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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania z postępów Byłej 
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2012 r.
(2012/2866(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając decyzję Rady Europejskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. o przyznaniu Byłej 
Jugosłowiańskiej Republice Macedonii statusu kraju kandydującego do członkostwa 
w UE oraz uwzględniając konkluzje prezydencji Rady Europejskiej z posiedzeń w dniach 
15-16 czerwca 2006 r. i 14-15 grudnia 2006 r.,

– uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 845(1993) i 817(1993), rezolucję 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 47/225(1993) oraz umowę przejściową z 1995 r.,

– uwzględniając wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w kwestii 
stosowania porozumienia tymczasowego z 13 września 1995 r.,

– uwzględniając zalecenie nr 329 (2012) Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady 
Europy dotyczące demokracji lokalnej w kraju;

– uwzględniając sporządzone przez Komisję sprawozdanie z postępów w 2012 r. 
(SWD(2012)0332) oraz komunikat Komisji z dnia 10 października 2012 r. pt. „Strategia 
rozszerzenia i najważniejsze wyzwania na lata 2012-2013” (COM(2012)0600),

– uwzględniając swe poprzednie rezolucje,

– uwzględniając 10. posiedzenie wspólnej komisji parlamentarnej, które odbyło się w dniu 7 
czerwca 2012 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 13 grudnia 2012 r.,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

Uwagi ogólne

1. ponownie wzywa Radę do niezwłocznego ustalenia daty rozpoczęcia negocjacji 
akcesyjnych z tym krajem;

2. jest przekonany, że konkluzje Rady Europejskiej przyjęte jednogłośnie w celu wydania 
tymczasowej decyzji do czerwca 2013 r. w oparciu o dalsze sprawozdanie Komisji 
stanowią prawdziwy krok naprzód; gratuluje komisarzowi ds. rozszerzenia w związku z 
podjęciem przez niego inicjatyw oraz wzywa go do załączenia zestawienia kosztów 
wiążących się z nierozszerzaniem Unii do przygotowywanego przezeń sprawozdania; 
zachęca do kontynuowania wymiany dyplomatycznej, która odbywa się pomiędzy 
Atenami, Sofią i Skopie, oraz wzywa wszystkie strony do wykazania prawdziwego 
zaangażowania w stosunki dobrosąsiedzkie w oparciu o wzajemny szacunek i przyjaźń; 
wzywa prezydencję irlandzką do podjęcia intensywnych zabiegów dyplomatycznych w 
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celu osiągnięcia zadowalającego rozwiązania;

3. jest głęboko przekonany, że rozpoczęcie negocjacji może samo w sobie być motorem 
dalszych reform i pomyślnych stosunków z sąsiadami;

4. jest zdania, że dialog akcesyjny na wysokim szczeblu jest ważnym instrumentem 
pozwalającym na przełamanie obecnego impasu; z zadowoleniem przyjmuje częściowe 
lub całkowite postępy, jakie poczyniono w ponad 75% wskazanych dziedzin; podkreśla, 
że dialog akcesyjny na wysokim szczeblu nie jest substytutem negocjacji;

5. wyraża zaniepokojenie faktem, ze w negocjacjach międzyetnicznych pojawiły się w ciągu 
roku czułe punkty; jest przekonany, że wzmocniony dialog polityczny ma podstawowe 
znaczenie dla dalszych postępów w zakresie tworzenia pokojowego społeczeństwa 
wieloetnicznego;

6. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie rządu w sprawie wdrażania umowy ramowej z 
Ochrydy; zachęca rząd do sprawniejszego przejścia do kolejnego etapu przeglądu;

7. z zadowoleniem przyjmuje program decentralizacyjny na lata 2011-2014 oraz domaga się 
pełnego wdrożenia ustawy w sprawie rozwoju regionalnego; zachęca rząd do dalszej 
decentralizacji fiskalnej, na którą władze lokalne i regionalne będą w średniej 
perspektywie czasowej przeznaczać 9% PKB; chwali wysiłki UNDP, które współpracuje 
z rządem w celu budowania potencjału samorządów lokalnych;

8. z zadowoleniem przyjmuje rządowy projekt edukacji wieloetnicznej oraz wzywa 
wszystkie szkoły, by brały przykład szkół z Kumanowa, które dążą do położenia kresu 
oddzielnemu kształceniu poszczególnych społeczności etnicznych;

