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Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o napredku Nekdanje jugoslovanske 
republike Makedonije v letu 2009

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva z zasedanja Evropskega sveta 19. in 20. junija 2003 v 
Solunu, na katerem je bilo vsem državam Zahodnega Balkana obljubljeno, da se bodo 
priključile Evropski uniji,

– ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta z dne 16. decembra 2005, da se Nekdanji 
jugoslovanski republiki Makedoniji dodeli status države kandidatke za članstvo v EU, ter 
sklepov predsedstva Evropskega sveta s 15. in 16. junija 2006 ter 14. in 15. decembra 
2006,

– ob upoštevanju začasnega sporazuma med Helensko republiko in Nekdanjo jugoslovansko 
republiko Makedonijo iz leta 1995,

– ob upoštevanju poročila Komisije o napredku Nekdanje jugoslovanske republike 
Makedonije za leto 2009 s 14. oktobra 2009 (SEC(2009)1335),

– ob upoštevanju sklepov šestega srečanja Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU in 
Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije s 27. julija 2009,

– ob upoštevanju priporočil skupnega parlamentarnega odbora EU in Nekdanje 
jugoslovanske republike Makedonije z 27. in 28. novembra 2008,

– ob upoštevanju sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov in o ponovnem 
sprejemu med EU in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo z dne 18. septembra 
2007 ter predloga Komisije za liberalizacijo vizumske ureditve,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/212/ES z dne 18. februarja 2008 o načelih, 
prednostnih nalogah in pogojih partnerstva za pristop z Nekdanjo jugoslovansko 
republiko Makedonijo1,

– ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker širitveni proces koristi državam pristopnicam, pa tudi Evropski uniji kot celoti,
B. ker pričakovana pridružitev EU še naprej pozitivno vpliva na reforme na Zahodnem 

Balkanu ter prispeva k večji stabilnosti, miru in blaginji v tej regiji,
C. ker Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija nadaljuje proces reforme in se bo 

pridružila Evropski uniji takoj, ko bo izpolnila københavnska merila, 
1. izraža pohvalo Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za napredek, ki ga je 

dosegla v času od zadnjega poročila o napredku; z zadovoljstvom ugotavlja, da je 

                                               
1 UL L 80, 19.3.2008, str. 32.
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Komisija na podlagi tega napredka priporočila začetek pristopnih pogajanj; poziva Svet, 
naj na srečanju na vrhu decembra 2009 potrdi priporočilo Komisije in pričakuje, da se 
bodo pogajanja začela v bližnji prihodnosti;

Politični razvoj
2. pozdravlja široko soglasje med vlado in opozicijskimi strankami glede evropske 

usmeritve države; z zadovoljstvom ugotavlja, da je posledica tega soglasja in 
izboljšanega političnega dialoga pospešeno sprejemanje zakonodaje o pridružitvi EU, 
vendar poudarja pomen njenega učinkovitega izvajanja; 

3. pozdravlja občuten napredek države v boju proti korupciji in zlasti sprejetje zakona o 
financiranju političnih strank; vendar ugotavlja, da je korupcija, skupna težava držav v 
regiji, še vedno razširjena, in da si je treba še dodatno prizadevati za njeno izkoreninjenje;

4. opozarja, da so učinkoviti parlamenti, ki izpolnjujejo vlogo zakonodajalcev in izvajajo 
pregled nad delovanjem vlad, temelj demokracije; s tem v zvezi pozdravlja sprejetje 
zakona o državnem parlamentu, ki občutno izboljšuje njegovo delovanje; ugotavlja, da je 
treba še izboljšati delovanje parlamenta in okrepiti vlogo opozicije s spremembo 
poslovnika parlamenta v skladu s primeri najboljše evropske prakse; je seznanjen z 
dejstvom, da je Demokratska stranka Albancev nedavno bojkotirala parlament in poziva 
to stranko, da nadaljuje z doseganjem svojih političnih ciljev v parlamentu;  

5. izraža pohvalo oblastem za izvedbo predsedniških in lokalnih volitev, ki pomenijo velik 
napredek v primerjavi s parlamentarnimi volitvami leta 2008; z zadovoljstvom ugotavlja, 
da so volitve potekale v skladu z večino mednarodnih standardov, in poziva vlado, da 
hitro izvede še ostala priporočila OVSE/Urada za demokratične institucije in človekove 
pravice (ODIHR);  s tem v zvezi poudarja številne primere poročanja o pritisku na 
volivce, zlasti javne uslužbence, in njihovem zastraševanju; te primere je treba
obravnavati; pozdravlja dejstvo, da so bili nekateri povzročitelji nepravilnosti privedeni 
pred sodišče in pričakuje, da bodo ostale nepravilnosti preiskovane in njihovi 
povzročitelji preganjani; 

6. poudarja izreden pomen celovitega izvajanja Ohridskega okvirnega sporazuma, ki je 
temelj medetničnih odnosov v državi; poziva vse skupnosti, da spoštujejo občutljivost 
drugih skupin, ter zlasti, da ne uporabljajo podžigajočega govora in provokativnih 
simbolov, ki izničujejo vlogo drugih etničnih skupin; poleg tega poudarja pomen 
izobraževanja v procesu povezovanja in s tem v zvezi poziva oblasti, da odpravijo prakso 
etnično ločenih oddelkov v šolah;

