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B7-0000/2012

Eiropas Parlamenta rezolūcija par 2012. gada progresa ziņojumu par bijušo 
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku
(2012/2866(RSP))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 845 (1993) un 817 (1993), kā arī 
ANO Ģenerālās rezolūciju Nr. 47/225 (1993) un 1995. gada pagaidu nolīgumu,

– ņemot vērā Starptautiskās Tiesas spriedumu par 1995. gada 13. septembra pagaidu 
nolīguma piemērošanu,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo iestāžu kongresa ieteikumu Nr. 329 
(2012) par vietējo demokrātiju valstī,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada progresa ziņojumu (SWD(2012)0332) un Komisijas 
2012. gada 10. oktobra paziņojumu „Paplašināšanās stratēģija un galvenie uzdevumi 
2012.-2013. gadā” (COM(2012)0600),

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas,

– ņemot vērā 2012. gada 7. jūnijā notikušo Apvienotās parlamentārās komitejas 
10. sanāksmi,

– ņemot vērā Eiropadomes 2012. gada 13. decembra secinājumus,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

Vispārēji apsvērumi

1. atkārtoti aicina Padomi nekavējoties noteikt datumu pievienošanās sarunu sākšanai;

2. uzskata, ka Eiropadomes secinājumi, kas tika vienbalsīgi atbalstīti ar laikā ierobežotu 
2013. gada jūnija lēmumu, balstoties uz Komisijas turpmāku ziņojumu, ir patiess solis uz 
priekšu; atzinīgi vērtē paplašināšanās komisāra iniciatīvas un aicina viņu iekļaut 
novērtējumu par nepaplašināšanās izmaksām viņa sagatavotajā ziņojumā; atzinīgi vērtē 
nepārtraukto diplomātisko saraksti starp Atēnām, Sofiju un Skopji un aicina visas puses 
apliecināt skaidru apņemšanos ievērot "labas kaimiņattiecības", balstoties uz savstarpēju 
cieņu un draudzību; aicina Īrijas prezidentūru pielikt būtiskus diplomātiskus pūliņus, lai 
panāktu pieņemamu rezultātu;

3. stingri uzskata, ka pašai sarunu sākšanai var būt izšķirīga nozīme attiecībā uz turpmākām 
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reformām un labvēlīgām attiecībām ar kaimiņiem;

4. uzskata, ka augsta līmeņa dialogs par pievienošanos (HLAD) ir bijis būtisks instruments, 
lai izietu no strupceļa; atzinīgi vērtē pilnīgos vai daļējos panākumus, kas konstatēti vairāk 
nekā 75 % politikas jomu; uzskata, ka HLAD nav sarunu aizstājējs;

5. pauž bažas par jutīgajām starpetniskajām attiecībām, kas ir aktualizējušās gada laikā; 
uzskata, ka pastiprināts politiskais dialogs ir īpaši būtisks, lai turpinātu veiksmīgu virzību 
uz miermīlīgu multietnisku sabiedrību;

6. atzinīgi vērtē valdības ziņojumu par Ohridas pamatnolīguma (OFA) īstenošanu; mudina 
valdību ātrāk virzīties uz pārskata nākamo posmu; 

7. atzinīgi vērtē 2011.–2014. gada decentralizācijas programmu un prasa pilnībā īstenot 
tiesību aktu par reģionālo attīstību; mudina valdību turpināt fiskālo decentralizāciju ar 
visdusposma mērķi 9 % no IKP tērēt vietējām un reģionālajām iestādēm; atzinīgi vērtē 
ANO Attīstības programmas sasniegto, darbojoties partnerībā ar valdību, lai veidotu 
vietējo pašvaldību spējas;

8. atzinīgi vērtē valdības multietniskās izglītības projektu un aicina visas skolas sekot 
Kumanovas skolu piemēram, kurās tiek mēģināts pārtraukt dažādo etnisko kopienu 
atsevišķas izglītības praksi;

Nosaukuma problēma

9. joprojām pauž nožēlu par to, ka strīds par nosaukumu ir bloķējis šīs valsts ceļu uz 
līdzdalību ES; piekrīt Eiropadomei, ka nosaukuma jautājumā visām pusēm ir nekavējoties 
jānonāk pie galīgas vienošanās; 

