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Europos Parlamento rezoliucija dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 
2012 m. pažangos ataskaitos
(2012/2866(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2005 m. gruodžio 16 d. sprendimą suteikti ES 
narystės siekiančios šalies kandidatės statusą ir į Europos Vadovų Tarybos 2006 m. 
birželio 15–16 d. ir 2006 m. gruodžio 14–15 d. susitikimams pirmininkavusios valstybės 
išvadas,

– atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 845 (1993) ir 817 (1993), taip pat į 
JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 47/225 ir į 1995 m. laikinąjį susitarimą,

– atsižvelgdamas į Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimą dėl 1995 m. rugsėjo 13 d. 
laikinojo susitarimo taikymo,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios kongreso rekomendaciją 
Nr. 329 (2012) dėl vietos demokratijos šalyje,

– atsižvelgdamas į Komisijos parengtą 2012 m. pažangos ataskaitą (SWD(2012)0332) ir 
2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą „2012–2013 m. plėtros strategija ir 
pagrindiniai uždaviniai“ (COM(2011)0600),

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas,

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 7 d. jungtinio parlamentinio komiteto 10-ąjį susitikimą,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. susitikimo išvadas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

Bendrosios pastabos

1. dar kartą ragina Tarybą nedelsiant nustatyti stojimo derybų pradžios datą;

2. laikosi nuomonės, kad Europos Vadovų Tarybos išvadose vienbalsiai remiamas 
sprendimo, pagrįsto tolesniu Komisijos pranešimu, priėmimas iki 2013 m. birželio mėn. 
tikrai yra žingsnis į priekį; palankiai vertina už plėtrą atsakingo Komisijos nario 
iniciatyvas ir ragina jį į savo rengiamą ataskaitą įtraukti plėtros nevykdymo išlaidų 
vertinimą; ragina tęsti diplomatinį keitimąsi nuomonėmis, pradėtą tarp Atėnų, Sofijos ir 
Skopjės atstovų, ir ragina visas šalis pademonstruoti deramą įsipareigojimą siekti gerų 
kaimyninių santykių, paremtų abipuse pagarba ir draugyste; ragina ES pirmininkaujančią 
Airiją dėti daug diplomatinių pastangų, kad būtų pasiektas patenkinamas rezultatas;

3. yra tvirtai įsitikinęs, kad pati derybų pradžia gali būti akstinas pokyčiams siekiant toliau 
skatinti reformas ir tinkamus santykius su kaimynais;
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4. mano, kad aukščiausiojo lygio dialogas stojimo klausimais buvo svarbi priemonė, 
padėsianti išeiti iš esamos aklavietės; palankiai vertina visišką ar dalinę pažangą, padarytą
daugiau negu 75 proc. nustatytų politikos sričių; pabrėžia, kad aukščiausiojo lygio 
dialogas stojimo klausimais nėra derybų pakaitalas;

5. išreiškia susirūpinimą dėl opių klausimų, per metus iškilusių santykių tarp etninių grupių 
srityje; mano, kad tvirtesnis politinis dialogas yra labai svarbus, kad toliau būtų 
užtikrinama pažanga siekiant taikios įvairių etninių grupių visuomenės;

6. palankiai vertina vyriausybės pateiktą Ohrido pagrindų susitarimo įgyvendinimo ataskaitą; 
ragina vyriausybę greitai pereiti prie kito persvarstymo etapo; 

7. palankiai vertina 2011–2014 m. decentralizacijos programą ir ragina visapusiškai 
įgyvendinti regioninės plėtros įstatymą; ragina vyriausybę toliau vykdyti fiskalinę 
decentralizaciją siekiant vidutinės trukmės tikslo, kad 9 proc. BVP panaudotų vietos ir 
regioninės valdžios institucijos; džiaugiasi JT vystymo programos darbu, kuris, siekiant 
stiprinti vietos valdymo pajėgumus, vykdomas bendradarbiaujant su vyriausybe;

8. palankiai vertina vyriausybės įvairių etninių grupių švietimo projektą ir ragina visas 
mokyklas sekti Kumanovo mokyklų, kurios siekia atsisakyti atskiro skirtingų etninių 
bendruomenių švietimo, pavyzdžiu;

