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B7-0000/2012

Resolução do Parlamento Europeu sobre o Relatório de Progresso de 2012 referente à 
antiga República Jugoslava da Macedónia
(2012/2866(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a decisão do Conselho Europeu, de 16 de dezembro de 2005, de conceder 
o estatuto de país candidato à adesão e as Conclusões da Presidência dos Conselhos 
Europeus de 15 e16 de junho de 2006 e 14 e15 de dezembro de 2006,

– Tendo em conta as resoluções 845 (1993) e 817 (1993) do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, bem como a Resolução 47/225 (1193) da Assembleia Geral da ONU e o 
Acordo Provisório de 1995,

– Tendo em conta o acórdão do Tribunal Internacional de Justiça sobre a aplicação do 
Acordo Provisório de 13 de setembro de 1995,

– Tendo em conta a Recomendação 329 (2012) do Congresso do Poder Local e Regional do 
Conselho da Europa sobre a democracia local no país,

– Tendo em conta o Relatório de Progresso de 2012 da Comissão (SWD(2012)0332) e a 
comunicação da Comissão, de 10 de outubro de 2012, intitulada "Estratégia de 
Alargamento e Principais Desafios para 2012-2013" (COM(2012)0600),

– Tendo em conta as suas resoluções anteriores,

– Tendo em conta a 10.ª sessão da Comissão Parlamentar Mista, de 7 de junho de 2012,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 13 de dezembro de 2012,

– Tendo em conta o artigo 110.º, n.º 2, do seu Regimento,

Observações gerais 

1. Reitera o seu apelo ao Conselho no sentido de marcar uma data para o início de 
negociações de adesão sem mais delongas;

2. Considera que as conclusões do Conselho Europeu, aprovadas por unanimidade para uma 
decisão limitada no tempo, até junho de 2013, com base num relatório ulterior da 
Comissão, representam um avanço genuíno; Felicita o Comissário responsável pelo 
alargamento pelas iniciativas que tomou e solicita-lhe que inclua uma avaliação dos custos 
do não alargamento no relatório que elaborar; encoraja a prossecução dos contactos 
diplomáticos efetuados entre Atenas, Sófia e Skopje, e exorta todas as partes a demonstrar 
um empenhamento adequado relativamente às "boas relações de vizinhança" baseadas no 
respeito mútuo e na amizade; apela à Presidência irlandesa para que envide esforços 
diplomáticos intensos com vista a obter resultados satisfatórios;
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3. Crê firmemente que o início das negociações pode, por si só, constituir um ponto de 
viragem e reforçar a promoção das reformas e das boas relações com os países vizinhos;

4. Considera que o diálogo de alto nível relativo à adesão foi um instrumento importante 
para quebrar o impasse existente; regozija-se com os progressos parciais ou totais 
efetuados em mais de 75 % dos domínios de ação identificados; acentua que o diálogo de 
alto nível relativo à adesão não substitui as negociações;

5. Manifesta a sua preocupação relativamente às sensibilidades registadas nas relações 
interétnicas ao longo do ano;  considera que um diálogo político reforçado é essencial para 
continuar a progredir no sentido de uma sociedade multiétnica que viva em paz;

6. Acolhe com agrado o relatório do Governo sobre a implementação do Acordo-Quadro de 
Ohrid (AQO); encoraja o Governo a avançar rapidamente para a próxima etapa da revisão; 

7. Aplaude o Programa de Descentralização 2011-2014 e solicita a plena execução da lei 
relativa ao desenvolvimento regional; encoraja o Governo a prosseguir a descentralização 
fiscal, visando, a médio prazo, uma utilização de 9 % do PIB pelas autoridades locais e 
regionais; louva o trabalho realizado pelo PNUD em parceria com o Governo com vista ao 
reforço das capacidades do poder local;

8. Acolhe favoravelmente o projeto de educação multiétnica do Governo e solicita aos 
estabelecimentos de ensino que sigam o exemplo das escolas de Kumanova, que estão a 
tentar pôr fim ao ensino segregado das diferentes comunidades étnicas;