10. atgādina aicinājumu Komisijai un Padomei saskaņā ar ES līgumiem sākt izveidot vispārēji 
piemērojamu strīdu izšķiršanas mehānismu ar mērķi atrisināt divpusējos strīdus starp 
paplašināšanās valstīm un dalībvalstīm;

11. atzinīgi vērtē termina "Maķedonijas" izmantošanu 2012. gada progresa ziņojumā saskaņā 
ar spēkā esošo ANO normu, vienlaikus ievērojot valodu, identitāšu un kultūru dažādību 
šajā valstī;

Politiskie kritēriji

12. piekrīt Komisijas novērtējumam par to, ka šī valsts joprojām atbilst politiskajiem 
kritērijiem;

13. prasa pastiprināt Parlamenta uzraudzības lomu pār valdību, stiprināt vēlēšanu kodeksu un 
palielināt politisko partiju finansēšanas pārredzamību, lai pilnībā īstenotu  EDSO/ 
Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja ieteikumus;

14. atzinīgi vērtē jauno tiesību aktu par pārvaldi; prasa pielikt papildu pūles, lai garantētu 
publiskās pārvaldes pārredzamību, neitralitāti un profesionalitāti un nodrošinātu uz 
nopelniem balstītu pieņemšanu darbā;
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15. prasa pielikt turpmākas pūles, lai garantētu praksē tiesu iestāžu darbības neatkarību un 
objektivitāti; uzskata, ka ir būtiski paredzēt skaidras prasības tiesnešu atcelšanai no amata, 
lai nepieļautu tiesu iestāžu neatkarības apdraudējumu; atzinīgi vērtē panākumus, kas gūti, 
lai samazināto tiesu neizskatīto lietu kopējo skaitu, taču prasa veikt pasākumus, lai 
risinātu neizskatīto lietu problēmu Augstākajā tiesā un Administratīvajā tiesā; prasa 
pakāpeniski racionalizēt tiesu tīklu;

16. atzinīgi vērtē pretkorupcijas tiesisko regulējumu, taču pauž bažas par to, ka korupcija 
joprojām ir plaši izplatīta; prasa turpināt pūliņus, lai izveidotu uzskaiti par notiesāšanu 
nozīmīgās lietās; atzinīgi vērtē EDSO atbalstīto programmu, kas vērsta pret korupciju, t. s. 
PrijaviKorupcija.org projektu, kas ļauj par korupcijas gadījumiem ziņot ar SMS ziņojuma 
starpniecību, un desmit pilsētu vadītāju paziņojumu par nulles līmeņa korupcijas mērķi 
viņu vadītajās pašvaldībās;

17. atzinīgi vērtē kriminālatbildības atcelšanu par neslavas celšanu un dialoga padziļināšanu 
starp valdību un žurnālistiem par jautājumiem, kas attiecas uz vārda brīvību; tomēr pauž 
bažas par to, ka organizācijas "Reportieri bez robežām" reitingā šī valsts ir kritusies par 26 
vietām, un prasa veikt turpmākus pasākumus, lai stiprinātu profesionālos standartus 
žurnālistikā, veicinātu plurālismu plašsaziņas līdzekļos, sabiedrisko pakalpojumu 
raidorganizāciju neatkarību un pārredzamību attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu 
īpašniekiem; atbalsta sociālo plašsaziņas līdzekļu aktīvistus, kas iestājās pret cenzūru 
internetā;

18. atzinīgi vērtē jauno tiesību aktu par vienlīdzīgām iespējām, stratēģiju par dzimumu 
dimensijas ņemšanu vērā budžeta plānošanā, finansējuma piešķiršanu rīcības plānam par 
romu integrāciju un projektu, lai palīdzētu romiem legalizēt savu dzīvesvietu; atzinīgi 
vērtē jaunā Atbalsta biroja lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesībām izveidi, 
taču pauž bažas par vandālisma aktu, kas vērsts pret to; aicina ministrus un amatpersonas 
publiski paust nosodījumu pret lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu diskrimināciju 
un apņemties panākt diskriminācijas izskaušanu saskaņā ar visiem Līgumā minētajiem 
iemesliem; uzskata, ka romu jautājumu nedrīkst izmantot kā attaisnojumu, lai apstrīdētu 
bezvīzu režīmu ieceļošanai ES no šīs valsts;

