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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 
2010. gada progresa ziņojumu

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropadomes 2005. gada 16. decembra lēmumu piešķirt Bijušajai 
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai ES kandidātvalsts statusu un ņemot vērā 
2006. gada 15.–16. jūnija un 2006. gada 14.–15. decembra Eiropadomes prezidentūras 
secinājumus,

– ņemot vērā 1995. gada Pagaidu nolīgumu starp Grieķijas Republiku un Bijušo 
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada progresa ziņojumu par Bijušo Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republiku1 un Komisijas 2010. gada 9. novembra paziņojumu 
„Paplašināšanās stratēģija un galvenie uzdevumi 2009.–2011. gadā”2,

– ņemot vērā 2010. gada 10. februāra rezolūciju par 2009. gada progresa ziņojumu par 
Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku3,

– ņemot vērā ES un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Apvienotās 
parlamentārās komitejas 2010. gada 30. novembra ieteikumus,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 18. februāra Lēmumu 2008/212/EK par principiem, 
prioritātēm un nosacījumiem, kas ietverti Eiropas partnerībā ar Bijušo Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republiku4,

– ņemot vērā Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2010. gada 13. un 14. decembra 
sanāksmju secinājumus,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā ES paplašināšanās process ir spēcīgs stimuls miera, stabilitātes un samierināšanās 
procesa veicināšanai šajā reģionā;

B. tā kā ekonomiskā dialoga un sadarbības pastiprināšana ar paplašināšanās valstīm ļauj ES 
kopīgi pievērsties ekonomiskās krīzes pārvarēšanai un uzlabo ES konkurētspēju pasaulē;

C. tā kā 2010. gada paplašināšanās stratēģijā par prioritāti ir atzīta valsts pārvaldes un tiesu 
iestāžu reforma, kā arī cīņa pret organizēto noziedzību un korupciju;

                                               
1 SEC/2010/1332
2 COM (2010)0660
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0024
4 OV L 80, 19.3.2008., 32. lpp.
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D. tā kā lielākajā daļā paplašināšanās valstu vēl joprojām ir problēmas ar vārda brīvību un 
plašsaziņas līdzekļu neatkarību, 

Politiskā situācija

1. piekrīt novērtējumam, kas dots Komisijas 2010. gada progresa ziņojumā par Bijušo 
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, par tās nepārtraukto darbu politisko kritēju 
īstenošanā, un pauž nožēlu, ka Padome nav pieņēmusi lēmumu sākt pievienošanās 
sarunas, kā to ierosina Komisija jau otro gadu pēc kārtas un saskaņā ar Parlamenta 
iepriekšējām rezolūcijām;

2. norāda, ka iesaistītajām pusēm divpusējie strīdīgie jautājumi jārisina, ievērojot labas 
kaimiņattiecības un ņemot vērā ES vispārējās intereses; aicina visus nozīmīgākos 
dalībniekus uzņemties atbildību un demonstrēt apņēmību atrisināt visus strīdīgos 
jautājumus, kuri ne tikai apgrūtina šīs kandidātvalsts pievienošanās procesu un ES politiku 
šajā reģionā, bet arī kaitīgi ietekmē etniskās attiecības, ekonomiku un šā reģiona 
stabilitāti;

3. aicina valdību un visas valsts iestādes izmantot Ohridas pamatnolīguma 10. gadadienu, ko 
atzīmēs 2011. gadā, lai valstī veicinātu sadarbību un uzticību starp šeit dzīvojošajām 
tautībām; atzinīgi vērtē visus valsts sasniegumus šajā jomā un aicina turpināt centienus, lai 
reģionā radītu paraugu dažādu tautību sadarbībai; 

Demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesības

4. atzinīgi vērtē pieņemtos grozījumus Parlamenta reglamentā, kas ļauj opozīcijai ciešāk 
iesaistīties šīs iestādes darbībā; tomēr pauž bažas par nepietiekamo dialogu starp valdību 
un opozīcijas partijām un vispārējo neuzticēšanas un konfrontācijas atmosfēru un aicina 
abas puses parādīt ciešāku apņemšanos konstruktīvi sadarboties likumdošanas procesā; 
pauž nožēlu par to, ka Albāņu demokrātiskā partija ilgstoši boikotē parlamentu, un 
mudina šo partiju atkal iesaistīties parlamentārajos procesos;