A questão do nome

9. Lamenta que a disputa relativa ao nome do país continue a entravar a sua marcha rumo à 
adesão à UE; partilha a opinião do Conselho Europeu, considerando que é necessário 
resolver definitivamente a questão do nome, o mais brevemente possível, junto de ambas 
as partes;

10. Reitera o seu apelo à Comissão e ao Conselho no sentido de começarem a desenvolver, 
em conformidade com os Tratados da UE, um mecanismo de arbitragem de âmbito geral 
vocacionado para a resolução de questões bilaterais entre países em processo de adesão e 
Estados-Membros;

11. Aplaude a utilização do termo "macedónio" no Relatório de Progresso de 2012, de acordo 
com a norma em vigor na ONU, respeitando-se simultaneamente as diferentes línguas, 
identidades e culturas existentes no país; 

Critérios políticos

12. Partilha da avaliação feita pela Comissão, segundo a qual o país continua a preencher os 
critérios políticos;

13. Solicita o reforço do papel de supervisão do parlamento em relação ao governo, bem 
como o reforço do Código Eleitoral e o aumento da transparência do financiamento dos 
partidos políticos com vista a aplicar integralmente as recomendações da OSCE/ODIHR;
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14. Congratula-se com a nova lei relativa à administração; solicita que sejam envidados 
esforços adicionais para garantir a transparência, a imparcialidade e o profissionalismo da 
administração pública, bem como para assegurar um recrutamento baseado no mérito;

15. Solicita o desenvolvimento de novos esforços para garantir, na prática, a independência e 
a imparcialidade dos tribunais; considera importante definir requisitos claros em matéria 
de exoneração de juízes com vista a eliminar riscos que possam pôr em causa a 
independência da magistratura; regozija-se com os progressos no que toca à redução dos 
processos judiciais em atraso, mas apela à adoção de medidas destinadas a fazer face a 
este problema no Supremo Tribunal e no Tribunal Administrativo; solicita a 
racionalização progressiva da rede judicial;

16. Aplaude o reforço do quadro jurídico de combate à corrupção, mas manifesta a sua 
preocupação quanto à corrupção generalizada que persiste; apela à realização de esforços 
continuados no sentido de obter resultados no domínio da consecução de condenações nos 
processos de alto nível; acolhe com agrado o programa apoiado pela OSCE contra a 
corrupção, o projeto PrijaviKorupcija.org, que permite que a corrupção seja notificada 
através de mensagens SMS, e a declaração de dez presidentes de câmara que defende a 
tolerância zero relativamente à corrupção nos municípios;

17. Congratula-se com a descriminalização da difamação e o aprofundamento do diálogo 
entre o Governo e os jornalistas sobre questões relacionadas com a liberdade de 
expressão; contudo, manifesta a sua preocupação pelo facto de o país ter descido 26 
posições no Índice de Liberdade Económica dos "Repórteres sem Fronteiras", e solicita 
que sejam envidados esforços adicionais com vista ao reforço das normas profissionais no 
jornalismo, à promoção do pluralismo dos meios de comunicação social, à independência 
do serviço público de radiodifusão e à transparência da propriedade dos meios de 
comunicação; apoia os ativistas da comunicação social que fizeram campanha contra a 
censura da Internet;

18. Acolhe favoravelmente a nova lei sobre a igualdade de oportunidades, a estratégia relativa 
à elaboração de orçamentos públicos com base na perspetiva do género, a atribuição de 
fundos ao plano de ação sobre a inclusão dos Roma e o projeto destinado a ajudar os 
Roma a legalizar a sua residência; regozija-se com a criação do novo gabinete de apoio à 
comunidade LGBTT, mas manifesta a sua preocupação face ao ato de vandalismo dirigido 
contra o mesmo; solicita aos ministros e funcionários que condenem publicamente a 
discriminação contra as pessoas LGBTT e que se comprometam a observar a 
não-discriminação relativamente a todos os domínios referidos no Tratado; considera que 
a questão dos Roma não deve ser usada como desculpa para pôr em causa o regime de 
isenção de vistos aplicável às viagens deste país para a UE; 

