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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-rapport ta’ progress 2010 dwar l-ex-
Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew tas-16 ta' Diċembru 2005 biex jagħti 
lill-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja l-istatus ta' pajjiż kandidat għas-sħubija fl-UE 
u l-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsilli Ewropej tal-15 u s-16 ta' Ġunju 2006 u tal-
14 u l-15 ta' Diċembru 2006,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interim tal-1995 bejn ir-Repubblika tal-Greċja u l-ex-
Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja,

– wara li kkunsidra r-Rapport ta' Progress tal-2010 tal-Kummissjoni dwar l-ex Repubblika 
Jugoslava tal-Maċedonja1 u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Novembru 2010 
bl-isem "Strateġija tat-Tkabbir u l-Isfidi Ewlenin 2010-2011"2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Frar 2010 dwar ir-
Rapport ta' Progress tal-2009 rigward l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja3,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Parlamentari Konġunt tal-UE u l-ex 
Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja tat-30 ta' Novembru 2010,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/212/KE tat-18 ta' Frar 2008 dwar il-
prinċipji, il-prijoritajiet u l-kundizzjonijiet li jinsabu fis-Sħubija ta' Adeżjoni mal-ex-
Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja4,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsilli tal-Affarijiet Ġenerali u l-Kunsill tal-
Affarijiet Barranin tat-13 u tal-14 ta' Diċembru 2010,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-proċess ta’ tkabbir tal-UE jagħti impetu kbir għall-paċi, l-istabbilità u r-
rikonċiljazzjoni fir-reġjun;

B. billi l-intensifkazzjoni tad-djalogu ekonomiku u l-kooperazzjoni ma’ pajjiżi kandidati 
għat-tkabbir jgħin lill-UE biex flimkien magħhom tikkonċentra sabiex tingħeleb il-kriżi 
ekonomika u tikkontribwixxi għall-kompetittività globali tal-Unjoni; 

C. billi l-istrateġija għat-tkabbir tal-2010 tenfasizza bħala prijoritajiet ir-riforma tal-
amministrazzjoni pubblika u l-ġudikatura, kif ukoll il-ġlieda kontra l-kriminalità 

                                               
1 SEC/2010/1332
2 COM(2010)0660
3 Testi adottati, P7_TA(2010)0024
4 ĠU L 80, 19.3.2008, p.32.
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organizzata u l-korruzzjoni,

D. billi l-libertà tal-espressjoni u l-indipendenza tal-midja jibqgħu preokkupanti f’bosta mill-
pajjiżi għat-tkabbir, 

Żviluppi politiċi

1. Jaqbel mal-evalwazzjoni tar-rapport dwar il-progress 2010 tal-Kummissjoni dwar l-ex-
Reppubblika tal-Maċedonja rigward it-twettiq kontinwu tal-kriterji politiċi u jiddispjaċih li 
l-Kunsill għadu ma ħax deċiżjoni sabiex jinfetħu n-negozjati għall-addeżjoni kif 
irrakkomandat il-Kummissjoni għat-tieni sena konsekuttiva u bi qbil ma’ riżoluzzjonijiet 
preċedenti tal-Parlament;

2. Jindika l-fatt li kwistjonijiet bilaterali jeħtieġ li jiġu solvuti mill-partijiet konċernati fi
spirtu ta’ ġirien tajbin u billi jitqies l-interess ġenerali tal-UE; jappella sabiex l-atturi 
prinċipali kollha juru responsabbiltà u determinazzjoni sabiex jiġu solvuti l-kwistjonijiet 
pendenti kollha li qed ixekklu mhux biss il-proċess ta’ adeżjoni tal-pajjiż kandidat kif 
ukoll il-politika għar-reġjuni tal-UE, iżda qed ikollhom ukoll riperkussjoniiet fuq ir-
relazzjonijiet interetniċi, l-ekonomija u l-istabbilità reġjunali;

