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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ir-Rapport ta' progress 2012 dwar Dik li kienet 
ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
(2012/2866(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew tas-16 ta' Diċembru 2005 biex jagħti 
lill-pajjiż l-istatus ta' pajjiż kandidat għall-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea u l-
konklużjonijiet tal-Presidenza li ħarġu wara l-laqgħat tal-Kunsill Ewropew tal-15 u s-
16 ta' Ġunju 2006 u tal-14 u l-15 ta' Diċembru 2006,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 845 (1993) u 817 (1993) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-
Nazzjonijiet Uniti, kif ukoll ir-riżoluzzjoni 47/225 (1993) tal-Assemblea Ġenerali tan-
Nazzjonijiet Uniti u l-Ftehim Interim tal-1995,

– wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja dwar l-Applikazzjoni 
tal-Ftehim Interim tat-13 ta' Settembru 1995,

– wara li kkunisdra r-rakkomandazzjoni 329 (2012) tal-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u 
Reġjonali tal-Kunsill tal-Ewropa dwar id-Demokrazija lokali fil-pajjiż,

– wara li kkunsidra r-Rapport ta' progress tal-2012 tal-Kummissjoni (SWD(2012)0332) u l-
komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-10 ta' Ottubru 2012 bit-titolu "L-Istrateġija tat-
Tkabbir u l-Isfidi Ewlenin 2012-2013" (COM(2012)0600),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu,

– wara li kkunsidra l-għaxar laqgħa tal-Kumitat Parlamentari Konġunt tas-7 ta' Ġunju 2012,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2012,

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

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

1. Itenni l-appell tiegħu lill-Kunsill biex jiffissa data għall-ftuħ tan-negozjati ta' adeżjoni 
mingħajr iżjed dewmien;

2. Iqis li l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew unanimament approvati għal deċiżjoni bi 
żmien limitat sa Ġunju 2013 abbażi ta' rapport ġdid tal-Kummissjoni jirrappreżentaw pass 
'il quddiem awtentiku; jifraħ lill-Kummissarju inkarigat mit-Tkabbir għall-inizjattivi 
tiegħu u jistidnu jinkludi fir-rapport li qiegħed iħejji valutazzjoni tal-kost li jiġġenera n-
nuqqas ta' tkabbir; jinkoraġġixxi l-iskambji diplomatiċi kostanti li saru bejn Ateni, Sofja u 
Skopje u jistieden lill-partijiet kollha juru impenn adegwat lejn "relazzjonijiet ta' bon 
viċinat" abbażi tar-rispett u tal-ħbiberija reċiproċi; jistieden lill-Presidenza Irlandiżi 
tmexxi diplomazija intensiva biex tilħaq riżultat sodisfaċenti;
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3. Jemmen bis-saħħa li l-bidu tan-negozjati jista' hu stess jikkostitwixxi "żvolta" biex 
jitħeġġew ulterjorment ir-riformi u r-relazzjonijiet favorevoli mal-ġirien;

4. Jikkunsidra d-Djalogu ta' Livell Għoli dwar l-Adeżjoni (HLAD) ikkostitwixxa strument 
importanti biex jiżblokka l-istall eżistenti; jilqa' pożittivament il-progress li sar, b'mod 
komplut jew parzjali, f'aktar minn 75 % tal-oqsma politiċi identifikati; jisħaq fuq il-fatt li 
l-HLAD ma jissostitwixxix in-negozjati;

5. Jesprimi tħassib rigward il-kwistjonijiet sensittivi li nqalgħu fir-relazzjonijiet interetniċi 
matul is-sena; jemmen li d-djalogu politiku msaħħaħ huwa indispensabbli biex jitkompla 
l-progress lejn soċjetà multietnika paċifika;

6. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rapport tal-gvern dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim Qafas ta' 
Ohrid (OFA); jinkoraġġixxi lill-gvern jgħaddi malajr għall-fażi li jmiss tar-rieżami; 

