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Rezoluția Parlamentului European referitoare la Raportul de activitate 2009 privind 
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Parlamentul European,

– având în vedere concluziile Președinției Consiliului European de la Salonic, din 19-20 
iunie 2003, prin care li s-a promis tuturor statelor din Balcanii de Vest că vor deveni 
membre ale Uniunii Europene,

– având în vedere decizia Consiliului European din 16 decembrie 2005 de a acorda Fostei 
Republici Iugoslave a Macedoniei statutul de țară candidată la aderarea la UE și 
concluziile Președinției Consiliilor Europene din 15-16 iunie 2006 și din 14-15 decembrie 
2006,

– având în vedere acordul interimar din 1995 între Republica Elenă și Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei,

– având în vedere Raportul de activitate pentru anul 2009 al Comisiei din 14 octombrie 
2008 privind Fosta Republică Iugoslavă Macedonia (SEC(2009)1335),

– având în vedere concluziile celei de-a șasea reuniuni a Consiliului de Stabilizare și 
Asociere UE - Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei din 27 iulie 2009,

– având în vedere recomandările Comisiei parlamentare mixte UE - Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei din 27-28 noiembrie 2008,

– având în vedere acordurile de facilitare a vizelor și de readmisie UE - Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei din 18 septembrie 2007 și propunerea Comisiei de liberalizare a 
vizelor,

– având în vedere Decizia 2008/212/CE a Consiliului din 18 februarie 2008 privind 
principiile, prioritățile și condițiile cuprinse în Parteneriatul pentru aderarea Fostei 
Republici Iugoslave a Macedoniei1,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât procesul de aderare este benefic atât pentru țările care aderă, cât și pentru 
Uniunea Europeană în ansamblul său;

B. întrucât posibilitatea de a adera la UE continuă să influențeze pozitiv reformele din 
Balcanii de Vest, contribuind la creșterea stabilității, a păcii și a prosperității în regiune;

C. întrucât Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei continuă procesul de reforme și va 
adera la UE imediat ce va îndeplini criteriile de la Copenhaga;

1. felicită Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei pentru progresele realizate de la ultimul 
raport de activitate; constată cu satisfacție că, pe baza acelui raport, Comisia a 
recomandat deschiderea negocierilor de aderare; invită Consiliul să confirme 

                                               
1 JO L 80, 19.3.2008, p. 32.
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recomandarea Comisiei de la summit-ul din decembrie 2009 și se așteaptă ca negocierile 
să înceapă în viitorul apropiat;

Evoluții politice
2. salută consensul larg dintre partidele de la guvernare și cele din opoziție privind vocația 

europeană a țării; constată cu satisfacție că acest consens, precum și dialogul politic 
îmbunătățit au condus la o accelerare a adoptării legislației privind integrarea europeană; 
subliniază, totuși, importanța implementării efective a acestei legislații;

3. salută progresele însemnate realizate de către țară în combaterea corupției și, mai ales, în  
adoptarea legii privind finanțarea partidelor politice; ia act, totuși, de faptul că corupția, o 
problemă comună a țărilor din regiune, rămâne larg răspândită și că sunt necesare în 
continuare eforturi mult mai susținute pentru a o eradica; 

4. reamintește că un parlament eficient, care își îndeplinește rolul de legislator și pe acela de 
monitorizare a activităților guvernului, este un fundament al democrației; salută în acest 
context, adoptarea legii privind parlamentul țării, care îmbunătățește în mod considerabil 
funcționarea acestei instituții; constată că trebuie în continuare îmbunătățită funcționarea 
parlamentului iar rolului opoziției consolidat prin modificarea regulamentului de 
procedură al parlamentului în conformitate cu cele mai bune practici europene; ia act de 
recentul boicot la parlamentului făcut de Partidul Democratic al Albanezilor și invită 
acest partid să-și urmărească obiectivele politice prin intermediul activităților 
parlamentare;

5. salută comportamentul autorităților la alegerile prezidențiale și locale, care a reflectat un 
progres însemnat față de alegerile parlamentare din 2008; constată cu satisfacție că 
alegerile au corespuns majorității standardelor internaționale și invită guvernul să 
implementeze rapid restul de recomandări ale OSCE/ODIHR;  subliniază, în acest 
context, existența unor cazuri semnalate în care au fost exercitate presiunii și au fost 
intimidați votanții, mai ales funcționarii publici, cazuri care trebuie rezolvate; salută 
faptul că unii din cei care s-au făcut vinovați de  nereguli au fost aduși în fața instanței și 
se așteaptă ca restul de nereguli să fie investigate iar făptașii condamnați;

6. subliniază importanța crucială a implementării depline a Acordului-cadru de la Ohrid, 
care constituie un element esențial al relațiilor interetnice din țară; face apel la toate 
comunitățile să respecte sensibilitățile celorlalte grupuri și, mai ales, să se abțină de la 
utilizarea unui limbaj inflamator și a unor simboluri provocatoare care subminează rolul 
celorlalte grupuri etnice; în plus, subliniază importanța educației în cadrul procesului de 
integrare și, în acest context, invită autoritățile să elimine din școli practica schimburilor 
separate pe criterii etnice;

7. atrage în mod deosebit atenția asupra procesului continuu de descentralizare, care 
constituie un pas important în funcționarea mai bună a țării și în îmbunătățirea relațiilor 
interetnice; subliniază că, pentru a asigura o implementare reușită a acestui proces, este 
necesar ca municipalitățile să dispună de fonduri suficiente pentru îndeplinirea acestor 
sarcini;

