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Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o pokroku Bývalej juhoslovanskej 
republiky Macedónsko za rok 2009

Európsky parlament,

— so zreteľom na závery predsedníctva prijaté na zasadnutí Európskej rady v Solúne 19. až 
20. júna 2003, na ktorom dostali všetky štáty západného Balkánu prísľub, že sa stanú 
členmi Európskej únie,

— so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 16. decembra 2005 udeliť Bývalej 
juhoslovanskej republike Macedónsko postavenie kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ 
a na závery predsedníctva Európskej rady prijaté na zasadnutiach 15. až 16. júna 2006 
a 14. až 15. decembra 2006,

— so zreteľom na predbežnú dohodu medzi Gréckou republikou a Bývalou juhoslovanskou 
republikou Macedónsko z roku 1995,

— so zreteľom na správu Komisie o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko 
zo 14. októbra 2008 (SEK(2009)1335),

— so zreteľom na závery šiesteho zasadnutia Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ –
Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko z 27. júla 2009,

— so zreteľom na odporúčania Spoločného parlamentného výboru EÚ – Bývalá 
juhoslovanská republika Macedónsko z 27. a 28. novembra 2008,

— so zreteľom na dohody medzi EÚ a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko 
o zjednodušení vízového režimu a readmisii z 18. septembra 2007 a na návrh Komisie 
liberalizovať vízový režim,

— so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/212/ES z 18. februára 2008 o zásadách, prioritách 
a podmienkach obsiahnutých v prístupovom partnerstve s Bývalou juhoslovanskou 
republikou Macedónsko1,

— so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže proces rozširovania je prínosný ako pre pristupujúce krajiny, tak aj pre Európsku 
úniu ako celok,

B. keďže možnosť integrácie do EÚ pozitívne ovplyvňuje reformy na západnom Balkáne 
a pomáha mu k väčšej stabilite, mieru a prosperite,

C. keďže Bývala juhoslovanská republika Macedónsko pokračuje v reformnom procese 
a vstúpi do EÚ hneď, ako splní všetky kodanské kritériá,

1. chváli Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko za pokrok, ktorý urobila od 
poslednej správy o pokroku; s uspokojením konštatuje, že na základe tohto pokroku 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 80, 19.3.2008, s. 32.
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Komisia odporučila, aby sa začali prístupové rokovania; vyzýva Radu, aby na samite 
v decembri 2009 potvrdila odporúčanie Komisie, a očakáva, že rokovania sa začnú 
v blízkej budúcnosti;

Politický vývoj
2. víta široký konsenzus medzi vládou a opozičnými stranami vo veci európskeho 

smerovania krajiny; s uspokojením konštatuje, že vďaka tomuto konsenzu a lepšiemu 
politickému dialógu sa zrýchlilo prijímanie zákonov o integrácii do EÚ; zdôrazňuje však, 
že je dôležité ich efektívne uplatňovanie;

3. víta pokrok, ktorý krajina urobila v boji proti korupcii, najmä čo sa týka prijatia zákona 
o financovaní politických strán; konštatuje však, že korupcia, ktorá je častým javom 
v krajinách tohto regiónu, je stále rozšírená a že na jej elimináciu treba podniknúť ďalšie 
rázne kroky;

4. pripomína, že výkonný parlament, ktorý si plní úlohu zákonodarcu a kontroluje činnosť 
vlády, je základom demokratického štátu; v tomto ohľade víta prijatie zákona 
o národnom parlamente, ktorý výrazne zlepšuje jeho fungovanie; konštatuje, že treba ešte 
viac zlepšiť fungovanie parlamentu a posilniť úlohu opozície, a to upravením 
parlamentného rokovacieho poriadku, aby zodpovedal osvedčeným európskym 
postupom; berie na vedomie, že Demokratická strana Albáncov nedávno bojkotovala 
parlament, a vyzýva túto stranu, aby svoje ciele plnila prostredníctvom parlamentnej 
práce;

5. chváli orgány za priebeh prezidentských a komunálnych volieb, ktorý predstavuje posun 
k lepšiemu v porovnaní s parlamentnými voľbami v roku 2008; s uspokojením 
konštatuje, že voľby prebehli v súlade s väčšinou medzinárodných štandardov, a vyzýva 
vládu, aby urýchlene vykonala aj ostatné odporúčania OBSE/ODIHR; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje množstvo nahlásených prípadov vyvíjania nátlaku a zastrašovania voličov, 
najmä štátnych zamestnancov, ktorými sa treba zaoberať; víta skutočnosť, že niektoré 
osoby, ktoré uvedené skutky páchali, boli postavené pred súd, a očakáva, že ostatné 
skutky budú vyšetrené a ich páchatelia trestne stíhaní;

6. zdôrazňuje, aké nesmierne dôležité je dôsledné uplatnenie Ochridskej rámcovej dohody, 
ktorá je základom vzťahov medzi etnickými skupinami v krajine; vyzýva všetky 
komunity, aby rešpektovali citlivé miesta ostatných skupín, najmä aby sa zdržali 
poburujúcich prejavov a nepoužívali provokatívne symboly, ktoré podrývajú postavenie 
ostatných etnických skupín; navyše zdôrazňuje význam, ktorý má vzdelanie v procese 
integrácie, a v tejto súvislosti vyzýva orgány, aby postupne zrušili etnicky separované 
zmeny na školách;

7. upozorňuje najmä na prebiehajúci proces decentralizácie, ktorý je jedným z dôležitých 
krokov k lepšiemu fungovaniu krajiny a zlepšeniu vzťahov medzi etnickými skupinami; 
zdôrazňuje, že samosprávy potrebujú na plnenie nových úloh viac finančných 
prostriedkov, aby sa tento proces úspešne dokončil;