7. Jilqa' favorevolment il-Programm għad-Deċentrament 2011-14 u jappella għall-
implimentazzjoni totali tal-Liġi dwar l-Iżvilupp Reġjonali; jinkoraġġixxi lill-gvern 
ikompli d-deċentrament fiskali bl-objettiv fit-terminu medju li l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali jkollhom il-possibilità li jonqfu ta' 9 % tal-PDG; ifaħħar ix-xogħol tal-Programm 
ta' Żvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti (UNDP) f'kollaborazzjoni mal-gvern bil-għan li tinbeda 
l-kapaċità tal-gvern lokali;

8. Jilqa' favorevolment il-proġett edukattiv multietniku tal-gvern u jistieden lill-iskejjel 
kollha jsegwu l-eżempju ta' dawk ta' Kumanova li qegħdin jipprovaw itemmu l-
edukazzjoni separata tal-komunitajiet etniċi differenti;

Kwistjoni tal-isem

9. Għadu jiddispjaċih bil-fatt li l-kwistjoni tal-isem imblokkat it-triq tal-pajjiż lejn l-adeżjoni 
mal-UE; jaqbel mal-Kunsill Ewropew li l-kwistjoni tal-isem teħtieġ li tinġieb għal 
konklużjoni definittiva min-naħa taż-żewġ partijiet mill-aktar fis possibbli;

10. Itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jibdew jiżviluppaw, bi qbil mat-
Trattati tal-UE, mekkaniżmu ta' arbitraġġ ġeneralment applikabbli mmirat li jsolvi l-
kwistjonijiet bilaterali bejn il-pajjiżi tat-tkabbir u l-Istati Membri;

11. Jilqa' pożittivament l-użu tat-terminu "Maċedoni" fir-Rapport ta' progress tal-2012 kif inhi 
n-norma fi ħdan in-Nazzjonijiet Uniti, fir-rispett tad-diversi lingwi, identitajiet u kulturi 
tal-pajjiż;

Kriterji politiċi

12. Jaqbel mal-valutazzjoni tal-Kummissjoni li l-pajjiż għadu jissodisfa l-kriterji politiċi;

13. Jappella biex jitqawwa r-rwol ta' superviżjoni tal-Parlament fil-konfront tal-gvern u 
jissaħħaħ il-Kodiċi Elettorali kif anki tiżdied it-trasparenza tal-finanzjament lill-partiti 
politiċi bil-għan li jiġu implimentati totalment ir-rakkomandazzjonijiet tal-OSKE/ODIHR;

14. Jilqa' favorevolment il-Liġi l-ġdida dwar l-Amministrazzjoni; jitlob aktar sforzi bil-għan li 
jiġu garantiti t-trasparenza, l-imparzjalità u l-professjonalità tal-amministrazzjoni pubblika 
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u jiġi żgurat ir-reklutaġġ meritokratiku;

15. Jitlob aktar sforzi biex jiggarantixxu, fil-prattika, l-indipendenza u l-imparzjalità tal-
ġudikatura; iqis bħala importanti d-definizzjoni ta' rekwiżiti ċari għat-destituzzjoni tal-
imħallfin bil-għan li jiġu eliminati r-riskji għall-indipendenza tal-ġudikatura; jilqa' 
pożittivament il-progress fit-tnaqqis ġenerali tal-kawżi akkumulati fil-qrati, iżda jħeġġeġ 
provvedimenti li jittrattaw l-akkumulu fi ħdan il-Qorti Suprema u l-Qorti Amministrattiva; 
iħeġġeġ ir-razzjonalizzazzjoni progressiva tan-netwerk tal-qrati;