7. posebej opozarja na nadaljevanje procesa decentralizacije, pomembnega koraka, ki 
prispeva k boljšemu delovanju države in izboljšanju medetničnih odnosov; poudarja, da 
je treba za uspešno nadaljevanje tega procesa občinam zagotoviti zadostna sredstva za 
izpolnjevanje novih nalog;

8. poudarja, da je za državljane dostop do sodišč bistveni element pravne države; s tem v 
zvezi pozdravlja doseženi napredek v sodstvu in zavezo vlade, da bo nadaljevala reforme, 
kar dokazuje med drugim s povečanim zagotavljanjem finančnih sredstev za sodišča in 
urad javnega tožilstva; poziva oblasti, da dodatno okrepijo neodvisnost sodnikov in 
zagotovijo njihovo nepristranskost; ugotavlja, da so se zaostanki pri sodnih postopkih 
zmanjšali in spodbuja oblasti, da še izboljšajo učinkovitost sistema; poleg tega poziva k 
hitremu sprejetju zakona o pravni pomoči;
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9. ugotavlja doseženi napredek pri reformi delovanja javne uprave na splošno in zlasti 
sprejetje zakona o javnih uslužbencih; poziva organe, da zagotovijo spoštovanje zakonov, 
tako da odpravijo prakso nezakonitih napredovanj in zaposlovanja začasnega osebja 
zunaj področja uporabe zakonov;

10. poziva oblasti, da dodatno okrepijo neodvisnost in pluralizem medijev s prenehanjem 
političnega poseganja katere koli stranke in zlasti vlade; poudarja, da svobodo medijev 
ogroža pomanjkanje preglednosti in koncentrirano lastništvo na trgu medijev;

11. poziva oblasti, da razvijejo protidiskriminacijsko strategijo; poudarja potrebo po močnih 
prizadevanjih za izboljšanje položaja žensk in otrok ter njihovo zaščito pred nasiljem v 
družinskem okolju; poziva vlado, da si dodatno prizadeva za povečanje trenutno omejene 
udeležbe žensk v političnem življenju, kar se je pokazalo s tem, da na zadnjih volitvah ni 
bila izvoljena nobena županska kandidatka; s tem namenom spodbuja oblasti, da preučijo 
možnost izvajanja sistema kvot, ki bi predvideval določen delež političnih položajev in 
mest na volilnih seznamih za ženske;

Gospodarske in socialne razmere
12. je zaskrbljen, da bo vpliv finančne krize na državo zaostril dolgotrajno visoko stopnjo 

brezposelnosti in oviral prizadevanja za njeno znižanje; poudarja, da morajo oblasti 
narediti vse, kar je v njihovi moči, da čim bolj zaščitijo ranljive skupine v družbi pred 
učinki krize;

13. čestita državi za izboljšan položaj na lestvici iz zadnjega poročila Svetovne banke
"Poslovanje v letu 2009"; vendar poudarja, da postopki za registracijo podjetij in zaščito 
lastniških pravic še vedno niso zadovoljivo izboljšani in da sistem izobraževanja nima 
dovolj ustreznih sredstev za oblikovanje človeških virov, potrebnih za razvoj
gospodarstva;

14. se seznanja z nedavnim protestom sindikatov proti predlaganim vladnim spremembam 
zakona o delu, ki bi lahko zmanjšal pravice in svoboščine delavcev;  izraža resno 
zaskrbljenost glede statusa delavcev, zlasti delavk v tekstilnih tovarnah;

15. meni, da je kljub zmernemu napredku prilagoditve okoljske zakonodaje treba še občutno 
izboljšati izvajanje na lokalni ravni; ponovno poziva k učinkovitemu spremljanju 
kakovosti voda in vodostaja v mejnih Ohridskem jezeru, Prespanskem jezeru in 
Dojranskem jezeru;   

16. poziva oblasti, da začno vlagati v vzdrževanje in nadgradnjo železniške mreže, ki je tako 
ekološko kot ekonomsko izvedljiva nadomestna možnost za cestni sistem; spodbuja 
državo, da bolje poveže prometni sistem z vsemi sosednjimi državami;

Regionalna vprašanja
17. čestita državi za izpolnitev vseh meril za liberalizacijo vizumskega sistema, ki je privedla 

do predloga Komisije o odpravi vizumov za to državo od 1. januarja 2010; izraža pohvalo 
vladi, ker je pokazala odgovornost na regionalni ravni, ko je oblastem Bosne in 
Hercegovine ponudila strokovno znanje ključnega pogajalca za vprašanja o vizumih;

18. pozdravlja udeležbo države v civilnih in vojaških misijah EU ter njeno uskladitev z 
večino izjav in skupnih stališč EU; se seznanja z nedavnim sporazumom o določitvi meje 
s Kosovom;

19. pozdravlja novo, pozitivnejše razpoloženje med vladama Nekdanje jugoslovanske 
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republike Makedonije in Grčije po nedavnih volitvah v Grčiji,  spodbuja državi, da 
podvojita prizadevanja na najvišji ravni za rešitev vprašanja imena, ki bo zadovoljiva za 
obe strani; z zaskrbljenostjo ugotavlja uporabo zgodovinskih dokazov v sedanji razpravi, 
vključno z nedavnim pojavom tako imenovane "antikvizacije", ki lahko poveča napetost 
med sosedami in ustvari nove notranje razkole; 

20. poziva Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in sosednje države, da prispevajo 
k politični kulturi, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in 
strpnosti; s tem v zvezi poudarja temeljno odgovornost politikov in medijev;

°
° °

21. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Nekdanje jugoslovanske republike 
Makedonije. 


