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Rezoluţia Parlamentului European referitoare la Raportul de activitate pentru anul 
2010 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Parlamentul European,

– având în vedere decizia Consiliului European din 16 decembrie 2005 de a acorda Fostei 
Republici Iugoslave a Macedoniei statutul de ţară candidată la aderarea la UE şi 
concluziile Preşedinţiei Consiliilor Europene din 15 şi 16 iunie 2006 şi din 14 şi 15 
decembrie 2006,

– având în vedere acordul interimar din 1995 între Republica Elenă şi Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei,

– având în vedere Raportul de activitate pentru anul 2010 al Comisiei privind Fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei1 şi Comunicarea Comisiei intitulată „Strategia de 
extindere şi principalele provocări 2010-20112” din 9 noiembrie 2010,

– având în vedere Rezoluţia sa din 10 februarie 2010 referitoare la raportul de progrese 
pentru anul 2009 privind Fosta Republică Iugoslavă Macedonia3,

– având în vedere recomandările Comisiei parlamentare mixte UE - Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei din 30 noiembrie 2010,

– având în vedere Decizia nr. 2008/212/CE a Consiliului din 18 februarie 2008 privind 
principiile, priorităţile şi condiţiile cuprinse în Parteneriatul pentru aderarea Fostei 
Republici Iugoslave a Macedoniei4,

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri generale şi relaţii externe din 13-14 
decembrie 2010,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât procesul de extindere a UE este un factor important de pace, stabilitate şi 
reconciliere în regiune;

B. întrucât intensificarea dialogului economic şi a cooperării cu ţările propuse pentru 
extindere permite ţărilor UE să se concentreze împreună asupra depăşirii crizei economice 
şi contribuie la competitivitatea Uniunii pe plan mondial;

C. întrucât strategia pentru extindere din 2010 evidenţiază ca priorităţi reforma administraţiei 
publice şi a sistemului judiciar, precum şi combaterea corupţiei şi a crimei organizate;

                                               
1 SEC(2010)1332
2 COM(2010)0660
3 Texte adoptate, P7_TA(2010)0024.
4 JO L 80, 19.3.2008, p. 32.
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D. întrucât libertatea de exprimare şi independenţa mijloacelor media rămân o preocupare în 
majoritatea ţărilor propuse pentru extindere; 

Evoluţii politice

1. împărtăşeşte opinia exprimată de Comisie în cadrul raportului de activitate pe 2010 
privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei în privinţa îndeplinirii în continuare a 
criteriilor politice şi regretă faptul că Consiliul nu a adoptat o decizie privind deschiderea 
negocierilor de aderare după cum recomandă Comisia de doi ani la rând şi în conformitate 
cu rezoluţiile Parlamentului;

2. subliniază faptul că părţile implicate ar trebui să rezolve problemele bilaterale într-un 
spirit de bună vecinătate şi ţinând cont de interesul general al UE; face apel la toţi actorii 
importanţi să dea dovadă de responsabilitate şi determinare pentru a rezolva toate 
chestiunile rămase pe rol care, pe lângă faptul că incomodează procesul de aderare al ţării 
candidate şi politica UE în regiune, au repercusiuni asupra relaţiilor interetnice, economiei 
şi stabilităţii regionale;

3. solicită guvernului şi tuturor instituţiilor statului să profite de ocazia celei de-a 10-a 
aniversări a Acordului-cadru de la Ohrid care are loc în 2011 pentru a promova 
cooperarea şi încrederea interetnică; felicită Macedonia pentru tot ceea ce s-a realizat până 
acum în acest domeniu şi îi solicită să depună şi mai multe eforturi pentru a oferi un 
exemplu de cooperare interetnică în regiune; 

Democraţia, statul de drept şi drepturile omului

4. salută adoptarea amendamentelor aduse regulamentului de procedură al parlamentului, 
care permit o implicare mai intensă a opoziţiei în lucrările acestuia; cu toate acestea, se 
arată îngrijorat de dialogul insuficient dintre guvern şi partidele de opoziţie şi de 
atmosfera generală de neîncredere şi confruntare şi face apel la ambele părţi să manifeste 
o mai mare disponibilitate de a coopera constructiv la procesul legislativ; regretă 
boicotarea continuă a parlamentului de către Partidul Democratic al Albanezilor şi 
îndeamnă acest partid să participe din nou la procesul legislativ;