8. subliniază că accesul la justiție al cetățenilor este un element vital al statului de drept; 
salută, în acest context, progresul realizat în domeniul judiciar și angajamentul guvernului 
de a continua reformele, care s-a manifestat, inter alia, prin creșterea finanțării pentru 
instanțe și pentru parchet; invită autoritățile să consolideze în continuare independența 
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judecătorilor și să le garanteze imparțialitatea; constată că a scăzut numărul cauzelor 
nerezolvate și încurajează autoritățile să continue eforturile de creștere a eficienței 
sistemului;  în plus, solicită o adoptare rapidă a legii privind asistența juridică;

9. ia act de progresele realizate în reformarea funcționării administrației publice în general 
și adoptarea legii privind funcționarii publici, în special;  invită autoritățile să asigure 
respectarea legislației stopând practicile de promovare ilegală și de angajare de personal 
temporar care nu intră în domeniul de aplicare al legii;

10. invită autoritățile să consolideze în continuare independența și pluralismul mijloacelor 
media, stopând interferențele politice din partea oricărui partid, mai ales pe cele din 
partea guvernului; subliniază faptul că libertatea mijloacelor media este subminată de 
lipsa de transparență și de concentrarea proprietății pe piața mediatică;

11. invită autoritățile să elaboreze o strategie împotriva discriminării; subliniază necesitatea 
depunerii unor eforturi ample în vederea îmbunătățirii situației femeilor și copiilor și a 
protecției acestora în fața violenței domestice; invită guvernul să facă eforturi 
suplimentare în vedere creșterii participării femeilor la viața politică, participare în 
prezent redusă, după cum o atestă faptul că la ultimele alegeri nicio candidată la poziția 
de primar nu a fost aleasă în această poziție; încurajează, în acest scop, autoritățile să ia în 
calcul implementarea unui sistem de cote, prin care se rezervă un procent de poziții 
politice și de locuri pe listele electorale pentru femei;

Situația economică și socială
12. este preocupat de faptul că impactul crizei financiare asupra țării va exacerba rata 

constant mare a șomajului și va obstrucționa eforturile de o reduce; subliniază că 
autoritățile ar trebui să facă tot posibilul pentru a proteja grupurile mai vulnerabile din 
societate de efectele crizei;

13. felicită țara pentru poziția mai bună obținută în ultimul clasamentul din raportul Băncii 
Mondiale „ Doing Business 2009’; subliniază, cu toate acestea, că procedurile de 
înregistrare a firmelor și de protejarea a drepturilor de proprietate nu au fost îmbunătățite 
suficient, încă, iar sistemul educațional nu dispune de resurse adecvate pentru a produce 
resursele umane necesare dezvoltării economiei; 

14. ia act de protestele recente ale sindicatelor față de modificările propuse de guvern la 
Legea muncii, modificări care ar putea reduce drepturile și libertățile lucrătorilor își 
exprimă profunda îngrijorare cu privire la statutul lucrătorilor, în special al lucrătoarelor 
din fabricile textile; 

15. consideră că, deși alinierea legislației în domeniul mediului  a avansat moderat, 
implementarea la nivel local necesită îmbunătățiri considerabile; reiterează apelul său 
pentru o monitorizare a calității și nivelului apei în lacurile de frontieră Ohrid, Prespa și 
Dojran; 

16. îndeamnă autoritățile să înceapă investițiile în întreținerea și modernizarea rețelei de căi 
ferate, care constituie o alternativă viabilă, atât ecologic, cât și economic, la sistemul 
rutier; încurajează țara să integreze mai bine sistemul său de transport cu cel al țărilor 
vecine;

Chestiuni regionale
17. felicită Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor 



RE\795129RO.doc 5/5 PE430.295v02-00

RO

de referință în materie de liberalizare a vizelor, fapt care a determinat propunerea 
Comisiei de a îi acorda liberalizarea vizelor, începând cu 1 ianuarie 2010;  felicită 
guvernul pentru faptul că a demonstrat responsabilitate la nivel regional, oferindu-și 
expertiza în calitate de negociator cheie în cadrul negocierilor le cu Bosnia și Herțegovina 
în problema vizelor;

18. salută participarea țării la misiunile civile și militare ale UE, precum și alinierea la 
majoritatea declarațiilor și pozițiilor comune ale UE; ia act de acordul recent privind 
demarcarea frontierelor cu Kosovo;

19. salută noul climat mai pozitiv dintre guvernele Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei 
și cel al Greciei, ca urmare a alegerilor recente din Grecia; încurajează cele două țări să 
își intensifice eforturile la cel mai înalt nivel pentru a găsi o soluție reciproc avantajoasă 
la problema numelui țării; ia act cu îngrijorare de argumentele istorice invocate în 
dezbaterea curentă, inclusiv de fenomenul recent al așa-numitei „antichizări”, care riscă 
să provoace creșterea tensiunilor cu vecinii și să creeze noi diviziuni interne;

20. invită Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și țările vecine să contribuie la instaurarea 
unei culturi politice bazată pe respect reciproc, înțelegere, încredere și toleranță; în acest 
sens, subliniază responsabilitatea fundamentală pe care o au politicienii și mijloacele 
media:

°
° °

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și 
parlamentului Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei.


