gezien de besluiten van het voorzitterschap van de zittingen 
van de Europese Raad van 15 t/m 16 juni 2006 en 14 t/m 15 december 2006,

– gezien de interimovereenkomst van 1995 tussen de Helleense Republiek en de 
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië,

– gezien het voortgangsverslag 2009 van de Commissie betreffende de voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië van 14 oktober 2008 (SEC(2009)1335),

– gezien de conclusies van de zesde bijeenkomst van de Stabilisatie- en Associatieraad EU-
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië van 27 juli 2009,

– gezien de aanbevelingen van de Gemengde Parlementaire Commissie EU-voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië van 27 t/m 28 november 2008, 

– gezien de overeenkomsten tussen de EU en de voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië inzake facilitering van de visumverlening en hertoelating van 18 september 
2007 en het Commissievoorstel inzake liberalisering van de visumverlening,

– gelet op besluit van de Raad 2008/212/EG van 18 februari 2008 betreffende de 
beginselen, prioriteiten en voorwaarden die worden opgenomen in het 
toetredingspartnerschap met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië1,

– gelet op artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het toetredingsproces zowel de kandidaatlanden als de Europese Unie 
als geheel voordelen biedt,

B. overwegende dat van het vooruitzicht van opneming in de Europese Unie een positieve 
invloed blijft uitgaan op de hervormingen in het gebied van de westelijke Balkan en ertoe 
bijdraagt dit gebied stabieler, vreedzamer en welvarender te maken,

C. overwegende dat de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië het 
hervormingsproces blijft voortzetten en tot de Europese Unie zal toetreden zodra dit land 
aan alle criteria van Kopenhagen voldoet,

1. feliciteert de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië met de vooruitgang die 
het land sinds het laatste voortgangsverslag heeft geboekt;  constateert tot zijn 

                                               
1 PB L 80 van 19.3.2008, blz. 32.
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tevredenheid dat de Commissie op grond van deze vooruitgang heeft aanbevolen 
toetredingsonderhandelingen met het land te beginnen;  vraagt de Raad de aanbeveling 
van de Commissie te bevestigen tijdens de top die in december 2009 zal worden 
gehouden en spreekt de verwachting uit dat de onderhandelingen in de nabije toekomst 
zullen beginnen;

Politieke ontwikkelingen
2. neemt met tevredenheid kennis van de brede consensus tussen de regering en de 

oppositiepartijen over de Europese koers die het land wil inslaan; constateert met 
genoegdoening dat deze consensus en een verbetering van de politieke dialoog ertoe 
hebben geleid dat de aanneming van wetgeving over de integratie in de EU sneller is 
verlopen; onderstreept echter dat het belangrijk is dat deze wetgeving daadwerkelijk ten 
uitvoer wordt gelegd;

3. is verheugd over de goede vooruitgang die het land heeft geboekt in de strijd tegen de 
corruptie en betuigt met name zijn tevredenheid over de aanneming van de wet inzake de 
financiering van politieke partijen; constateert echter dat corruptie, een 
gemeenschappelijk probleem van de landen in dit gebied, nog steeds alomtegenwoordig 
is en dat er verdere energieke pogingen noodzakelijk zijn om de corruptie uit te roeien;

4. brengt in herinnering dat doeltreffend functionerende parlementen die hun rol als 
wetgever spelen en toezicht houden op de activiteiten van de regering de fundering van 
de democratie vormen; is in dit verband verheugd over de aanneming van de wet inzake 
het parlement van het land, die een aanzienlijke verbetering van de werking van deze 
instelling teweegbrengt; stelt vast dat een verdere verbetering van de functioneren van het 
parlement vereist is en dat de rol van de oppositie moet worden versterkt door aanpassing 
van het Reglement van het parlement overeenkomstig de optimale Europese praktijken; 
neemt kennis van de recente boycot van het parlement door de Democratische partij van 
Albanezen en doet een beroep op deze partij haar politieke doelstellingen langs 
parlementaire weg na te streven;