19. Embora se regozije com o elevado número de mulheres deputadas, em comparação com 
alguns Estados-Membros da UE, manifesta a sua preocupação continuada relativamente à 
baixa participação das mulheres no mercado de trabalho; exorta as autoridades a melhorar 
os serviços de assistência à infância para as crianças com deficiência, as crianças que 
vivem na rua, as crianças que usam drogas e que são vítimas de violência doméstica, 
abusos sexuais ou tráfico;

20. Congratula-se com os progressos efetuados pela comissão para a proteção contra a 
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discriminação; solicita que esta seja dotada de todo o pessoal necessário, e considera que a 
sua aceitação pela Rede Europeia de Instâncias para a Igualdade constitui um exemplo a 
seguir por outras agências e organizações, que devem integrar-se nas redes europeias 
relevantes;

Sociedade civil

21. Considera que o desenvolvimento de uma cultura política em que seja respeitada a 
pluralidade de opiniões de uma sociedade civil independente é essencial para promover os 
progressos democráticos no país; exorta as organizações da sociedade civil (OSC) a 
salvaguardar a sua independência e a intensificar os projetos conjuntos de interesse 
comum com as OSC dos países vizinhos e de toda a UE em geral;

22. Regozija-se com a consulta realizada às OSC no que se refere à alteração das leis relativas 
à assistência jurídica e às fundações; solicita a realização de consultas exaustivas e 
atempadas à sociedade civil sobre todas as iniciativas políticas relevantes e a inclusão de 
membros observadores da sociedade civil selecionados de forma transparente em todos os 
grupos de trabalho governamentais pertinentes;

23. Considera que o estudo parlamentar sobre o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão
(IPA) mostra a necessidade de o Governo se comprometer em relação ao objetivo da 
"parceria" com a sociedade civil e de criar um fundo nacional que forneça 
cofinanciamentos que permitam às OSC a plena participação nos programas relacionados 
com a UE; solicita que as OSC sejam totalmente envolvidas nas decisões de programação 
do próximo IPA e que 15 % dos seus fundos, no mínimo, lhes sejam atribuídos;

Questões económicas

24. Felicita o país pela manutenção da estabilidade macroeconómica; regista, no entanto, os 
efeitos negativos da recessão económica global no investimento interno do país;

25. Observa com preocupação que a taxa de desemprego continua a ser muito elevada, sendo 
a taxa de desemprego jovem uma das maiores do mundo; congratula-se com o plano de 
ação sobre o desemprego jovem, desenvolvido a par com o programa "Trabalho Digno" da 
OIT; insta o Governo a tirar partido da formação conjunta organizada pela Confederação 
Europeia dos Sindicatos com vista a reforçar as capacidades dos parceiros sociais para 
entabular um diálogo social efetivo;

Relações de boa vizinhança, cooperação regional e internacional

26. Regozija-se com o facto de o país presidir atualmente ao Processo de Cooperação para a 
Europa do Sudeste, demonstrando o seu empenhamento numa agenda europeia forte, nas 
relações de boa vizinhança e na inclusividade; reafirma que é importante a UE prosseguir 
a adesão de todos os países da região sem exceção; considera que uma mudança de 
atitude, substituindo a designação de "Balcãs Ocidentais" pela de "Europa do Sudeste" 
poderia ajudar a atingir este objetivo;

27. Congratula-se com a participação do país na missão da EUFOR ALTHEA e com o acordo 
que autoriza a participação do país em operações de gestão de crise no quadro da PESD; 



PE502.067v01-00 6/6 RE\922385PT.doc

PT

convida o país a procurar o alinhamento com a posição da UE sobre o Tribunal Penal 
Internacional;

°
°      °

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e ao governo e parlamento do país.