5. salută munca excelentă depusă de Reprezentatul Special al UE/Şeful Delegaţiei UE, aflat 
la sfârşit de mandat; condamnă atacurile necuvenite din partea politicienilor din partidul 
de guvernământ la adresa reprezentanţilor UE şi solicită guvernului să se disocieze în mod 
neechivoc şi public de astfel de insulte; consideră că aceste incidente fac foarte mult rău 
imaginii ţării; 

6. reiterează ideea că o presă liberă şi independentă este o condiţie prealabilă necesară pentru 
dezvoltarea unei democraţii stabile; este profund îngrijorat de deteriorarea considerabilă a 
libertăţii presei în ţară, fapt ilustrat de căderea dezastruoasă (de pe locul 24 pe locul 68) în 
clasamentul libertăţii presei întocmit de Reporteri fără frontiere; îşi exprimă îngrijorarea 
gravă în legătură cu amplificarea amestecului politic în munca jurnaliştilor şi cu campania 
de intimidare împotriva acelora care critică guvernul; ia act cu uimire de faptul că 
Ministerul de Interne a afişat pe pagina sa de start un apel către cetăţeni în vederea 
denunţării relatărilor de presă „lipsite de obiectivitate”;
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7. este în mod deosebit îngrijorat de tendinţa unui număr tot mai mare de jurnalişti care 
optează pentru autocenzură interesată sau jurnalism de tip mercenar, fapt ce dăunează tot 
mai mult credibilităţii profesiei; face un apel la jurnalişti să menţină standarde 
profesionale înalte în activitatea lor, să se distanţeze de influenţele politice şi să înfiinţeze 
asociaţii de jurnalişti cu adevărat profesionale; 

8. atrage atenţia asupra lipsei de transparenţă în legătură cu proprietarii mijloacelor media, 
asupra concentrării acestora şi asupra utilizării părtinitoare a fondurilor de publicitate, 
favorizând anumite trusturi de presă în dauna celorlalte din motive politice şi creând, 
astfel, pe piaţă o situaţie de concurenţă neloială; subliniază importanţa aplicării de către 
stat a unui tratament egal faţă de toate trusturile de presă din ţară, în special din 
perspectiva concluziilor Biroului naţional de audit în legătură cu discountul mare acordat 
partidului politic de guvernare de către una dintre companiile de televiziune în timpul 
alegerilor locale şi prezidenţiale din 2009;

9. solicită depunerea unor eforturi intense în cadrul reformei sistemului judiciar pentru a 
asigura profesionalismul acestuia şi independenţa faţă de presiunile politice; în acest scop, 
subliniază necesitatea implementării rapide şi eficace a cadrului juridic existent;  este 
îngrijorat de rolul continuu jucat de Ministerul Justiţiei în Consiliul Judiciar şi de criticile 
la adresa Curţii Constituţionale lansate de guvern şi de parlamentari, ceea ce generează 
riscul de a subordona puterea judecătorească interferenţelor politice; salută eforturile de a 
creşte eficienţa şi transparenţa sistemului judecătoresc, în principal scăderea numărului de 
cazuri nerezolvate în cele mai multe instanţe; de asemenea, salută intrarea în vigoare a 
legii privind asistenţa juridică;

10. salută eforturile continue depuse în lupta împotriva corupţiei, manifestate printre altele 
prin implementarea celei de-a doua runde a recomandărilor GRECO şi intrarea în vigoare 
a amendamentelor la Codul Penal; cu toate acestea, reaminteşte că peisajul politic rămâne 
dominat de corupţie şi solicită să se depună în continuare eforturi susţinute pentru a o 
eradica; subliniază urgenţa aplicării efective şi imparţiale a legislaţiei anticorupţie, în 
special în domeniul finanţării partidelor politice şi al conflictelor de interese; subliniază 
necesitatea de a întocmi o situaţie a urmăririlor penale şi a condamnărilor în raport cu care 
să se poată măsura progresele înregistrate;