3. Jistieden lill-istituzzzjonijiet tal-gvern u dawk statali kollha sabiex jieħdu l-okkażjoni tal-
10 Anniversaju tal-Ftehim ta’ Qafas ta’ Ohrid sabiex dan jiġi indikat fl-2011 bħala 
inkorraġġiment għas-sedqa ta’ koperazzjoni u fiduċja interetnika; ifaħħar il-pajjiż għal dak 
kollu li rnexxielu jikseb sa issa f’dan il-qasam u jitlob li jkun hemm aktar sforzi sabiex 
iservi ta’ eżempju ta’ kooperazzjoni interetnika f’dan ir-reġjun; 

Id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem

4. Jilqa’ bi pjaċir l-adozzjoni tal-emendi għar-regoli ta’ proċedura tal-Parlament li 
jippermettu impenn aqwa tal-oppożizzjoni fix-xogħol tagħha; madankollu huwa 
preokkupat bid-djalogu insuffiċjenti bejn il-partijiet tal-gvern u l-oppożizzjoni u l-klima 
ġenerali ta’ sfiduċja u konfrontazzjoni u jistieden liż-żewġ partijiet sabiex juru impenn 
aqwa għal kooperazzjoni kostruttiva fil-proċess leġiżlattiv; jisogħbih għall-bojkott li 
għadu għaddej fil-parlament mill-Partit Demokratiku tal-Albaniżi u jħeġġeġ lill-partit biex 
jerġa’ jimpenja ruħu fil-proċessi parlamentari;

5. Jagħti ġieħ lix-xogħol eċċellenti tar-Rappreżentant Speċjali tal-UE/Kap tad-Delegazzjoni 
tal-UE; jikkundanna l-attakki mhux xierqa mill-politikanti tal-partit fil-gvern kontra r-
rappreżentanti tal-UE u jistieden lill-gvern sabiex jiddiżassoċja ruħu b’mod ċar u 
pubblikament minn insulti bħal dawn; iqis dawn l-inċidenti bħala ta’ ħsara kbira għall-
immaġni tal-pajjiż; 

6. Itenni li midja ħielsa u indipendenti hija prekundizzjoni neċessarja għall-iżvilupp ta’ 
demokrazija stabbli; huwa preokkupat ħafna bid-deterjorazzjoni konsiderevoli tal-libertà 
tal-midja fil-pajjiż kif jintwera minn kif il-pajjiż niżel fil-klassifika (mill-34 post għat-68 
post) tal-istampa tar-‘Reporters Without Borders’ għall-2010; jesprimi l-preokkupazzjoni 
serja tiegħu dwar l-indħil politiku dejjem akbar fix-xogħol tal-ġurnalisti u l-kampanja ta’ 
intimidazzjoni kontra dawk li jikkritikaw il-gvern; jinnota bi stagħġib il-fatt li l-Ministeru 
tal-Intern xandar fuq il-paġna ewlenija tal-internet tiegħu sejħa sabiex iċ-ċittadini 
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jiddenunzjaw rapporti tal-istampa “mhux oġġettivi”;

7. Huwa mħasseb b’mod partikolari dwar it-tendenza fejn għadd dejjem akbar ta’ ġurnalisiti 
qed jagħżlu b’kalkolu l-awtoċensura jew ġurnaliżmu merċenarju, li gradwalment ixekkel 
il-kredibilità tal-professjoni; jistieden lill-ġurnalisti sabiex iżommu standards professjonali 
għolja f’xogħolhom, jitbiegħdu mill-influwenzi politiċi u jistabbilixxu assoċjazzjonijiet 
ġurnalistiċi tabilħaqq professjonali; 

8. Jiġbed l-attenzjoni għas-sjieda mhux trasparenti u konċentrata tal-midja u l-użu mmirat ta’ 
fondi tar-riklamar li jiffavorixxu ċert sorsi ta’ midja u mhux oħrajn għal raġunijiet politiċi 
u b’hekk tinħoloq sitwazzjoni inġusta fis-suq; jenfasizza l-importanza li l-istat japplika 
trattament ugwali għas-sorsi kollha tal-midja fil-pajjiż, speċjalment fid-dawl tar-riżultati 
tal-Uffiċju tal-Verifika tal-Istat dwar l-iskont għoli mogħti lill-partit politiku fil-gvern 
minn waħda mill-kumpaniji tat-televiżjoni matul l-elezjonijiet lokali u presidenzjali tal-
2009;

