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B7-0000/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου του 2010 για 
την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2005, 
να χορηγηθεί στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας καθεστώς 
υποψήφιας για ένταξη χώρας, καθώς και τα συμπεράσματα της Προεδρίας των 
Ευρωπαϊκών Συμβουλίων που πραγματοποιήθηκαν στις 15-16 Ιουνίου 2006 και στις 
14-15 Δεκεμβρίου 2006,

– έχοντας υπόψη την ενδιάμεση συμφωνία του 1995 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου του 2010 για την πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή1 και την ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο "Στρατηγική διεύρυνση και κυριότερες 
προκλήσεις για την περίοδο 2010-2011"2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκθεση 
προόδου του 2009 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας3,

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας της 30ης Νοεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2008/212/ΕΚ, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, 
για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην ευρωπαϊκή 
εταιρική σχέση με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας4,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των Συμβουλίων Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών
της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της διεύρυνσης της ΕΕ αποτελεί ισχυρή κινητήρια
δύναμη για την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συμφιλίωση στην περιοχή,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατικοποίηση του οικονομικού διαλόγου και της συνεργασίας
με τις χώρες διεύρυνσης επιτρέπει στην ΕΕ να εστιαστεί στην υπέρβαση της οικονομικής 
κρίσης και συνεισφέρει στη συνολική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης,

                                               
1 SEC/2010/1332
2 COM(2010)0660
3 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0024
4 ΕΕ L 80, 19.3.2008, σ. 32.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική διεύρυνσης του 2010 αναδεικνύει ως 
προτεραιότητες τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και των δικαστικών αρχών 
καθώς και την καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας και της διαφθοράς,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ανεξαρτησία των μέσων
ενημέρωσης παραμένουν θέμα προβληματισμού για περισσότερες από τις χώρες 
διεύρυνσης,

Πολιτικές εξελίξεις

1. συμμερίζεται την εκτίμηση της έκθεσης προόδου 2010 της Επιτροπής σχετικά με την
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας όσον αφορά τη συνεχιζόμενη εκ
μέρους της εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων και εκφράζει τη λύπη του διότι το
Συμβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση για το άνοιγμα ενταξιακών διαπραγματεύσεων όπως
συνιστά για δεύτερο συνεχές έτος η Επιτροπή και σύμφωνα με τα προηγούμενα 
ψηφίσματα του Κοινοβουλίου·

2. επισημαίνει ότι υπάρχουν διμερή ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν από τα
ενδιαφερόμενα μέρη σε πνεύμα καλής γειτονίας και λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό
συμφέρον της ΕΕ· απευθύνει έκκληση σε όλους τους βασικούς παράγοντες να δείξουν
υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα για την επίλυση όλων των ζητημάτων που 
εκκρεμούν τα οποία όχι μόνο παρεμποδίζουν την ενταξιακή διαδικασία της υποψήφιας 
χώρας αλλά και έχουν αντίκτυπο στις διεθνοτικές σχέσεις, την οικονομία και την 
περιφερειακή σταθερότητα·

3. καλεί την κυβέρνηση και όλα τα κρατικά όργανα να αξιοποιήσουν την ευκαιρία της 10ης
επετείου της Συμφωνίας Πλαισίου της Αχρίδας, η οποία θα εορταστεί το 2011 ως
ενθάρρυνση για την καλλιέργεια διεθνοτικής συνεργασίας και εμπιστοσύνης· επαινεί τη 
χώρα για όλα όσα έχουν επιτευχθεί σε αυτό τον τομέα μέχρι στιγμής και ζητεί να 
καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ώστε να δοθεί ένα παράδειγμα διεθνοτικής 
συνεργασίας στην περιοχή·