5. atzinīgi vērtē aizejošā ES Īpašā pārstāvja / ES delegācijas vadītāja lielisko darbu; nosoda 
valdošās partijas politiķu nepiedienīgos uzbrukumus ES pārstāvjiem un aicina valdību 
vienbalsīgi un publiski norobežoties no šādiem apvainojumiem; uzskata, ka šie incidenti 
ārkārtīgi kaitīgi ietekmē valsts tēlu; 

6. atgādina, ka brīvi un neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi ir priekšnoteikums stabilas 
demokrātijas attīstībai; pauž nopietnas bažas par to, ka valstī pēdējā laikā ievērojami tiek 
ierobežota plašsaziņas līdzekļu brīvība, kā to liecina ,,Žurnālisti bez robežām” 
sagatavotais preses brīvības indekss 2010. gadā (kritums no 34. uz 68. vietu); pauž 
ārkārtīgas bažas par arvien lielāku politisko iejaukšanos žurnālistu darbā un iebiedēšanas 
kampaņu, kas tiek vērsta pret valdību kritizējošajiem žurnālistiem; pauž pārsteigumu par 
to, ka Iekšlietu ministrija savā mājaslapā ir publicējusi aicinājumu valsts iedzīvotājiem 
ziņot par „neobjektīviem” preses ziņojumiem;

7. pauž īpašas bažas par tendenci, ka arvien vairāk žurnālistu aprēķina dēļ paši sāk cenzēt 
savus darbus vai kļūst par žurnālistikas algotņiem, jo tā pakāpeniski mazinās ticamība šīs 
profesijas pārstāvjiem;  aicina žurnālistus savā darbā saglabāt augtus profesionālos 
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standartus, distancēties no politiskās ietekmes un izveidot patiesi profesionālas žurnālistu 
apvienības; 

8. vērš uzmanību uz to, cik nepārredzama ir informācija par plašsaziņas līdzekļu 
īpašniekiem, un to, ka šie līdzekļi atrodas tikai dažu īpašnieku rokās, kā arī uz reklāmas 
līdzekļu mērķtiecīgo izmantošanu, politisku iemeslu dēļ dodot priekšroku tikai dažiem 
plašsaziņas līdzekļu kanāliem, tādējādi radot negodīgu situāciju tirgū; uzsver, cik liela 
nozīme ir tam, ka valsts pret visiem plašsaziņas līdzekļu kanāliem izturas vienlīdzīgi, jo 
īpaši ņemot vērā Valsts kontroles atzinumus par lielajām atlaidēm, ko 2009. gadā vietējo 
un prezidenta vēlēšanu laikā vadošajai politiskajai partijai bija piešķīris viens no 
televīzijas uzņēmumiem;

9. aicina pastiprināt centienus reformēt tiesu iestādes, lai nodrošinātu to profesionalitāti un 
neatkarību no politiskā spiediena; šajā sakarībā uzsver, ka steidzami un efektīvi ir jāīsteno 
spēkā esošais tiesiskais regulējums; pauž bažas par Tieslietu ministrijas nepārtraukto 
ietekmi uz Tieslietu padomi un valdības un deputātu izteikto kritiku saistībā ar 
Konstitucionālās tiesas darbu, jo tas rada draudus, ka tiesas iestādes varētu tikt pakļautas 
politiskai iejaukšanai; atzinīgi vērtē centienus palielināt tiesu sistēma efektivitāti un 
pārredzamību, jo īpaši lai samazinātu neizskatīto lietu skaitu, kas ir tipiska situācija 
lielākajā daļā tiesu; tikpat atzinīgi vērtē to, ka spēkā ir stājies tiesību akts par juridisko 
palīdzību;

10. atzinīgi vērtē nepārtrauktos centienus apkarot korupciju, par ko liecina GRECO ieteikumu 
otrā posma īstenošana un kriminālkodeksa grozījumu stāšanās spēkā; tomēr atgādina, ka 
korupcija joprojām plaukst, un aicina vēl vairāk pastiprināt centienus to izskaust; uzsver, 
ka steidzami  un efektīvi ir jāpiemēro pretkorupcijas tiesību akti, jo īpaši saistībā ar 
politisko partiju finansēšanu un interešu konfliktu; uzsver nepieciešamību plašāk vākt 
datus par veikto kriminālvajāšanu un piespriestajiem sodiem, lai varētu noteikt sasniegto 
progresu;