9. Jitlob li jkun hemm sforzi intensivi fir-riforma tal-ġudikatura sabiex ikun żgurat il-
professjonaliżżmu u l-indipendenza tagħha minn pressjonijiet politiċi; għal dan il-għan, 
jenfasizza li l-qafas legali eżistenti jeħtieġ li jiġi implimentat malajr u effettivament;  
huwa preokkupat bir-rwol kontinwu tal-Ministeru tal-Ġustizzja fil-Kunsill Ġudizzjarju u 
bil-kritika tal-Qorti Kostituzzjonali mill-gvern u l-parlamentari li joħolqu r-riskju li l-
ġudikatura tkun suġġetta għall-indħil politiku; jilqa’ bi pjaċir l-isforzi sabiex jiżdiedu l-
effiċjenza u t-trasparenza tas-sistema tal-qorti, b’mod partikolari bit-tnaqqis tax-xogħol 
pendenti li waqa’ lura fil-biċċa kbira tal-qrati; jilqa’ wkoll id-dħul fis-seħħ tal-liġi rigward 
l-għajnuna legali;

10. Jilqa’ bi pjaċir it-tkomplija tal-isforzi fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni murija fost affarijiet 
oħra permezz tal-implimentazzjoni tat-tieni rawnd tar-rakkomandazzjonijiet GRECO u d-
dħul fis-seħħ tal-emendi għall-Kodiċi Kriminali; ifakkar madankollu li l-korruzzjoni 
għadha prevalenti u jitlob sabiex ikun hemm sforzi intensivi għall-eradikazzjoni tagħha; 
jenfasizza l-importanza tal-infurzar effettiv u imparzjali ta’ leġiżlazzjoni kontra l-
korruzzjoni, partikolarment rigward il-finanzjament tal-partiti politiċi u l-konflitti ta’ 
interess; jenfasizza l-ħtieġa li jinżamm rekord tal-infurzar ta’ prosekuzzjonijiet u sentenzi 
li permezz tiegħu jista’ jitkejjel il-progress li jsir;

11. Jitlob li jkun hemm sforzi għar-riforma tal-amministrazzjoni pubblika li għada 
politiċizzata u nieqsa mill-kapaċitajiet u l-professjonaliżmu; huwa preokkupat dwar il-
proċess mhux trasparenti u ad hoc għat-trasferiment ta’ postijiet temporanji f’postijiet 
permanenti, li jġib miegħu aktar politiċizzazzjoni tal-amministrazzjoni; jitlob li tiġi 
żviluppata strateġija għar-riżorsi umana ċara li tiddefinixxi l-bżonnijiet tal-
amministrazzjoni f’termini ta’ kapaċitajiet u kompetenzi u l-implimentazzjoni tagħha 
permezz ta’ reklutaġġ ibbażat fuq il-mertu u l-iżvilupp ta’ karrieri;  jilqa’ bi pjaċir iż-żieda 
fir-reklutaġġ minn komunuitajiet mhux maġġoritarji iżda jenfasizza li dan għandu jsir 
abbażi ta’ evalwazzjoni tal-ħtiġijiet tal-amministrazzjoni sabiex ikun żgurat li l-
kapaċitajiet ta’ impjegati ġodda jkunu jaqblu mar-rekwiżiti tal-impjiegi;

12. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza ta’ appoġġ politiku kontinwu u tal-ħtieġa ta’ aktar 
sforzi għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Qafas ta’ Ohrid li jibqa’ l-pedament tar-
relazzjonijiet interetniċi fil-pajjiż; huwa preokkupat bil-potenzjal ta’ aktar instabbilità fis-
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sitwazzjoni interetnika u jistieden lill-gvern sabiex jikkunsidra kif xieraq is-sensitivitajiet 
tal-minoranzi fid-deċiżjonijiet li jieħu bħal fil-każ tal-pjan urban għal “Skopje 2014”; 
jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa ta’ funzjonament effettiv tal-kumitat parlamentari għar-
relazzjonijiet interetniċi fl-integrazzjoni tal-minoranzi fil-proċess leġiżlattiv;