Δημοκρατία, κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα

4. χαιρετίζει την έγκριση των τροποποιήσεων στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, που
καθιστούν δυνατή την ουσιαστικότερη συμμετοχή της αντιπολίτευσης στο έργο του· 
ωστόσο, εκφράζει την ανησυχία του για τον ανεπαρκή διάλογο μεταξύ κυβέρνησης και
κομμάτων της αντιπολίτευσης και το γενικό κλίμα δυσπιστίας και αντιπαράθεσης και 
καλεί και τις δύο πλευρές να επιδείξουν εντονότερη δέσμευση στην εποικοδομητική 
συνεργασία στη νομοθετική διαδικασία· εκφράζει τη λύπη του για το συνεχές 
μποϊκοτάρισμα του Κοινοβουλίου εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος των Αλβανών 
και παροτρύνει το κόμμα να συμμετάσχει εκ νέου στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες·

5. επαινεί το άριστο έργο του απερχόμενου Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ/Επικεφαλής της
Αντιπροσωπείας της ΕΕ· καταδικάζει τις άτοπες επιθέσεις πολιτικών του κυβερνώντος
κόμματος εναντίον των εκπροσώπων της ΕΕ και καλεί την κυβέρνηση να διαχωρίσει
απερίφραστα και δημόσια τη θέση της από τέτοιες προσβολές· θεωρεί ότι τα περιστατικά 
αυτά είναι άκρως επιζήμια για την εικόνα της χώρας·
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6. επαναλαμβάνει ότι τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αποτελούν απαραίτητη
προϋπόθεση για την ανάπτυξη σταθερής δημοκρατίας· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του
για την αισθητή επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη χώρα, όπως
δείχνει η σημαντική πτώση (από την 34η θέση στην 68η) στην κατάταξη του τύπου από 
τους Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα για το 2010· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την 
αυξανόμενη πολιτική παρέμβαση στο έργο των δημοσιογράφων και την εκστρατεία 
εκφοβισμού εναντίον όσων έχουν κριτική στάση απέναντι στη κυβέρνηση· παρατηρεί με 
κατάπληξη το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του 
έκκληση προς τους πολίτες να καταγγέλλουν τα "μη αντικειμενικά" άρθρα του τύπου·

7. εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για την τάση ορισμένων δημοσιογράφων να
επιλέγουν τη σκόπιμη αυτολογοκρισία ή τη μισθοφορική δημοσιογραφία, κάτι το οποίο
σταδιακά φθείρει την αξιοπιστία του κλάδου· καλεί τους δημοσιογράφους να διατηρούν
υψηλά επαγγελματικά πρότυπα στο έργο τους, να αποστασιοποιούνται από τις πολιτικές 
επιρροές και να ιδρύσουν πραγματικά επαγγελματικές ενώσεις δημοσιογράφων·

8. επισύρει την προσοχή στην αδιαφανή και συγκεντρωμένη ιδιοκτησία των μέσων
ενημέρωσης και στην στοχευμένη χρήση των διαφημιστικών κεφαλαίων, κατά τρόπο
ώστε να ευνοούνται ορισμένα μέσα ενημέρωσης σε σύγκριση με άλλα για πολιτικούς
λόγους, κάτι το οποίο δημιουργεί αθέμιτη κατάσταση στην αγορά· υπογραμμίζει τη 
σημασία του να αντιμετωπίζει το κράτος με ίσους όρους όλα τα μέσα ενημέρωσης της 
χώρας, ιδίως στο φως των πορισμάτων του Κρατικού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με 
τις μεγάλες εκπτώσεις που παραχώρησε στο κυβερνών κόμμα μια από τις τηλεοπτικές 
εταιρείες κατά τη διάρκεια των τοπικών και προεδρικών εκλογών του 2009·