11. solicită depunerea unor eforturi suplimentare în cadrul reformei administraţiei publice 
care continuă să fie politizată şi lipsită de mijloace adecvate şi profesionalism; este 
preocupat de procesul netransparent şi ad hoc de transformare a posturilor temporare în 
posturi permanente, ceea ce atrage o şi mai mare politizare a administraţiei; solicită 
elaborarea unei strategii clare în domeniul resurselor umane, cu definirea necesităţilor 
administraţiei în materie de capacităţi şi competenţe şi implementarea acesteia printr-o 
recrutare şi o dezvoltare a carierei bazate pe merite; salută recrutarea tot mai intensă a 
membrilor comunităţilor minoritare dar subliniază faptul că acest lucru ar trebui să aibă 
loc pe baza evaluării nevoilor din administraţie pentru a se asigura că competenţele noilor 
angajaţi se potrivesc cerinţelor postului;

12. atrage atenţia asupra necesităţii de a continua susţinerea politică şi a depune mai multe 
eforturi pentru a implementa Acordul-cadru de la Ohrid care rămâne piatra unghiulară a 
relaţiilor interetnice din ţară; este îngrijorat de posibilitatea creşterii instabilităţii situaţiei 



RE\836878RO.doc 5/7 PE452.546v01-00

RO

interetnice şi solicită guvernului să ţină cont de sensibilităţile minorităţilor înaintea luării 
deciziilor, de exemplu, în cazul planului urbanistic "Skopje 2014”; atrage atenţia asupra 
necesităţii de a asigura funcţionarea efectivă a comisiei parlamentare pentru relaţiile 
interetnice în cadrul integrării minorităţilor în procesul legislativ;

13. subliniază necesitatea imperioasă de a garanta că sistemul educativ sprijină integrarea 
etnică; în acest scop, salută strategia educaţiei integrate şi solicită implementarea promptă 
a acesteia, printre altele prin eliminarea segregării pe criterii etnice şi prin învăţarea 
limbilor comunităţilor din ţară, atât limba macedoneană, cât şi limbile minorităţilor etnice;  
solicită guvernului să îmbunătăţească procesul de consultare a minorităţilor şi să 
coopereze strâns cu acestea la implementarea strategiei;

14. este serios preocupat de situaţia comunităţii rome care continuă să se confrunte cu condiţii 
de viaţă mizere şi discriminare în privinţa accesului la piaţa muncii, asistenţă medicală şi 
servicii sociale; subliniază în mod deosebit situaţia dificilă a fetelor şi femeilor de etnie 
romă care suferă în continuare de o dublă discriminare, bazată atât pe etnie, cât şi pe gen; 
solicită guvernului să se implice mai susţinut în implementarea strategiei privind romii şi a 
planului de acţiune pentru Deceniul romilor;

15. salută adoptarea legii împotriva discriminării ca un pas esenţial în combaterea practicilor 
discriminatorii care sunt încă foarte răspândite; în acelaşi timp regretă că, contrar 
practicilor europene, orientarea sexuală a fost omisă ca motiv de discriminare în lege; 
solicită alinierea rapidă a dispoziţiilor naţionale în acest domeniu cu acquis-ul şi 
consolidarea mecanismelor de monitorizare; solicită depunerea unor eforturi suplimentare 
în privinţa drepturilor femeilor şi copiilor şi a protecţiei împotriva violenţei domestice;

16. ia act cu mare îngrijorare de recentele intimidări şi atacuri directe la adresa organizaţiilor 
civice şi de defăimarea personală a principalilor activişti ai acestora; subliniază necesitatea 
de a implica organizaţiile societăţii civile în procesul de elaborare a politicilor într-un mod 
neselectiv pentru a stimula o veritabilă dezbatere publică şi a include părţile interesate în 
procesul de aderare a ţării; salută adoptarea legii privind asociaţiile cetăţeneşti şi 
îndeamnă autorităţile să implementeze dispoziţiile privind organizaţiile de interes public 
prin asigurarea mecanismelor de finanţare cât mai curând posibil;