16. Jilqa' b'sodisfazzjon it-tisħiħ tal-qafas ġuridiku kontra l-korruzzjoni, iżda huwa mħasseb li 
l-korruzzjoni għadha mifruxa; iħeġġeġ sforzi kontinwi biex jiġi stabbilit reġistru tal-
kundanni fil-każijiet ta' profil għoli; jilqa' favorevolment il-programm sostnut mill-OSKE 
kontra l-korruzzjoni, il-proġett PrijaviKorupcija.org li jippermetti r-rapportar tal-
korruzzjoni permezz ta' messaġġ SMS u d-dikjarazzjoni ta' għaxar sindki fir-rigward tat-
tolleranza żero fil-konfront tal-korruzzjoni fil-muniċipalitajiet tagħhom;

17. Jilqa' pożittivament id-depenalizzazzjoni tal-malafama u d-djalogu dejjem aktar fil-fond 
bejn il-gvern u l-ġurnalisti dwar kwistjonijiet marbuta mal-libertà ta' espressjoni; jesprimi, 
madankollu, it-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-pajjiż niżel 26 post Fl-Index Freedom ta' 
"Ġurnalisti Mingħajr Fruntieri" u jitlob aktar sforzi intiżi li jsaħħu l-istandards 
professjonali fil-ġurnaliżmu, tal-promozzjoni tal-pluraliżmu fil-mezzi tal-komunikazzjoni, 
tal-indipendenza tas-servizz tax-xandir pubbliku u tat-trasparenza tas-sjieda tal-mezzi tal-
komunikazzjoni; isostni l-attivisti tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali li eżerċitaw 
pressjoni kontra ċ-ċensura tal-Internet;

18. Jilqa' b'sodisfazzjon il-Liġi l-ġdida dwar l-Opportunitajiet Indaqs, l-istrateġija dwar l-
gender-budgeting (inklużjoni tad-dimensjoni tal-ġeneru fil-baġit), il-finanzjament allokat 
għall-pjan ta' azzjoni għall-inklużjoni tar-Rom u l-proġett li jgħin lir-Rom jillegalizzaw 
djarhom; japprezza l-ftuħ tal-Uffiċċju l-ġdid ta' sostenn għall-komunità LGBTI iżda 
jesprimi tħassib dwar l-att ta' vandaliżmu kontrih; jistieden lill-Ministri u lill-uffiċjali 
jikkundannaw pubblikament id-diskriminazzjoni kontra l-persuni LGBTI u jimpenjaw 
ruħhom kontra d-diskriminazzjoni minħabba kull raġuni msemmija fit-Trattat; jemmen li 
l-problema tar-Rom ma għandhiex tintuża bħala skuża biex tiġi kkuntestata l-eżenzjoni 
mill-obbligu tal-viża fl-ivvjaġġar mill-pajjiż lejn l-UE;

19. Filwaqt li japprezza n-numru għoli ta' parlamentari nisa meta mqabbel ma' ċerti Stati 
Membri tal-UE, għadu mħasseb dwar il-parteċipazzjoni baxxa tan-nisa fis-suq tax-xogħol; 
jistieden lill-awtoritajiet isaħħu s-servizzi tat-tħaris tat-tfal għal dawk it-tfal 
b'diżabilitajiet, għat-tfal tat-triq, għat-tfal li jagħmlu użu mid-drogi u li huma vittmi tal-
vjolenza domestika, abbuż sesswali jew traffikar;

20. Jilqa' pożittivament il-progress li għamlet il-Kummissjoni għall-Protezzjoni kontra d-
Diskriminazzjoni; jitlob li din ikollha t-totalità tal-persunal, u jemmen li l-fatt li din tkun 
aċċettata min-Netwerk Ewropew tal-korpi ta' promozzjoni tal-ugwaljanza sservi ta' 
eżempju ta' integrazzjoni fin-netwerks Ewropej rilevanti għall-aġenziji u għall-
organizzazzjonijiet l-oħra;

