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Resolução do Parlamento Europeu sobre o relatório de progresso de 2009 relativo à 
Antiga República Jugoslava da Macedónia

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Salónica, de 19 e 
20 de Junho de 2003, em que foi prometido a todos os países dos Balcãs Ocidentais a 
respectiva adesão à União Europeia,

– Tendo em conta a Decisão do Conselho Europeu, de 16 de Dezembro de 2005, de 
conceder o estatuto de país candidato à adesão à Antiga República Jugoslava da 
Macedónia e as Conclusões da Presidência dos Conselhos Europeus de 15 e16 de Junho 
de 2006 e 14 e15 de Dezembro de 2006,

– Tendo em conta o acordo provisório de 1995 entre a República Helénica e a Antiga 
República Jugoslava da Macedónia,

– Tendo em conta o Relatório de Progresso 2009 da Comissão, de 14 de Outubro de 2008, 
sobre a Antiga República Jugoslava da Macedónia (SEC(2009)1335),

– Tendo em conta as Conclusões da Sexta Reunião do Conselho de Estabilização e de 
Associação UE – Antiga República Jugoslava da Macedónia, de 27 de Julho de 2009,

– Tendo em conta as recomendações da Comissão Parlamentar Mista UE-Antiga República 
Jugoslava da Macedónia, de 27 e 28 de Novembro de 2008,

– Tendo em conta os acordos UE - Antiga República Jugoslava da Macedónia em matéria 
de facilitação de vistos e de readmissão, de 18 de Setembro de 2007, bem como a 
proposta da Comissão relativa à liberalização do regime de vistos,

– Tendo em conta a Decisão 2008/212/CE do Conselho, de 18 de Fevereiro de 2008, 
relativa aos princípios, prioridades e condições previstos na Parceria para a Adesão com a 
Antiga República Jugoslava da Macedónia1,

– Tendo em conta n.º 2 do artigo 110.º do seu Regimento,

A. Considerando que o processo de alargamento é benéfico tanto para os países que aderem 
à União, como para a União no seu todo,

B. Considerando que a perspectiva de integração na UE continua a influenciar positivamente 
as reformas na região dos Balcãs Ocidentais e contribui para a tornar mais estável, 
pacífica e próspera,

C. Considerando que a Antiga República Jugoslava da Macedónia prossegue o processo de 
reforma e aderirá à União Europeia, logo que o país cumpra todos os critérios de 
Copenhaga,

1. Louva a Antiga República Jugoslava da Macedónia pelos progressos logrados desde o 

                                               
1 JO L 80, de 19.3.2008, p. 32
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último relatório de progresso; observa com satisfação que, com base nesses progressos, a 
Comissão recomendou a abertura das negociações de adesão; exorta o Conselho a 
confirmar a recomendação da Comissão na Cimeira de Dezembro de 2009 e espera que 
as negociações tenham início num futuro próximo;

Evolução da situação política
2. Acolhe favoravelmente o amplo consenso entre os partidos do governo e da oposição 

sobre a vocação europeia do país; observa com satisfação que este consenso e a melhoria 
do diálogo político conduziram à aceleração da adopção da legislação em matéria de 
integração na UE; assinala, porém, a importância da sua efectiva implementação;

3. Congratula-se com os progressos positivos logrados pelo país na luta contra a corrupção 
e, em particular, com a adopção da lei aplicável ao financiamento dos partidos políticos; 
observa, porém, que a corrupção, um problema comum aos países da região, continua a 
prevalecer e que a sua erradicação requer esforços enérgicos;

4. Recorda que parlamentos dotados de eficácia, que desempenham o seu papel de 
legisladores e de instância de controlo das actividades governamentais, constituem um 
fundamento da democracia; regozija-se, a este respeito, com a adopção da lei aplicável ao 
parlamento do país, que melhora de forma considerável o seu funcionamento; assinala a 
necessidade de continuar a melhorar o funcionamento do parlamento e de reforçar o papel 
da oposição, alterando o regimento do parlamento em conformidade com as melhores 
práticas europeias; realça o recente boicote do parlamento pelo Partido Democrático dos 
Albaneses e exorta esse partido a prosseguir os seus objectivos políticos por via 
parlamentar;

5. Louva as autoridades pela condução das eleições presidenciais e locais, que representam 
um progresso positivo relativamente às eleições parlamentares realizadas em 2008; 
verifica com satisfação que as eleições cumpriram a maioria das normas internacionais e 
exorta o governo a implementar com celeridade as demais recomendações 
OSCE/ODIHR; salienta, a este respeito uma série de casos relatados de pressão e 
intimidação dos eleitores, em particular de funcionários públicos, que cumpre acometer; 
congratula-se com o facto de alguns autores de irregularidades terem sido levados a 
tribunal e espera que as demais irregularidades sejam investigadas e os seus autores 
perseguidos judicialmente;

6. Salienta a extrema importância de que se reveste a plena implementação do 
Acordo-Quadro de Ohrid, que constitui a pedra angular das relações inter-étnicas no país; 
exorta todas as comunidades a respeitarem a sensibilidade dos outros grupos e, em 
particular, a absterem-se de usar linguagem inflamatória e um simbolismo provocatório 
susceptíveis de comprometer o papel de outros grupos étnicos; salienta, além disso, a 
importância da educação no processo de integração e exorta, a este respeito, as 
autoridades a abolirem gradualmente a prática de separação nas escolas por razões de 
natureza étnica;