Evoluţii socio-economice

17. este preocupat de şomajul cronic şi foarte mare, în special în rândul tinerilor; solicită 
guvernului să implementeze de urgenţă măsuri mai eficiente de perfecţionare a 
aptitudinilor forţei de muncă, crescând şansele acestora de angajare; solicită Comisiei să 
acorde asistenţă autorităţilor utilizând mai mult Instrumentul de pre-aderare (IPA);

18. este îngrijorat de rata extrem de mare a sărăciei din Macedonia;

19. constată că investiţiile străine, aflate deja la un nivel scăzut, s-au diminuat şi mai mult, în 
ciuda faptului că două agenţii de stat au un buget anual considerabil pentru a atrage 
potenţialii investitori străini; 

20. subliniază necesitatea de a aplica principiile de bună guvernanţă în cheltuielile bugetare 
prin îmbunătăţirea accesului liber la informaţiile publice, consultarea părţilor interesate în 
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cadrul procedurii bugetare, instituirea unui mecanism de raportare şi asumarea, în acest 
mod, a răspunderii pentru banii cheltuiţi; reaminteşte că cheltuielile bugetare 
netransparente duc la excludere socială şi conflicte, punând sub semnul întrebării 
legitimitatea anumitor campanii naţionale, precum recenta campanie împotriva 
avorturilor;

21. salută adoptarea strategiei naţionale de dezvoltare durabilă dar solicită mai multe eforturi 
pentru implementarea legislaţiei în domeniul mediului şi alocarea de fonduri 
corespunzătoare în acest scop; în special, atrage atenţia asupra problemelor în domeniul 
calităţii apei, gestionării deşeurilor şi protejării naturii; 

22. îşi exprimă îngrijorarea profundă în legătură cu solul poluat din oraşul Veles care a fost 
declarat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii un loc periculos pentru locuitori; solicită 
guvernului să se ocupe până la urmă de această chestiune şi să ia măsuri corespunzătoare 
pentru a proteja sănătatea publică în acest domeniu; invită Comisia să reflecteze asupra 
posibilităţii de a mobiliza fonduri IPA în acest caz particular; 

Aspecte regionale

23. felicită Macedonia pentru rolul său de factor de stabilitate în regiune; subliniază 
participarea acesteia la misiunile civile şi militare ale UE, însă reaminteşte totuşi 
guvernului de obligaţia sa de a adera la poziţiile comune din cadrul PESC, în special 
acelea care se referă la măsuri restrictive, în special în ceea ce priveşte cazul particular 
reprezentat de Zimbabwe;

24. regretă profund faptul că disputa cu Grecia pe marginea numelui ţării continuă să blocheze 
drumul Macedoniei către UE şi reaminteşte recomandarea PE către Consiliu de a începe 
imediat negocierile de aderare; în acelaşi timp însă, subliniază importanţa unor bune relaţii 
de vecinătate din perspectiva acestui proces şi solicită guvernului să evite gesturile care ar 
putea avea un impact negativ asupra acestor relaţii; solicită celor doi prim-miniştri să dea 
dovadă de curaj politic şi de disponibilitate de a găsi rapid un compromis şi o formulă 
satisfăcătoare pentru ambele părţi; 

25. invită Înaltul Reprezentant şi Membrul Comisiei responsabil cu extinderea şi politica 
europeană de vecinătate să faciliteze un acord privind chestiunea numelui şi să ofere 
consultanţă politică; consideră că această chestiune este un test pentru politica externă 
comună de după Tratatul de la Lisabona, precum şi pentru capacitatea Uniunii de a 
rezolva litigii de la frontierele sale rămase de mult timp nerezolvate; 

26. consideră că o încă o prelungire a situaţiei actuale a chestiunii numelui şi a altor chestiuni 
nerezolvate cu ţările vecine ar putea submina stabilitatea ţării şi a regiunii, precum şi 
credibilitatea politicii de extindere şi prin urmare solicită tuturor părţilor implicate să dea 
dovadă de bunăvoinţă, solidaritate şi responsabilitate în rezolvarea chestiunilor 
nesoluţionate; 

* *
*

27. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, 
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guvernelor şi parlamentelor statelor membre, precum şi guvernului şi parlamentului Fostei 
Republici Iugoslave a Macedoniei.