8. zdôrazňuje, že prístup občanov k spravodlivosti je podstatným prvkom právneho štátu; 
v tomto ohľade víta pokrok v oblasti súdnictva a záväzok vlády pokračovať v reformách, 
ktoré sa prejavili o. i. vo zvýšení prostriedkov na financovanie súdov a prokuratúry; 
vyzýva orgány, aby naďalej posilňovali nezávislosť sudcov a zabezpečili ich nestrannosť; 
konštatuje, že počet nedoriešených súdnych prípadov sa znižuje, a nabáda orgány, aby aj 
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naďalej zlepšovali účinnosť systému; ďalej vyzýva na urýchlené prijatie zákona o právnej 
pomoci;

9. berie na vedomie pokrok v reforme fungovania verejnej správy vo všeobecnosti, najmä 
prijatie zákona o štátnych zamestnancoch; vyzýva orgány, aby zabezpečili dodržiavanie 
zákona a zastavili nezákonné povyšovanie zamestnancov a najímanie dočasného 
personálu mimo pôsobnosti zákona;

10. vyzýva orgány, aby aj naďalej posilňovali nezávislosť a pluralizmus médií a zastavili ich 
ovplyvňovanie politickými stranami a najmä vládou; zdôrazňuje, že slobodu médií 
oslabuje nedostatočná transparentnosť a koncentrácia vlastníctva na mediálnom trhu;

11. vyzýva orgány, aby vyvinuli antidiskriminačnú stratégiu; zdôrazňuje, že treba vyvinúť 
rázne úsilie s cieľom zlepšiť situáciu žien a detí a chrániť ich pred domácim násilím; 
vyzýva vládu, aby sa naďalej usilovala o zvýšenie počtu žien aktívnych v politike, ktorý 
je v súčasnosti obmedzený, čo dokazuje skutočnosť, že v posledných voľbách nebola 
spomedzi kandidátov na starostov zvolená ani jedna žena; s týmto cieľom vyzýva orgány, 
aby zvážili zavedenie systému kvót, v rámci ktorého by bolo určité percento politických 
pozícií a miest na volebných zoznamoch vyhradené pre ženy;

Hospodárska a sociálna situácia
12. obáva sa, že dosah finančnej krízy na krajinu môže zhoršiť trvalo vysokú mieru 

nezamestnanosti a znemožniť jej zníženie; zdôrazňuje, že orgány by mali urobiť všetko 
pre to, aby čo najúčinnejšie chránili zraniteľné skupiny spoločnosti pred dosahom krízy;

13. blahoželá krajine k lepšiemu umiestneniu v rebríčku, ktorý Svetová banka zverejnila vo 
svojej najnovšej správe „Doing Business“ za rok 2009; zdôrazňuje však, že proces 
registrácie podnikateľských subjektov a ochrana vlastníckych práv sa stále dostatočne 
nezlepšujú a že do vzdelávacieho procesu sa neinvestuje dostatočné množstvo 
prostriedkov na vytváranie ľudských zdrojov, ktoré sú potrebné na rozvoj hospodárstva;

14. berie na vedomie nedávny protest odborov proti zmenám pracovného práva, ktoré 
navrhuje vláda a ktoré by mohli obmedziť práva a slobody pracovníkov; vyjadruje vážne 
znepokojenie nad postavením pracovníkov, najmä žien v textilných továrňach; 

15. nazdáva sa, že hoci zosúlaďovanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia 
mierne pokročilo, ich vykonávanie na lokálnej úrovni sa musí značne zlepšiť; opakovane 
vyzýva na efektívne sledovanie kvality a úrovne vody v pohraničných jazerách Ochrid, 
Prespa a Dojran; 

16. naliehavo žiada orgány, aby začali investovať do údržby a modernizácie železničnej siete, 
ktorá je z ekologického i hospodárskeho hľadiska dostupnou alternatívou k cestným 
komunikáciám; vyzýva krajinu, aby dopravný systém lepšie prepojila so všetkými 
susediacimi štátmi;

Regionálne otázky
17. blahoželá krajine k tomu, že splnila všetky štandardy pre liberalizáciu vízového režimu, 

na základe čoho Komisia navrhla povoliť jej bezvízový styk od 1. januára 2010; chváli 
vládu za regionálnu zodpovednosť, ktorú preukázala tým, že odborné znalosti hlavného 
vyjednávača pre otázky víz poskytla orgánom Bosny a Hercegoviny;

18. víta účasť krajiny na civilných a vojenských misiách EÚ, ako aj to, že sa stotožňuje 
s väčšinou vyhlásení a spoločných pozícií EÚ; berie na vedomie novú dohodu 
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o vymedzení hraníc s Kosovom;
19. víta novú, pozitívnejšiu atmosféru, ktorá zavládla medzi vládou Bývalej juhoslovanskej 

republiky Macedónsko a vládou Grécka po posledných gréckych voľbách; vyzýva obidve 
krajiny, aby znásobili úsilie na najvyššej úrovni a našli vzájomne prijateľné riešenie 
problému s názvom Macedónsko; so znepokojením berie na vedomie používanie 
historických argumentov v súčasnej diskusii, vrátane javu tzv. antikvizácie, keďže to 
môže zvýšiť napätie vo vzťahoch so susedskými štátmi a dochádza k ďalšiemu 
vnútornému rozdeleniu;

20. vyzýva Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko a jej susediace štáty, aby do 
politickej kultúry vniesli vzájomný rešpekt, porozumenie, dôveru a toleranciu;
zdôrazňuje, že v tomto ohľade nesú primárnu zodpovednosť politici a médiá;

°

° °
21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam 

a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Bývalej juhoslovanskej republiky 
Macedónsko.