5. feliciteert de autoriteiten met het verloop van de presidentsverkiezingen en de 
gemeenteraadsverkiezingen, die een werkelijke vooruitgang in vergelijking met de 
parlementsverkiezingen van 2008 vertegenwoordigden; stelt tot zijn tevredenheid vast dat 
de verkiezingen aan de meeste internationale normen voldeden en verzoekt de regering 
snel op de nog resterende aanbevelingen van de OVSE/ODIHR in te gaan; wijst in dit 
verband op een aantal geregistreerde gevallen waarin kiezers, met name ambtenaren, 
onder druk werden gezet of geïntimideerd, welke nader moeten worden onderzocht; is er 
verheugd over dat een aantal personen die zich aan onregelmatigheden schuldig hebben 
gemaakt voor de rechter is gebracht en verwacht dat de overige onregelmatigheden 
worden onderzocht en de schuldigen zullen worden vervolgd;

6. onderstreept het grote belang van de volledige uitvoering van de Ohrid-
kaderovereenkomst, die de hoeksteen van de inter-etnische betrekkingen in het land 
vormt; vraagt alle gemeenschappen de gevoeligheden van andere groeperingen te 
ontzienen zich met name te onthouden van het gebruik van opruiende taal en provocerend 
symbolisme die de rol van andere etnische groepen ondermijnen; onderstreept bovendien 
het belang van het onderwijs in het integratieproces en vraagt in dit verband de 
onderwijsautoriteiten geleidelijk een einde te maken aan de praktijk van het onderricht 
aan etnisch gescheiden onderwijsgroepen op scholen;
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7. vraagt met name de aandacht voor het decentralisatieproces dat in het land aan de gang is 
en dat een belangrijke stap vormt naar een land dat beter functioneert, en naar een 
verbetering van de inter-etnische betrekkingen; onderstreept dat, wil dit proces kans van 
slagen hebben, de gemeentelijke autoriteiten over voldoende fondsen voor de vervulling 
van de nieuwe taken moeten kunnen beschikken;

8. onderstreept dat toegang tot de rechter voor de burger een essentieel element van een 
goed functionerende rechtsstaat vormt; memoreert in dit verband tot zijn tevredenheid de 
vooruitgang die op het gebied van het justitiële apparaat is bereikt en het voornemen van 
de regering, de hervormingen door te zetten, zoals onder meer blijkt uit het ter 
beschikking stellen van meer fondsen voor de rechtbanken en het Openbaar Ministerie; 
vraagt de autoriteiten om een verdere versterking van de onafhankelijkheid van rechters 
en de waarborging van hun onpartijdigheid; constateert dat de achterstand bij de 
afhandeling van rechtszaken geringer is geworden en moedigt de autoriteiten aan de 
efficiency van het rechtsstelsel nog verder te verbeteren; dringt bovendien aan op een 
snelle aanneming van de wet inzake rechtsbijstand;

9. neemt nota van de vooruitgang die bereikt werd bij de hervorming van het functioneren 
van de overheidsadministratie in het algemeen en de aanneming van de wet betreffende 
ambtenaren in het bijzonder; vraagt de autoriteiten voor eerbiediging van de wet te 
zorgen door een einde te maken aan de praktijk van onwettige bevorderingen en de 
aanwerving van tijdelijk personeel buiten de wet om;

10. vraagt de autoriteiten om een verdere versterking van de onafhankelijkheid en het 
pluralisme van de media door een einde te maken aan de politieke bemoeienis van 
partijen en met name van de regering; onderstreept dat de vrijheid van de media wordt 
ondermijnd door een gebrek aan doorzichtigheid en eigendomsconcentratie op de 
mediamarkt

11. roept de autoriteiten op een anti-discriminatiestrategie te ontwikkelen; onderstreept dat er 
behoefte is aan voortvarend optreden ter verbetering van de situatie van vrouwen en 
kinderen en om hen tegen huiselijk geweld te beschermen; doet een beroep op de 
regering nog meer te doen ter vergroting van de thans beperkte schaal waarop vrouwen 
aan het politieke leven deelnemen, geïllustreerd door het feit dat geen van de vrouwelijke 
kandidaten voor het burgemeesterschap bij de laatste verkiezingen werd gekozen; geeft 
de autoriteiten in dit verband in overweging een quotasysteem toe te passen waarbij een 
percentage van de politieke functies en plaatsen op de verkiezingslijsten voor vrouwen 
wordt gereserveerd;