13. Jisħaq fuq kemm huwa tassew importanti li jiġi żgurat li s-sistema edukattiva tappoġġa l-
integrazzjoni etnika; għal dan il-għan, jilqa’ bi pjaċir l-istrateġija tal-edukazzjoni integrata 
u jitlob li din tiġi implimentata malajr ħafna billi fost affarijiet oħra tiġi mneħħija 
gradwalment is-segregazzjoni abbażi ta’ kunċetti etniċi u biż-żieda tat-tagħlim tal-lingwi 
tal-komunitajiet, kemm il-Maċedon kif ukoll lingwi oħrajn ta’ minoranzi etniċi; jistieden 
lill-gvern sabiex itejjeb il-proċess ta’ konsultazzjoni tal-minoranzi u sabiex jikkoopera 
magħhom mill-qrib fl-implimentazzjoni tal-istrateġija;

14. Huwa preokkupat serjament dwar is-sitwazzjoni tar-Roma fil-komunità, li għadhom qed 
jiffaċċjaw kundizzjonijiet ta’ ħajja iebsa u d-diskriminazzjoni fl-aċċess għas-suq tax-
xogħol, il-kura tas-saħħa u s-servizzi soċjali; jenfasizza partikolarment is-sitwazzjoni 
diffiċli tat-tfajliet u nisa Roma li qed ikomplu jkunu vittmi ta’ diskriminazzjoni doppja 
bbażata kemm fuq l-etniċità kif ukoll is-sess; jistieden lill-gvern sabiex jimpenja ruħu biex 
jimplimenta l-istrateġija għar-Roma u l-pjan ta’ azzjoni tad-Deċenju tar-Roma;

15. Jilqa’ bi pjaċir l-adozzjoni tal-liġi kontra d-diskriminizzazzjoni bħala pass vitali fil-ġlieda 
kontra prattiċi diskriminatorji li għadhom mifruxa sew; madankollu jiddispjaċih li, kontra 
l-prattiċi Ewropej, l-orjentazzjoni sesswali ma ġietx inkluża bħala bażi ta' 
diskriminazzjoni fil-liġi; jitlob li jkun hemm allinjament ta’ malajr tad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali f’dan il-qasam  mal-acquis u t-tisħiħ tal-mekkaniżmi ta’ monitoraġġ; jitlob li 
jsiru aktar sforzi rigward id-drittijiet tan-nisa u t-tfal u l-protezzjoni tagħhom mill-vjolenza 
domestika;

16. Jinnota bi preokkupazzjoni kbira l-intimidazzjonijiet reċenti u l-attakki diretti fuq l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-malafama personali tal-attivisti prominenti 
tagħhom; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu involuti l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili b’mod
mhux selettiv sabiex jiġi stimulat dibattitu pubbliku effettiv u li jiġu inklużi dawk 
interessati fil-proċess ta’ adeżjoni tal-pajjiż; ifaħħar l-adozzjoni tal-Liġi ġdida dwar l-
Assoċjazzjonijiet taċ-Ċittadin u jħeġġeġ lill-awtoritajiet sabiex jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet li jirrigwardaw organizzazzjonijiet ta’ “benefiċċju pubbliku” billi 
jiżguraw skemi ta’ finanzjament kemm jista’ jkun malajr;

Żviluppi soċjoekonomiċi

17. Huwa preokkupat bil-qgħad għoli ħafna u persistenti, partikolarmnent fost iż-żgħażagħ; 
jistieden lill-gvern sabiex jimplimenta malajr miżuri aktar effiċjenti sabiex itejbu l-
kapaċitajiet tal-ħaddiema u kemm huma impjegabbli; jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tgħin lill-awtoritajiet b’aktar assistenza mill-Istrument ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA);

18. Huwa preokkupat bil-livell estremament għoli ta’ faqar fil-pajjiż;

19. Jinnota li l-investimenti barranin komplew jinżlu aktar mil-livell baxx li diġà kien hemm, 
minkejja l-fatt li żewġ aġenziji statali għandhom baġit annwali konsiderevoli sabiex iħajru 
investituri barranin; 
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20. Jenfasizza l-bżonn li jiġu applikati prinċipji  ta’ governanza tajba fl-infiq tal-baġit billi 
jittejjeb l-aċċess liberu għall-informazzjoni pubblika, isiru konsultazzjonijiet ma’ dawk 
interessati fil-proċedura baġitarja, u bit-twaqqif ta’ mekkaniżmu ta’ rappurtaġġ li bih trid 
tittieħed responsabbilità għall-flus li jintefqu; ifakkar li nfiq tal-baġit mhux trasparenti 
jwassal għall-esklużjoni soċjali u l-konflitti, u għandu dubji dwar il-leġittimità ta’ xi 
kampanji nazzjonali bħall-kampanja reċenti kontra l-abort;