Pavadinimo klausimas

9. ir toliau apgailestauja, kad vykstant ginčui dėl pavadinimo yra sustabdytas šalies tapimo 
ES nare procesas; pritaria Europos Vadovų Tarybai, kad pavadinimo klausimą 
nedelsdamos galutinai turėtų išspręsti abi šalys;

10. dar kartą ragina Komisiją ir Tarybą, remiantis ES sutartimis, pradėti kurti bendrai 
taikytiną arbitražo mechanizmą, skirtą narystės siekiančių šalių ir valstybių narių 
dvišaliams klausimams spręsti;

11. palankiai vertina termino „Makedonija“ vartojimą 2012 m. pažangos ataskaitoje, kaip tai 
daroma JT, gerbiant skirtingas kalbas, identitetą ir kultūras šalyje;

Politiniai kriterijai

12. pritaria Komisijos vertinimui, kad šalis ir toliau atitinka politinius kriterijus;

13. ragina stiprinti parlamentui tenkantį vyriausybės priežiūros vaidmenį ir sugriežtinti 
Rinkimų kodekso nuostatas bei didinti politinių partijų finansavimo skaidrumą siekiant 
visapusiškai įgyvendinti ESBO ir Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro 
rekomendacijas;

14. palankiai vertina Administravimo įstatymą; ragina dėti papildomai pastangų siekiant 
užtikrinti viešojo administravimo skaidrumą, nešališkumą ir profesionalumą ir nuopelnais 
pagrįstą įdarbinimą;

15. ragina toliau dėti pastangas siekiant praktiškai užtikrinti teisminių institucijų 
nepriklausomumą ir nešališkumą; mano, kad svarbu aiškiai apibrėžti teisėjų atleidimo 
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reikalavimus siekiant pašalinti pavojų teisminių institucijų nepriklausomumui; palankiai 
vertina pažangą mažinant bendrą neišnagrinėtų teismo bylų skaičių, bet primygtinai ragina 
imtis priemonių siekiant sumažinti Aukščiausiojo teismo ir Administracinio teismo 
neišnagrinėtų bylų skaičių; primygtinai ragina palaipsniui racionalizuoti teismų tinklą;

16. palankiai vertina kovos su korupcija teisminės sistemos stiprinimą, bet yra susirūpinęs, 
kad korupcija vis dar plačiai paplitusi; primygtinai ragina toliau dėti pastangas, kad būtų 
sukurta nuosprendžių aukšto lygio bylose registravimo sistema; palankiai vertina ESBO 
remiamą kovos su korupcija programą, projektą „PrijaviKorupcija.org“, kurį vykdant 
sudaromos sąlygos apie korupciją pranešti trumposiomis žinutėmis, ir dešimties merų 
pareiškimą dėl visiško korupcijos netoleravimo jų savivaldybėse;

17. palankiai vertina šmeižto dekriminalizavimą ir vyriausybės bei žurnalistų dialogo su 
saviraiškos laisve susijusiais klausimais gilinimą; vis dėlto reiškia susirūpinimą tuo, kad 
pagal organizacijos „Žurnalistai be sienų“ parengtą laisvės indeksą šalis nukrito 26 
vietomis žemiau, ir ragina toliau dėti pastangas stiprinant profesinius žurnalistikos 
standartus, skatinant žiniasklaidos pliuralizmą, visuomeninio transliuotojo 
nepriklausomumą ir žiniasklaidos priemonių nuosavybės skaidrumą; remia socialinės 
žiniasklaidos aktyvistus, kurie pasisakė prieš interneto cenzūrą;

18. palankiai vertina naują Lygių galimybių įstatymą, biudžeto, sudaryto atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, strategiją, finansavimą, skirtą romų įtraukties veiksmų planui, ir projektą, kuriuo 
siekiama padėti romams įteisinti savo būstus; palankiai vertina naujo lesbiečių, gėjų, 
biseksualų ir transseksualų bendruomenės paramos biuro atidarymą, bet reiškia 
susirūpinimą dėl vandalizmo akto prieš šį biurą; ragina ministrus ir kitus pareigūnus viešai 
pasmerkti lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų diskriminaciją ir įsipareigoti 
nevykdyti diskriminacijos nė vienu Sutartyje išvardytu pagrindu; mano, kad romų 
klausimas neturi būti naudojamas kaip pretekstas sudaryti kliūtis beviziam keliavimui iš 
šalies į ES;