9. ζητεί να καταβληθούν εντατικές προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση της δικαστικής
εξουσίας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο επαγγελματισμός της και η ανεξαρτησία της από
πολιτικές πιέσεις· προς τούτο, υπογραμμίζει ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο πρέπει να
εφαρμοστεί ταχέως· εκφράζει την ανησυχία του για το ρόλο που εξακολουθεί να
διαδραματίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο και για τις κριτικές
που ασκήθηκαν από την κυβέρνηση και βουλευτές εναντίον του Συνταγματικού 
Συμβουλίου, οι οποίες δημιουργούν τον κίνδυνο της υπαγωγής της δικαστικής αρχής σε 
πολιτική παρέμβαση· χαιρετίζει τις προσπάθειες για αύξηση της αποτελεσματικότητας και 
της διαφάνειας του δικαστικού συστήματος, ιδίως δε για μείωση του όγκου των 
υποθέσεων που καθυστερούν στα περισσότερα δικαστήρια· παρομοίως, χαιρετίζει τη 
θέση σε ισχύ του νόμου για τη νομική συνδρομή·

10. χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, 
που εκδηλώνονται μεταξύ άλλων με την υλοποίηση ενός δεύτερου γύρου συστάσεων της
GRECO και με τη θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα· ωστόσο, 
υπενθυμίζει ότι η διαφθορά παραμένει εκτεταμένη και ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω
έντονες προσπάθειες για την εκρίζωσή της· υπογραμμίζει ότι επείγει η αποτελεσματική 
και αμερόληπτη εφαρμογή της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς, ιδίως σε σχέση με τη 
χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και με τη σύγκρουση συμφερόντων· τονίζει την 
ανάγκη να καταρτισθεί μητρώο σε σχέση με την επιβολή των διώξεων και των 
καταδικών, έτσι ώστε να είναι δυνατό να εκτιμηθεί η πρόοδος·

11. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες στη μεταρρύθμιση της δημόσιας
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διοίκησης, η οποία εξακολουθεί να είναι πολιτικοποιημένη και στερείται ικανοτήτων και
επαγγελματισμού· εκφράζει την ανησυχία του για την αδιαφανή και με περιστασιακό
χαρακτήρα διαδικασία της μετατροπής έκτακτων θέσεων σε μόνιμες, γεγονός που
προκαλεί την περαιτέρω πολιτικοποίηση της διοίκησης· ζητεί να χαραχθεί μια σαφής
στρατηγική στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, η οποία να ορίζει τις ανάγκες της 
διοίκησης από πλευράς ικανοτήτων και δεξιοτήτων και η υλοποίησή της να γίνεται μέσω 
αξιοκρατικών προσλήψεων και εξέλιξης της σταδιοδρομίας· χαιρετίζει την αυξημένη 
πρόσληψη πολιτών από μη πλειονοτικές κοινότητες αλλά υπογραμμίζει ότι αυτή θα 
πρέπει να στηρίζεται σε εκτίμηση των αναγκών της διοίκησης έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι δεξιότητες των νέων υπαλλήλων αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των 
θέσεων εργασίας·

12. επισύρει την προσοχή στη σημασία της συνεχιζόμενης πολιτικής στήριξης και στην
ανάγκη να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για υλοποίηση της Συμφωνίας-Πλαισίου
της Αχρίδας, η οποία παραμένει ακρογωνιαίος λίθος των διεθνοτικών σχέσεων στη χώρα· 
ανησυχεί για το δυναμικό αύξησης της αστάθειας των διεθνοτικών σχέσεων και καλεί την
κυβέρνηση να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ευαισθησίες των μειονοτήτων στις αποφάσεις 
της, όπως σε σχέση με το χωροταξικό σχέδιο "Σκόπια 2014"· επισύρει την προσοχή στην 
ανάγκη αποτελεσματικής λειτουργίας της κοινοβουλευτικής επιτροπής διεθνοτικών 
σχέσεων για την ενσωμάτωση των μειονοτήτων στη νομοθετική διαδικασία·

13. υπογραμμίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι το εκπαιδευτικό
σύστημα υποστηρίζει την εθνοτική ολοκλήρωση· προς τούτο, χαιρετίζει τη στρατηγική
ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και ζητεί την ταχεία υλοποίησή της, μεταξύ άλλων με
σταδιακή κατάργηση του διαχωρισμού σύμφωνα με εθνοτικές γραμμές και με αύξηση της
εκμάθησης της γλώσσας των επιμέρους κοινοτήτων, τόσο της μακεδονικής όσο και των 
γλωσσών των εθνοτικών μειονοτήτων· καλεί την κυβέρνηση να βελτιώσει τη διαδικασία 
διαβούλευσης με τις μειονότητες και να συνεργαστεί μαζί τους στενά για την υλοποίηση 
αυτής της στρατηγικής·

14. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την κατάσταση της κοινότητας των Ρομά, η οποία
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κακές συνθήκες ζωής και διακρίσεις στην πρόσβαση στην
αγορά εργασίας, την περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες· υπογραμμίζει ιδίως τη
δύσκολη κατάσταση των κοριτσιών και γυναικών Ρομά, οι οποίες εξακολουθούν να 
υφίστανται διπλή διάκριση, τόσο με βάση την εθνικότητα όσο και λόγω του φύλου τους· 
καλεί την κυβέρνηση να επιδείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην υλοποίηση της 
στρατηγικής για τους Ρομά και του προγράμματος δράσης για την Δεκαετία των Ρομά·

15. χαιρετίζει την  έγκριση του νόμου κατά των διακρίσεων που αποτελεί ζωτικό βήμα για
την καταπολέμηση των πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις, οι οποίες εξακολουθούν να
είναι διαδεδομένες· ωστόσο, εκφράζει τη λύπη του διότι, σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή
πρακτική, ο νόμος παραλείπει τον σεξουαλικό προσανατολισμό από τους λόγους 
διακρίσεων· ζητεί την ταχεία εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων επί του θέματος αυτού 
με το κεκτημένο και την ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης· ζητεί να 
καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και με την 
προστασία τους από την οικιακή βία·

16. παρατηρεί με μεγάλη ανησυχία πρόσφατες ενέργειες εκφοβισμού και απευθείας επιθέσεις
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εναντίον οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και προσωπική δυσφήμιση των
κορυφαίων στελεχών τους· τονίζει την ανάγκη να υπάρξει συμμετοχή οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, κατά μη επιλεκτικό τρόπο, 
έτσι ώστε να δοθούν ερεθίσματα για ουσιαστική δημόσια ανταλλαγή απόψεων και να
συμπεριληφθούν οι ενδιαφερόμενοι στην ενταξιακή διαδικασία της χώρας· επαινεί την 
έγκριση του νέου νόμου για τις οργανώσεις πολιτών και παροτρύνει τις αρχές να 
υλοποιήσουν τις διατάξεις που αφορούν τις οργανώσεις "δημοσίου οφέλους" 
εξασφαλίζοντας συστήματα χρηματοδότησης το ταχύτερο δυνατό·

Κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις

17. εκφράζει την ανησυχία του για την έμμονη και πολύ υψηλή ανεργία, ιδίως μεταξύ των
νέων· καλεί την κυβέρνηση να υλοποιήσει ταχέως αποτελεσματικότερα μέτρα για τη
βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού· καλεί
την Επιτροπή να βοηθήσει τις αρχές με αυξημένη βοήθεια από το Προενταξιακό Μέσο·

18. εκφράζει την ανησυχία του για το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό φτώχειας στη χώρα·

19. παρατηρεί ότι οι ξένες επενδύσεις μειώθηκαν κι άλλο από το ήδη χαμηλό επίπεδό τους, 
παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δύο κρατικές υπηρεσίες με όχι ευκαταφρόνητο ετήσιο 
προϋπολογισμό που έχουν ως αντικείμενο την προσέλκυση ενδεχόμενων ξένων 
επενδυτών·