Kwestia nazwy

9. nadal ubolewa nad faktem, że spór w sprawie nazwy zablokował drogę kraju do 
członkostwa w UE; zgadza się z Radą Europejską, że obie strony muszą niezwłocznie i 
definitywnie zakończyć spór w sprawie nazwy;

10. ponownie wzywa Komisję i Radę do rozpoczęcia opracowywania zgodnego z traktatami 
UE mechanizmu arbitrażowego o ogólnym zastosowaniu z myślą o rozwiązywaniu 
dwustronnych kwestii spornych między krajami zainteresowanymi przystąpieniem do UE 
a jej państwami członkowskimi;

11. z zadowoleniem przyjmuje zastosowanie terminu „macedoński” w sprawozdaniu z 
postępów za rok 2012, co jest normą w ONZ, przy poszanowaniu poszczególnych 
języków, tożsamości narodowych oraz kultur w obrębie kraju;

Kryteria polityczne

12. zgadza się z oceną Komisji, że kraj nadal spełnia warunki polityczne;

13. domaga się wzmocnienia roli nadzorczej parlamentu wobec rządu oraz wzmocnienia 
ordynacji wyborczej, a także nadania większej przejrzystości kwestii finansowania partii 
politycznych w celu pełnego wdrożenia zaleceń OBWE/ODIHR;
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14. z zadowoleniem przyjmuje nową ustawę administracyjną; wzywa do podjęcia dalszych 
wysiłków w kierunku zagwarantowania przejrzystości, bezstronności oraz 
profesjonalizmu administracji publicznej, a także do zapewnienia merytorycznej rekrutacji 
pracowników;

15. domaga się podjęcia dalszych wysiłków w kierunku zagwarantowania niezależności i 
bezstronności wymiaru sprawiedliwości w praktyce; uważa, że ważne jest jasne określenie 
wymogów dotyczących odwoływania sędziów w celu wyeliminowania zagrożenia dla 
niezawisłości wymiaru sprawiedliwości; z zadowoleniem przyjmuje postępy w zakresie 
obniżenia liczby zaległych spraw sądowych, domaga się jednak podjęcia środków w celu 
rozwiązania tego problemu w sądzie najwyższym i w sądzie administracyjnym; domaga 
się stopniowej racjonalizacji sieci sądowej;

16. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie antykorupcyjnych ram prawnych, jest jednak 
zaniepokojony utrzymującym się powszechnym charakterem tego zjawiska; domaga się 
dalszych wysiłków na rzecz podniesienia liczby wyroków skazujących w głośnych 
sprawach; z zadowoleniem przyjmuje wspierany przez OBWE program antykorupcyjny –
projekt PrijaviKorupcija.org, który umożliwia zgłaszanie przypadków korupcji za pomocą 
wiadomości tekstowych SMS oraz oświadczenie burmistrzów dziesięciu miast o 
nietolerowaniu korupcji w podlegających im gminach;

17. z zadowoleniem przyjmuje depenalizację zniesławienia oraz pogłębienie dialogu 
pomiędzy rządem a dziennikarzami na temat kwestii dotyczących swobody wypowiedzi; 
wyraża jednak zaniepokojenie faktem, że kraj ten spadł o 26 pozycji w klasyfikacji 
wolności prasy opracowanej przez organizację Reporterzy bez Granic i wzywa do 
podjęcia dalszych działań w kierunku wzmocnienia norm zawodowych w 
dziennikarstwie, wspierania pluralizmu mediów, niezależności nadawców publicznych 
oraz przejrzystości własności mediów; wspiera działaczy na rzecz mediów socjalnych, 
którzy prowadzili lobbing przeciwko cenzurowaniu internetu;

18. z zadowoleniem przyjmuje ustawę o równych szansach, strategię dotyczącą 
opracowywania budżetu z uwzględnieniem kwestii równouprawnienia płci, przyznanie 
środków finansowych na realizację planu działania w sprawie integracji Romów, a także 
projekt na rzecz udzielenia Romom pomocy w zakresie legalizacji ich miejsc 
zamieszkania; z zadowoleniem przyjmuje otwarcie nowego biura wsparcia dla 
społeczności lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych, 
wyraża jednak zaniepokojenie aktem wandalizmu wobec tego biura; wzywa ministrów i 
urzędników do publicznego potępienia dyskryminacji wobec tych grup ludności oraz do 
niedopuszczania się dyskryminacji z jakichkolwiek powodów wymienionych w traktacie; 
uważa, że kwestii Romów nie można traktować jako wymówki, by kwestionować ruch 
bezwizowy z tego kraju do UE;