19. palankiai vertina didelį moterų parlamento narių skaičių, palyginus su kai kuriomis ES 
šalimis, tačiau išlieka susirūpinęs dėl mažo moterų dalyvavimo darbo rinkoje; ragina 
valdžios institucijas gerinti neįgalių vaikų, gatvės vaikų, narkotikus vartojančių vaikų ir 
vaikų, kurie yra smurto šeimoje, seksualinio išnaudojimo ar prekybos žmonėmis aukos, 
priežiūros paslaugas;

20. palankiai vertina Apsaugos nuo diskriminacijos komisijos padarytą pažangą; ragina 
užtikrinti, kad jos darbuotojų skaičius būtų pakankamas, ir mano, jog komisijos 
pripažinimas Europos lygybės užtikrinimo institucijų tinkle yra pavyzdys kitoms 
agentūroms ir organizacijoms, kaip reikėtų integruotis į atitinkamus Europos tinklus;

Pilietinė visuomenė

21. laikosi nuomonės, kad siekiant tolesnės demokratinės pažangos šalyje itin svarbu plėtoti 
politinę kultūrą, kad būtų gerbiama nepriklausomos pilietinės visuomenės požiūrių 
įvairovė; ragina pilietinės visuomenės organizacijas (PVO) išsaugoti savo 
nepriklausomybę ir intensyviau vykdyti bendrus projektus, naudingus ir PVO 
kaimyninėse šalyse, ir apskritai visoje ES;
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22. palankiai vertina su PVO vykusias konsultacijas, susijusias su įstatymų dėl teisinės 
pagalbos ir fondų pakeitimu; ragina visapusiškai ir laiku konsultuotis su pilietine 
visuomene visų svarbių politinių iniciatyvų klausimais ir skaidriai atrinktus pilietinės 
visuomenės narius kaip stebėtojus įtraukti į visas svarbias vyriausybės darbo grupes;

23. mano, kad Pasirengimo narystei pagalbos priemonės parlamentinis tyrimas rodo, jog 
vyriausybė turi įsipareigoti siekti partnerystės su pilietine visuomene ir sukurti nacionalinį 
fondą, kad būtų teikiamas bendras finansavimas siekiant sudaryti sąlygas PVO 
visapusiškai dalyvauti su ES susijusiose programose; ragina visapusiškai įtraukti PVO 
priimant kitos Pasirengimo narystei pagalbos priemonės su programomis susijusius 
sprendimus ir mažiausiai 15 proc. priemonės lėšų skirti PVO;

Ekonominiai klausimai

24. gerai vertina šalies išlaikytą makroekonominį stabilumą; vis dėlto atkreipia dėmesį į 
neigiamą pasaulinio ekonomikos nuosmukio poveikį šalies vidaus investicijoms;

25. susirūpinęs pažymi, kad nedarbas ir toliau yra labai didelis, o jaunimo nedarbas – vienas 
didžiausių pasaulyje; palankiai vertina veiksmų planą dėl jaunimo užimtumo, parengtą 
atsižvelgiant į Tarptautinės darbo organizacijos programą „Tinkamas darbas“; ragina 
vyriausybę pasinaudoti bendrais mokymais, kuriuos organizuoja Europos profesinių 
sąjungų konfederacija, siekdama stiprinti socialinių partnerių gebėjimus veiksmingai 
dalyvauti socialiniame dialoge;

Geri kaimyniniai santykiai, regioninis ir tarptautinis bendradarbiavimas

26. palankiai vertina tai, kad šalis šiuo metu pirmininkauja vykdant Pietryčių Europos šalių 
bendradarbiavimo procesą ir rodo savo įsipareigojimą remti tvirtą europinę darbotvarkę, 
gerą kaimynystę ir įtraukumą; pakartoja, kad ES svarbu vykdyti visų be išimties šalių 
regione stojimo procesą; mano, kad siekti šio tikslo galėtų padėti požiūrio keitimas –
perėjimas nuo sąvokos „Vakarų Balkanai“ prie „Pietryčių Europa“;

27. palankiai vertina šalies dalyvavimą Europos Sąjungos karinėje operacijoje Bosnijoje ir 
Hercegovinoje (EUFOR ALTHEA) ir susitarimą dėl šalies dalyvavimo BSGP krizių 
valdymo operacijose; ragina šalį savo poziciją dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo 
suderinti su ES pozicija;

°
°      °

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams bei šalies vyriausybei ir parlamentui.