11. aicina ieguldīt papildu centienus valsts pārvaldes reformā, jo tā vēl arvien ir politizēta un 
tai trūkst gan jaudas, gan profesionalitātes; pauž bažas par nepārredzamo un īpašo 
procesu, pārveidojot pagaidu amata vietas par pastāvīgām amata vietām, kas nozīmē vēl 
lielāku administrācijas politizēšanu; aicina izstrādāt skaidru cilvēkresursu stratēģiju, 
nosakot, kādām ir jābūt pārvaldes spējām un prasmēm, un īstenot šo stratēģiju, 
pamatojoties uz nopelniem balstītu darbā pieņemšanu un karjeras izaugsmi; atzinīgi vērtē 
to, ka arvien vairāk darbā tiek pieņemti mazākumtautību pārstāvji, tomēr uzsver, ka 
pieņemšana jāveic, pamatojoties uz pārvaldes nepieciešamību novērtējumu, lai 
nodrošinātu, ka jauno darbinieku prasmes atbilst darba aprakstam;

12. vērš uzmanību uz to, cik svarīgi ir arī turpmāk nodrošināt politisko atbalstu Ohridas
pamatnolīgumam un ieguldīt papildu centienus tā īstenošanai, jo uz to balstās etniskās 
attiecības šajā valstī; pauž bažas, ka varētu palielināties nestabilitāte etniskajās attiecībās, 
un aicina valdību, pieņemot lēmumus, pienācīgi ņemt vērā mazākumtautībām jutīgus 
jautājumus, piemēram, pilsētvides attīstības plānu „Skopje 2014”; vērš uzmanību uz to, ka 
efektīvāk jādarbojas parlamenta komitejai etnisko attiecību jomā, lai likumdošanas 
procesā vairāk iesaistītu mazākumtautības;

13. uzsver, cik ārkārtīgi svarīgi ir nodrošināt, lai izglītības sistēma atbalstītu etnisko 
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integrāciju; šajā sakarībā atzinīgi vērtē integrētās izglītības stratēģiju un aicina to ātri 
īstenot, tostarp izskaužot uz etniskajām pazīmēm balstītu segregāciju un paplašinot dažādo 
kopienu, gan maķedoniešu, gan etnisko mazākumtautību, valodu apguvi; aicina valdību 
uzlabot procesu, kā tā apspriežas ar mazākumtautībām, un cieši sadarboties ar tām šīs 
stratēģijas īstenošanā;

14. pauž nopietnas bažas par romu kopienas stāvokli, jo tā vēl arvien dzīvo šausmīgos 
apstākļos un tiek diskriminēta attiecībā uz piekļuvi darba tirgum, veselības aprūpei un 
sociālajiem pakalpojumiem; jo īpaši uzsver romu meiteņu un sieviešu grūto stāvokli, jo tās 
vēl arvien cieš no divkāršas diskriminācijas gan savas tautības, gan dzimuma dēļ; aicina 
valdību uzņemties stingrākas saistības Stratēģijas romu jautājumos un Romu desmitgades 
rīcības plāna īstenošanā;

15. atzinīgi vērtē diskriminācijas novēršanas tiesību akta pieņemšanu kā soli diskriminējošu 
darbību novēršanai, jo tās vēl joprojām ir plaši izplatītas; tomēr pauž nožēlu, ka, pretēji 
Eiropas tradīcijām, šajā likumā nav iekļauta diskriminācija dzimumorientācijas dēļ; aicina 
nekavējoties saskaņot valsts tiesību aktus šajā jomā ar aquis un stiprināt uzraudzības 
mehānismus; aicina īstenot papildu centienus, lai nodrošinātu sieviešu un bērnu tiesības 
un aizsargātu viņus no vardarbības ģimenē;

16. ar bažām norāda un nesenajiem iebiedēšanas gadījumiem un tiešajiem uzbrukumiem 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un personiskas neslavas celšanu to vadošajiem 
aktīvistiem; uzsver nepieciešamību nešķirojot iesaistīt pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas politikas izstrādes procesā, lai veicinātu iedarbīgu sabiedrisko apspriešanu 
un valsts pievienošanās ES procesā iesaistītu visas ieinteresētās personas; atzinīgi vērtē 
jaunā tiesību akta par iedzīvotāju apvienībām pieņemšanu un mudina iestādes īstenot 
noteikumus par vispārējā labuma organizācijām, pēc iespējas ātrāk nodrošinot 
finansējuma shēmas;