19. lai gan atzinīgi vērtē parlamentā ievēlēto sieviešu skaitu salīdzinājumā ar dažām ES 
dalībvalstīm, joprojām pauž bažas par sieviešu zemo līdzdalību darba tirgū; aicina iestādes 
stiprināt bērnu ar invaliditāti, ielu bērnu, bērnu narkomānu un bērnu, kas cietuši no 
vardarbības ģimenē, seksuālas izmantošanas vai cilvēku tirdzniecības, aprūpes 
pakalpojumus;

20. atzinīgi vērtē Komitejas aizsardzībai pret diskrimināciju gūtos panākumus; prasa to 
pilnībā nodrošināt ar darbiniekiem un uzskata, ka tās atzīšana no Līdztiesības atbalsta 
valsts struktūru Eiropas tīkla puses ir paraugs citām aģentūrām un organizācijām, kā 
integrēties attiecīgajos Eiropas tīklos;

Pilsoniskā sabiedrība

21. uzskata, ka tādas politiskās kultūras izveide, kurā tiek cienīta neatkarīgas pilsoniskās 
sabiedrības viedokļu dažādība, ir īpaši būtiska demokrātijas turpmākai stiprināšanai valstī; 
aicina pilsoniskās sabiedrības organizācijas (PSO) aizsargāt savu neatkarību un padarīt 
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intensīvākus savstarpēji izdevīgus kopīgos projektus ar PSO no kaimiņvalstīm un plašāk 
— arī no visas ES;

22. atzinīgi vērtē ar PSO notikušās apspriedes attiecībā uz izmaiņām tiesību aktos par 
juridisko palīdzību un fondiem; prasa pilnībā un savlaicīgi apspriesties ar pilsonisko 
sabiedrību par visām attiecīgajām politiskajām iniciatīvām un pārredzami izvēlētu 
novērotāju no pilsoniskās sabiedrības pārstāvju vidus iekļaušanu visās valdības darba 
grupās;

23. uzskata, ka Parlamenta pētījums par pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA) 
apliecina nepieciešamību valdībai apņemties īstenot "partnerattiecību" ar pilsonisko 
sabiedrību mērķi un izveidot valsts fondu, lai nodrošinātu līdzfinansējumu nolūkā mudināt 
PSO pilnībā līdzdarboties ar ES saistītās programmās; prasa PSO pilnībā iesaistīties 
nākamā IPA plānošanas lēmumos un vismaz 15 % no tā līdzekļiem piešķirt PSO 
vajadzībām;

Ekonomiskie jautājumi

24. pauž gandarījumu par to, ka valsts ir saglabājusi makroekonomisko stabilitāti; tomēr 
norāda uz pasaules ekonomikas lejupslīdes negatīvo ietekmi uz valstī ienākošajiem 
ieguldījumiem;

25. ar bažām norāda uz to, ka bezdarba līmenis joprojām ir ļoti augsts un jauniešu vidū tas ir 
viens no augstākajiem pasaulē; atzinīgi vērtē rīcības plānu par jaunatnes nodarbinātību, 
kurš izstrādāts saistībā ar SDO programmu "Pienācīgs darbs"; aicina valdību izvērst 
Eiropas Arodbiedrību savienības rīkotās kopīgās mācības, lai stiprinātu sociālo partneru 
spējas iesaistīties efektīvā sociālajā dialogā;

Labas kaimiņattiecības, reģionālā un starptautiskā sadarbība

26. atzinīgi vērtē to, ka valsts pašlaik vada Dienvidaustrumu Eiropas sadarbības procesu, 
apliecinot apņēmību īstenot spēcīgu Eiropas darba kārtību, ievērot labas kaimiņattiecības 
un nodrošināt iekļautību; atkārtoti iestājas par to, ka ir būtiski, lai ES turpinātu visu 
reģiona valstu bez izņēmuma pievienošanās procesu; uzskata, ka pārmaiņas uztverē, ko 
radītu jēdzieniska pāreja no "Rietumbalkāniem" uz "Dienvidaustrumu Eiropu", varētu 
palīdzēt šajos centienos;

27. atzinīgi vērtē valsts līdzdalību EUFOR misijā ALTHEA un piekrišanu piedalīties KDAP 
krīzes pārvarēšanas operācijās; aicina valsti saskaņot savu nostāju ar ES nostāju par 
Starptautisko Krimināltiesu;

°
°      °

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem, kā arī šīs valsts valdībai un parlamentam.