20. υπογραμμίζει την ανάγκη να εφαρμοσθούν οι αρχές της καλής διακυβέρνησης στις
δημοσιονομικές δαπάνες, με βελτίωση της ελεύθερης πρόσβασης στις δημόσιες
πληροφορίες, διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους στη δημοσιονομική διαδικασία και
καθιέρωση ενός μηχανισμού αναφορών έτσι ώστε να υπάρχει λογοδοσία για τα χρήματα 
που δαπανώνται· υπενθυμίζει ότι οι αδιαφανείς δημοσιονομικές δαπάνες οδηγούν σε 
κοινωνικό αποκλεισμό και συγκρούσεις και αμφισβητεί τη νομιμότητα ορισμένων 
εθνικών εκστρατειών όπως η πρόσφατη εκστρατεία κατά των εκτρώσεων·

21. χαιρετίζει την έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη αλλά ζητεί να
καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα του
περιβάλλοντος και να προσφερθούν επαρκή κεφάλαια προς τούτο· ιδιαίτερα επισύρει την 
προσοχή στις προκλήσεις στον τομέα της ποιότητας των υδάτων, της διαχείρισης των 
αποβλήτων και της προστασίας της φύσης·

22. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη ρύπανση του εδάφους στην πόλη Veles, η οποία
έχει ανακηρυχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως επικίνδυνο μέρος για να ζει
κανείς· καλεί την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει επιτέλους αυτό το ζήτημα και να λάβει
επαρκή μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας στην περιοχή· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει κατά πόσον θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην προκειμένη περίπτωση 
πιστώσεις του Προενταξιακού Μέσου·

Περιφερειακά ζητήματα

23. επαινεί τη χώρα για το συνεχή σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή· 
τονίζει τη συμμετοχή της στις μη στρατιωτικές και στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ, 
ωστόσο υπενθυμίζει στην κυβέρνηση την υποχρέωσή της να ακολουθεί τις Κοινές Θέσεις
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της ΚΕΠΠΑ, ιδίως όσες αφορούν περιοριστικά μέτρα, και ειδικότερα όσον αφορά τη
συγκεκριμένη περίπτωση της Ζιμπάμπουε·

24. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι η διένεξη με την Ελλάδα για το όνομα
εξακολουθεί να κλείνει το δρόμο της χώρας προς την ΕΕ και υπενθυμίζει τη σύστασή του
προς το Συμβούλιο για άμεση έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων· ωστόσο, 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν στη διαδικασία αυτή οι σχέσεις καλής γειτονίας και 
καλεί τις κυβερνήσεις να αποφεύγουν χειρονομίες που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις· καλεί τους δύο Πρωθυπουργούς να επιδείξουν πολιτικό θάρρος και προθυμία 
για συμβιβασμό και να εξεύρουν ταχέως μια λύση ικανοποιητική και για τις δύο πλευρές·

25. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και τον Επίτροπο τον αρμόδιο για τη διεύρυνση και την
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας να διευκολύνουν μια συμφωνία για το ζήτημα του
ονόματος και να προσφέρουν πολιτική καθοδήγηση· θεωρεί ότι το ζήτημα αυτό θα 
αποτελέσει ένα πεδίο στο οποίο θα δοκιμαστεί η κοινή εξωτερική πολιτική μετά τη 
Λισαβόνα καθώς και η ικανότητα της Ένωσης να επιλύει από μακρού υφιστάμενες 
διεθνείς διενέξεις στα σύνορά της·

26. εκφράζει την άποψη ότι η περαιτέρω παράταση του στάτους κβο σε σχέση με το ζήτημα
του ονόματος και με τα άλλα ανοικτά ζητήματα με τις γειτονικές χώρες θα μπορούσε να
υπονομεύσει τη σταθερότητα της χώρας και της περιοχής καθώς και την αξιοπιστία της
πολιτικής της διεύρυνσης, και κατά συνέπεια καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να 
επιδείξουν καλή θέληση, αλληλεγγύη και υπευθυνότητα ως προς την επίλυση των 
ζητημάτων που εκκρεμούν·

* *
*

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την
Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της
Μακεδονίας.