Sociāli ekonomiskā attīstība

17. ir norūpējies par noturīgo un ļoti augsto bezdarba līmeni, jo īpaši jauniešu vidū; aicina 
valdību ātri īstenot iedarbīgākas metodes darbaspēka prasmju un nodarbinātības iespēju 
uzlabošanai; aicina Komisiju atbalstīt šīs iestādes, sniedzot plašāku palīdzību ar 
pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (PPI);

18. pauž bažas par ārkārtīgi augsto nabadzības līmeni šajā valstī;

19. norāda, ka jau tā zemais ārvalstu investīciju līmenis ir vēl vairāk sarucis, neraugoties uz 
to, ka divām valsts aģentūrām ir ievērojams gada budžets, kas varētu piesaistīt iespējamos 
ārvalstu investorus; 

20. uzver nepieciešamību budžeta izdevumos ievērot labas pārvaldes principu, uzlabojot brīvu 
piekļuvi atklātajai informācijai, apspriežoties ar budžeta procedūrā ieinteresētajām 
aprindām un izveidojot ziņošanas mehānismu, tādējādi uzņemoties pārskatatbildību par 
iztērētajiem līdzekļiem; atgādina, ka nepāredzami budžeta izdevumi rada sociālo 
atstumtību un konfliktus, un apšauba dažu valsts kampaņu, piemēram, nesenās kampaņas 
pret abortiem, leģitimitāti; 
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21. atzinīgi vērtē stratēģijas pieņemšanu valsts ilgtspējīgai attīstībai, bet aicina plašāk īstenot 
tiesību aktu vides aizsardzības jomā un šim mērķim piešķirt pienācīgus līdzekļus; jo īpaši 
vērš uzmanību uz problēmām saistībā ar ūdens kvalitāti, atkritumu apsaimniekošanu un 
dabas aizsardzību; 

22. pauž nopietnas bažas par piesārņoto augsni Velesas pilsētā, ko Pasaules Veselības 
organizācija ir pasludinājusi par dzīvošanai bīstamu vietu; aicina valdību beidzot sākt 
risināt šo jautājumu un īstenot atbilstīgus pasākumus cilvēku veselības aizsardzībai šajā 
teritorijā; aicina Komisiju apsvērt, vai šajā konkrētajā gadījumā nevarētu izmantot PPI 
līdzekļus; 

Reģionālie jautājumi

23. pauž atzinību valstij par tās ilgstošo stabilizējošo darbību šajā reģionā; uzsver tās 
līdzdalību ES civilajās un militārajās misijās, tomēr atgādina valdībai par tās pienākumu 
stingri ievērot KĀDP kopējās nostājas, jo īpaši tās, kas saistās ar ierobežojošiem 
pasākumiem, it īpaši attiecībā uz Zimbabvi;

24. pauž dziļu nožēlu par to, ka strīds ar Grieķiju par valsts nosaukumu vēl arvien bloķē šai 
valstij virzību uz ES, un atgādina par savu ieteikumu Padomei nekavējoties sākt 
pievienošanās sarunas; tomēr uzsver, cik svarīgas šajā procesā ir labas kaimiņattiecības, 
un aicina abas valdības atturēties no darbībām, kas varētu tās negatīvi ietekmēt; aicina šo 
valstu premjerministrus izrādīt politisko drosmi un gribu panākt kompromisu un ātri rast 
abām pusēm pieņemamu risinājumu; 

25. aicina augsto pārstāvi un par paplašināšanos un Eiropas kaimiņattiecību politiku atbildīgo 
komisāru veicināt vienošanos jautājumā par valsts nosaukumu un piedāvāt politiskus 
ieteikumus; uzskata šo jautājumu par pārbaudījumu tam, kā darbojas kopējā ārpolitika pēc 
Lisabonas līguma noslēgšanas, kā arī tam, kāda ir Savienības spēja risināt ieilgušus 
starptautiskus strīdus pie tās robežām; 

26. uzskata, ka saglabājot status quo valsts nosaukuma jautājumā un nerisinot citus strīdīgus 
jautājumus ar tās kaimiņvalstīm, tas varētu negatīvi ietekmēt šīs valsts un reģiona 
stabilitāti, kā arī paplašināšanās politikas ticamību, un tādēļ aicina visas iesaistītās valstis 
izrādīt labo gribu un atbildības sajūtu, lai atrisinātu strīdīgos jautājumus; 

* *
*

27. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem, kā arī Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas valdībai un 
parlamentam.