21. Jilqa’ bi pjaċir l-adozzjoni tal-istrateġija nazzjonali għall-iżvilupp sostenibbli, iżda jitlob li 
jkun hemm aktar sforzi sabiex tiġi implimentata leġiżlazzjoni fil-qasam tal-ambjent u 
sabiex ikunu pprovduti finanzi adegwati għal dan il-għan; b’mod partikolari jiġbed l-
attenzjoni għall-isfidi fil-qasam tal-kwalità tal-ilma, il-ġestjoni tal-iskart u l-protezzjoni 
tan-natura; 

22. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar it-tniġġis tal-ħamrija fil-belt ta’ Veles li l-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ddikjaratu bħal post perikoluż għall-ħajja tal-bniedem; 
jistieden lill-gvern sabiex saflaħħar jindirizza din il-kwistjoni u jieħu miżuri adegwati 
sabiex jipproteġi s-saħħa pubblika f’din iż-żona; jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tikkunsidra jekk il-fondi tal-IPA jkunux jistgħu jintużaw għal dan il-każ partikolari; 

Kwistjonijiet reġjonali

23. Ifaħħar lill-pajjiż li qed ikompli jkollu rwol fl-istabbilità tar-reġjun; jenfasizza l-
parteċipazzjoni tiegħu fil-missjonijiet ċivili u militari tal-UE, iżda minkejja dan ifakkar 
lill-gvern fl-obbligu tiegħu li jaderixxi mal-Pożizzjonijiet Komuni tal-PESK, speċjalment 
dawk li jirreferu għal miżuri restrittivi, partikolarment rigward il-każ partikolari taz-
Zimbabwe;

24. Jiddispjaċih ħafna dwar il-fatt li t-tilwima dwar l-isem mal-Greċja qed tkompli timblokka 
t-triq tal-pajjiż lejn l-UE u jfakkar fir-rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-Kunsill sabiex jibda 
n-negozjati għall-adeżjoni immedjatament; madankollu jenfasizza l-importanza ta’ 
relazzjoni tajbin bħala ġirien f’dan il-proċess u jistieden lill-gvernijiet sabiex jevitaw 
azzjonijiet li jista’ jkollhom effett negattiv fuqhom; jistieden liż-żewġ Prim Ministri 
sabiex juru kuraġġ politiku u r-rieda li jagħmlu kompromess u jsibu malajr formola 
sodisfaċenti għaż-żewġ partijiet; 

25. Jistieden lir-Rappreżentanti Għoli u lill-Kummissarji responsabbli għat-Tkabbir u l-
Politika għall-Viċinanzi Ewropea sabiex jiffaċililitaw il-ftehim dwar il-kwistjoni tal-isem 
u joffru gwida poltitika; iqis li din il-kwistjoni sservi bħala każ ta’ prova għall-politika 
barranija komuni ta’ wara Lisbona, kif ukoll għall kapaċità tal-Unjoni li ssolvi 
kontroversji persistenti internazzjonali fuq il-fruntieri tagħha; 

26. Huwa tal-fehma li prolungazzjoni oħra tal-istatus quo dwar il-kwistjoni tal-isem u 
kwistjionijiet oħra pendenti ma’ pajjiżi ġirien jistgħu jkunu ta’ theddida għall-istabbilità 
tal-pajjiż u tar-reġjun, kif ukoll għall-kredibilità tal-politika għat-tkabbir, u għalhekk 
jistieden lill-partijiet jkollha sabiex juru r-rieda tajba tagħhom, solidarjetà u responsabilità 
sabiex isolvu l-kwistjonijiet pendenti għal tul ta’ żmien;  

* *
*
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27. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, u lill-Gvern u l-
Parlament tal-ex-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja.