Soċjetà ċivili
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21. Jemmen li l-iżvilupp ta' kultura politika li fiha jeżisti r-rispett għal pluralità ta' opinjonijiet 
ta' soċjetà ċivili indipendenti huwa fundamentali biex jiġi favorit progress demokratiku fil-
pajjiż; jistieden lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jissalvagwardaw l-indipendenza 
tagħhom stess u jintensifikaw il-proġetti konġunti tagħhom għall-ġid reċiproku ma' tali 
organizzazzjonijiet mill-pajjiżi ġirien u, b'mod aktar ġenerali, mill-UE kollha;

22. Jilqa' b'sodisfazzjon il-konsultazzjoni li saret mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fir-
rigward tal-modifiki għal-liġijiet dwar l-assistenza ġudizzjarja u l-fondazzjonijiet;  
jappella għal konsultazzjoni sħiħa u f'waqtha mas-soċjetà ċivili dwar l-inizjattivi politiċi 
kollha rilevanti u għall-inklużjoni fil-gruppi ta' ħidma governattivi kollha rilevanti ta' 
membri osservaturi mis-soċjetà ċivili magħżula b'mod trasparenti;

23. Iqis li l-istudju parlamentari dwar l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA) 
juri bżonn ta' impenn, min-naħa tal-gvern, favur l-objettivi ta' "sħubija" mas-soċjetà ċivili 
u ta' ħolqien ta' fond nazzjonali biex iforni kofinanzjament bil-għan li l-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili jitħallew jipparteċipaw bis-sħiħ fil-programmi relatati mal-UE; jistieden 
lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jinvolvu ruħhom totalment fid-deċiżjonijiet dwar 
il-programmazzjoni tal-IPA li jmiss u jappella li lilhom jiġi allokat almenu 15 % tal-fondi;

Kwistjonijiet ekonomiċi

24. Ifaħħar lill-pajjiż talli żamm l-istabilità makroekonomika; josserva, madankollu, l-effetti 
negattivi tat-tnaqqis ekonomiku globali rigward l-investiment esoġenu lejn il-pajjiż;

25. Josserva bi tħassib li l-qgħad għadu għoli ħafna, u l-qgħad fost iż-żgħażagħ huwa fost l-
ogħla fid-dinja kollha; japprezza l-pjan ta' azzjoni dwar il-qgħad fost iż-żgħażagħ 
żviluppat flimkien mal-programm "Xogħol Deċenti" tal-Organizzazzjoni Internazzjonali 
tax-Xogħol (ILO); jistieden lill-gvern ikompli fuq t-taħriġ konġunt organizzat mill-
Konfederazzjoni Ewropea tat-Trade Unions (KETU) biex isaħħaħ il-kapaċitajiet tas-sħab 
soċjali bil-għan li jinvolvu ruħhom fi djalogu soċjali effikaċi;

Relazzjonijiet ta' bon viċinat, kooperazzjoni reġjonali u internazzjonali

26. Jilqa' pożittivament il-fatt li l-pajjiż qiegħed jippresjedi attwalment il-Proċess ta' 
Kooperazzjoni fl-Ewropa tax-Xlokk, b'hekk juri l-impenn tiegħu favur aġenda Ewropea 
soda, bon viċinat u inklużjoni; jerġa' jafferma l-importanza li l-UE tasal għall-adeżjoni tal-
pajjiżi kolha fir-reġjun mingħajr eċċezzjoni; jemmen li bidla fil-mentalità minn "Balkani 
tal-Punent" għal "Ewropa tax-Xlokk" taf tgħin f'dan l-isforz;

27. Jilqa' favorevolment il-parteċipazzjoni tal-pajjiż fil-missjoni EUFOR ALTHEA u l-ftehim 
biex il-pajjiż jipparteċipa fl-operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-kriżijiet fl-ambitu tal-politika ta' 
sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK); jistieden lill-pajjiż jikkonforma ruħu mal-pożizzjoni 
tal-UE fil-Qorti Kriminali Internazzjonali;

°
°      °

28. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
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Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Gvern u lill-
Parlament tal-pajjiż.