Economische en sociale situatie
12. is er bezorgd over dat het effect van de financiële crisis op het land ertoe zal leiden dat 

het hardnekkig hoge werkloosheidspercentage nog verder stijgt en dat het een hindernis 
zal vormen bij de bestrijding van de werkloosheid; onderstreept dat de autoriteiten alles 
in het werk moeten stellen om kwetsbare groepen binnen de samenleving zo veel 
mogelijk tegen de gevolgen van de crisis te beschermen;

13. wenst het land geluk met zijn verbeterde financiële beoordeling in het meest recente 
verslag van de Wereldbank met de titel “Doing business 2009”; wijst er echter op dat de 
procedures voor de registratie van ondernemingen en de bescherming van 
eigendomsrechten nog steeds niet voldoende verbeterd zijn en dat het onderwijssysteem 
niet over toereikende middelen beschikt om het menselijk potentieel te leveren dat voor 
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de ontwikkeling van de economie vereist is;
14. neemt nota van de recente, door de vakverenigingen georganiseerde protesten tegen door 

de regering voorgestelde wijzigingen in de Arbeidswet, die tot een beperking van de 
rechten en vrijheden van werknemers zouden kunnen leiden; geeft uiting aan zijn ernstige 
bezorgdheid over de rechtspositie van werknemers, met name die van vrouwelijke 
werknemers in de textielindustrie; 

15. is van oordeel dat, hoewel er een bescheiden vooruitgang is bij de aanpassing van de 
wetgeving op milieugebied, de uitvoering op lokaal niveau nog aanzienlijke verbetering 
behoeft; roept opnieuw op tot een doeltreffend toezicht op de kwaliteit en het niveau van 
het water in de grensmeren Ohrid, Prespa en Dojran; 

16. dringt  er bij de autoriteiten op aan een begin te maken met investeringen in het 
onderhoud en de modernisering van het spoorwegnet, dat zowel in ecologisch als 
economisch opzicht een levensvatbaar alternatief voor het wegennet is; moedigt het land 
aan het vervoerssysteem beter in dat van alle buurlanden te integreren;

Regionale kwesties
17. wenst het land geluk met het feit dat het voldaan heeft aan alle ijkpunten voor de 

visumliberaliseringsregeling, wat geleid heeft tot het Commissievoorstel om vanaf 1 
januari 2010 voor het land een visumvrije regeling te laten gelden; waardeert het dat de 
regering er blijk van heeft gegeven dat zij zich ook in regionaal verband verantwoordelijk 
voelt omdat zij heeft aangeboden de vakkennis van de belangrijkste visumonderhandelaar 
ook aan de autoriteiten van Bosnië en Herzegovina ter beschikking te stellen;

18. is verheugd over de deelname van het land aan de civiele en militaire missies van de EU 
en over het feit dat het zich achter het merendeel van de verklaringen en 
gemeenschappelijke standpunten van de EU heeft geschaard; neemt kennis van de recente 
grensdemarcatieovereenkomst met Kososvo;

19. is ingenomen met het nieuwe, positievere klimaat tussen de regeringen van de voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië en Griekenland na de recente verkiezingen in 
Griekenland; moedigt beide landen aan hun pogingen op het hoogste niveau te 
verdubbelen om een voor beide partijen bevredigende oplossing voor de naamkwestie te 
vinden; stelt tot zijn bezorgdheid vast dat in het huidige debat gebruik wordt gemaakt van 
aan de geschiedenis ontleende argumenten, waaronder het recente verschijnsel van de 
zogenoemde “antiquisatie”, waardoor het gevaar ontstaat dat de spanningen met de 
naburige landen groter worden en nieuwe interne verdeeldheid ontstaat;

20. doet een beroep op de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de naburige 
landen bij te dragen aan een politieke cultuur die uitgaat van wederzijds respect, begrip, 
vertrouwen en van wederzijdse verdraagzaamheid; benadrukt in dit verband de primaire 
verantwoordelijkheid van politici en media;

°

° °
21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 

regeringen en de parlementen van de lidstaten, alsmede de regering en het parlement van 
de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.