7. Chama, em particular, a atenção para o processo de descentralização em curso, que 
constitui um passo importante, ao contribuir para o melhor funcionamento do país e para 
promover as relações inter-étnicas; salienta que, para assegurar que este processo seja 
coroado de êxito, as autarquias têm de ser dotadas de fundos suficientes para o 
desempenho das novas atribuições;
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8. Realça que o acesso dos cidadãos à justiça é um elemento vital do Estado de direito; 
congratula-se, a este respeito, com os progressos alcançados no domínio judiciário e com 
o compromisso assumido pelo governo no sentido de prosseguir as reformas, como 
patenteado, inter alia, pelo aumento do financiamento dos tribunais e do Ministério 
Público; exorta as autoridades a reforçarem ainda mais a independência dos juízes e a 
garantirem a sua imparcialidade; verifica que os atrasos observados no tratamento de 
processos judiciais diminuíram e encoraja as autoridades a prosseguirem na via da 
melhoria da eficácia do sistema; exorta, além disso, à rápida adopção da lei aplicável ao 
patrocínio judiciário;

9. Verifica os progressos alcançados na reforma da administração pública, em geral, e a 
adopção da lei aplicável à função pública, em particular; exorta as autoridades a 
garantirem a observância da lei, pondo termo às práticas de promoção ilegal e 
contratando pessoal temporário, no âmbito da lei;

10. Exorta as autoridades a reforçarem ainda mais a independência e o pluralismo dos meios 
de comunicação social, pondo termo à ingerência política de qualquer partido e, em 
particular, do governo; salienta que a liberdade dos meios de comunicação social é 
comprometida pela falta de transparência e pela concentração da propriedade no mercado 
dos meios de comunicação social;

11. Exorta as autoridades a desenvolverem uma estratégia de luta contra a discriminação; 
assinala a necessidade de esforços enérgicos para melhorar a situação das mulheres e 
crianças e para as proteger da violência doméstica; exorta o governo a prosseguir esforços 
no sentido de aumentar a participação actualmente limitada das mulheres na vida política, 
o que é patenteado pelo facto de nenhuma das candidatas a Presidente da Câmara ter sido 
eleita nas últimas eleições; encoraja, para o efeito, as autoridades a considerarem a 
implementação de um sistema de quotas, que nas listas eleitorais reserve às mulheres uma 
percentagem de cargos e lugares políticos;

Situação económica e social
12. Manifesta a sua preocupação pelo facto de o impacto da crise financeira no país vir a 

exacerbar a persistentemente elevada taxa de desemprego e comprometer os esforços 
tendentes à respectiva redução; assinala que as autoridades devem envidar todos os 
esforços para proteger, tanto quanto possível, dos efeitos da crise os grupos sociais 
vulneráveis;

13. Louva o país pela melhoria da posição ocupada no último relatório do Banco Mundial 
intitulado ‘Doing Business 2009’; salienta, porém, que os procedimentos de registo das 
empresas e de protecção dos direitos de propriedade ainda não foram suficientemente 
melhorados e que o sistema educativo não é dotado de recursos suficientes para produzir 
os recursos humanos necessários ao desenvolvimento da economia;

14. Regista o recente protesto organizado pelos sindicatos contra as alterações propostas pelo 
governo à Lei Laboral, que poderia reduzir os direitos e liberdades dos trabalhadores; 
manifesta-se seriamente preocupado quanto ao estatuto dos trabalhadores, em particular o 
das trabalhadoras, nas fábricas do sector têxtil;

15. Considera que, embora o alinhamento da legislação ambiental seja moderadamente 
avançado, cumpre ainda melhorar consideravelmente a respectiva implementação a nível 
local; reitera o seu apelo a uma efectiva monitorização da qualidade e do nível da água 
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dos lagos fronteiriços Ohrid, Prespa e Dojran; 
16. Insta as autoridades a darem início ao investimento na manutenção e valorização da rede 

ferroviária, que é, tanto ecológica como economicamente, uma via alternativa ao sistema 
rodoviário; incentiva o país a uma melhor integração do sistema de transportes com todos 
os países vizinhos;

Questões regionais
17. Louva o país pelo cumprimento da totalidade dos objectivos de referência da 

liberalização do regime de vistos, na origem da proposta da Comissão no sentido da 
concessão de um regime de isenção de vistos a partir de 1 de Janeiro de 2010; regozija-se 
pelo facto de o governo dar provas de responsabilidade regional, ao pôr à disposição das 
autoridades da Bósnia - Herzegovina os conhecimentos especializados do chefe da equipa 
de negociações em matéria de vistos;

18. Acolhe favoravelmente a participação do país nas missões civis e militares da UE, bem 
como a sua adesão à maioria das declarações e posições comuns da UE; regista o recente 
acordo sobre a demarcação de fronteiras com o Kosovo;

19. Congratula-se com o novo e mais positivo clima entre os governos da Antiga República 
Jugoslava da Macedónia e da Grécia na sequência das recentes eleições neste último país; 
incentiva os dois países a duplicarem as suas diligências ao mais alto nível, visando uma 
solução mutuamente satisfatória para a questão referente ao nome; observa com 
preocupação o recurso a argumentos de índole histórica no debate em curso, incluindo o 
recente fenómeno da denominada "antiquização", susceptível de gerar um aumento das 
tensões com os países vizinhos e de criar novas divisões internas;

20. Exorta a Antiga República Jugoslava da Macedónia e os países vizinhos a contribuírem 
para uma cultura política assente no respeito mútuo, na compreensão, na confiança e na 
tolerância; realça, a este respeito, a responsabilidade primeira dos políticos e dos meios 
de comunicação social;

°
° °

21. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e ao Governo e Parlamento da Antiga 
República Jugoslava da Macedónia.