19. choć pozytywnie odnosi się do wysokiej liczby kobiet zasiadających w parlamencie w 
stosunku do niektórych państw członkowskich UE, jest nadal zaniepokojony niskim 
odsetkiem kobiet na rynku pracy; wzywa władze do wzmocnienia usług opieki nad 
dzieckiem w przypadku dzieci upośledzonych, dzieci bezdomnych, dzieci uzależnionych 
od narkotyków oraz dzieci będących ofiarami przemocy domowej, wykorzystywania 
seksualnego lub handlu;
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20. z zadowoleniem przyjmuje postępy czynione przez komisję ds. ochrony przed 
dyskryminacją; wzywa do pełnego obsadzenia stanowisk w tej komisji oraz jest zdania, że 
uznanie jej przez europejską sieć organów zajmujących się problematyką równości jest 
przykładem integracji w odnośnych sieciach europejskich dla pozostałych agencji i 
organizacji;

Społeczeństwo obywatelskie

21. uważa, że tworzenie kultury politycznej charakteryzującej się poszanowaniem dla 
pluralizmu poglądów niezależnego społeczeństwa obywatelskiego ma podstawowe 
znaczenie dla dalszego procesu demokratycznego w kraju; wzywa organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego do zagwarantowania własnej niezależności oraz do 
realizowania większej liczby wspólnych projektów przynoszących wspólne korzyści z 
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w krajach ościennych oraz – bardziej 
ogólnie – z całej UE;

22. z zadowoleniem przyjmuje konsultacje z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w 
kwestii zmian prawa dotyczącego pomocy prawnej i fundacji; domaga się pełnych i 
punktualnych konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim w sprawie wszelkich ważkich 
inicjatyw politycznych oraz włączenia przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego 
wybranych w drodze przejrzystych procedur do wszystkich odnośnych rządowych grup 
roboczych w charakterze obserwatorów;

23. jest przekonany, że badanie parlamentarne w sprawie Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej pokazuje, że rząd powinien zobowiązać się do realizacji celu partnerstwa 
ze społeczeństwem obywatelskim oraz do stworzenia krajowego funduszu w celu 
zapewnienia finansowania umożliwiającego organizacjom społeczeństwa obywatelskiego 
pełne uczestnictwo w programach dotyczących UE; domaga się pełnego zaangażowania 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego w decyzje programowe w ramach kolejnego 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej oraz przekazania na ich rzecz minimum 15% 
funduszy tego programu;

Kwestie gospodarcze

24. chwali kraj za utrzymanie stabilności makroekonomicznej; zwraca jednak uwagę na 
negatywne skutki pogorszenia się światowej koniunktury gospodarczej na inwestycje 
zagraniczne w tym kraju;

25. z niepokojem odnotowuje, że bezrobocie w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii 
nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, zaś wskaźniki bezrobocia wśród ludzi 
młodych w tym kraju są najwyższe na świecie; z zadowoleniem przyjmuje plan działania 
w sprawie zatrudnienia ludzi młodych opracowany we współpracy w ramach programu 
godnej pracy MOP; wzywa rząd do wzmocnienia zdolności partnerów społecznych do 
angażowania się w skuteczny dialog społeczny w oparciu o wspólne szkolenia 
organizowane przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych;

Stosunki dobrosąsiedzkie, współpraca regionalna i międzynarodowa

26. z zadowoleniem przyjmuje aktualne przewodnictwo Byłej Jugosłowiańskiej Republiki 
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Macedonii w procesie współpracy w Europie Południowo-Wschodniej, co jest dowodem 
zaangażowania tego kraju w silną agendę europejską, stosunki dobrosąsiedzkie i 
integracyjność; ponownie potwierdza, jak ważne dla UE jest dążenie do przyłączenia do 
niej wszystkich bez wyjątku krajów tego regionu; jest przekonany, że zmiana sposobu 
postrzegania tego regionu – nie jako Bałkany Zachodnie, ale jako Europa Południowo-
Wschodnia – mogłaby pomóc w tych wysiłkach;

27. z zadowoleniem przyjmuje uczestnictwo tego kraju w misji EUFOR ALTHEA, a także 
wyrażenie przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii zgody na uczestnictwo w 
operacjach zarządzania kryzysowego w ramach WPBiO; zwraca się do tego kraju, by 
przyjął stanowisko UE w Międzynarodowym Trybunale Karnym;

°
°      °

28. zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, jak również rządowi 
i parlamentowi Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.


