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C. arvestades, et lahendamata 
nimevaidluse tõttu Kreekaga tõkestab 
nõukogu endise Jugoslaavia Makedoonia 
vabariigi edasiminekut ühinemisprotsessi 
järgmisse faasi; arvestades, et 
kahepoolsed küsimused ei tohiks takistada 
ühinemisläbirääkimisi Euroopa Liiduga; 
arvestades, et seisak ELiga integreerumise 
protsessis võib suurendada piirkondliku 
stabiilsuse säilitamise kulusid, mõjutada 
liidu usaldusväärsust ning viia 
demokraatia vähenemiseni endises 
Jugoslaavia Makedoonia vabariigis; 

C. arvestades, et nõukogu lükkas edasi 
otsuse tegemise endise Jugoslaavia 
Makedoonia vabariigiga 
ühinemisläbirääkimiste alustamise 
küsimuses ja tuleb selle juurde tagasi, 
tuginedes värskele teabele poliitiliste 
kriteeriumide ja heanaaberlike suhete 
vallas saavutatud edu kohta; 
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3. kordab oma seisukohta, et kahepoolseid 
küsimusi ei tohiks kasutada 
ühinemisprotsessi takistamiseks; on 
seisukohal, et need ei tohiks olla 
takistuseks ühinemisläbirääkimiste 
ametlikule avamisele, vaid nendega tuleks 
tegeleda ühinemisprotsessi võimalikult 
varajases etapis; tunneb muret selle 
pärast, et üks pool ei ole järginud 
Rahvusvahelise Kohtu 5. detsembri 2011. 
aasta otsust 1995. aasta septembri ajutise 
kokkuleppe kohaldamise kohta; palub 
Kreekal kinnitada oma 2003. aasta 
Thessaloniki tegevuskavas antud lubadust 
ja luua positiivne õhkkond kahepoolsete 
lahkarvamuste lahendamiseks Euroopa 
väärtuste ja põhimõtete vaimus; nõuab 
suuremat edasiminekut, sh 
valitsustevahelistes kontaktides ja 
kahepoolsetes suhetes Bulgaariaga, et läbi 
rääkida heanaaberlike suhete alase 
lepingu üle, milles käsitletaks ühiseid 
probleeme; väljendab veel kord muret 
selle pärast, et vaidlustes naaberriikidega 
kasutatakse ajaloolisi argumente, ja peab 
tervitatavaks kõiki pingutusi ühiste 
ajalooliste sündmuste tähistamiseks koos 
ELi liikmetest naaberriikidega; leiab, et 
see võiks aidata edendada paremat ajaloo 
mõistmist ja heanaaberlikke suhteid; 

3. kordab oma seisukohta, et lahendamata 
rahvusvaheliste küsimustega tuleks 
tegeleda enne ühinemisläbirääkimiste 
avamist; nõuab kahepoolsetes suhetes 
naaberriikidega konstruktiivset vaimu ja 
avatud dialoogi ning väljendab heameelt 
suhetes Bulgaariaga hiljuti saavutatud 
edusammude üle; 
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4. nõuab ELi aktiivsemat osalemist nime 
küsimuse lahendamises ja toetab ELi 
poliitiliste liidrite ennetavat suhtumist; 
palub uuel komisjoni asepresidendil ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgel esindajal välja töötada uued 
algatused, et pääseda välja ummikseisust 
ning otsida koostöös ÜRO eriesindajaga 
vastastikku sobiv lahendus; kutsub 
nõukogu üles korraldama 2015. aasta 
esimesel poolel põhjalikku arutelu 
Makedoonia ELiga ühinemise 
väljavaadete üle; toonitab, et kõiki 
praegusi ja potentsiaalseid kandidaatriike 
tuleks ühinemisprotsessis kohelda 
vastavalt nende endi saavutustele; on 
veendunud, et kõrgetasemelise 
ühinemisdialoogi jätkamine komisjoniga 
tooks reformiprotsessi täiendavat 
kvaliteeti; 

4. rõhutab asjaolu, et heanaaberlikud 
suhted ja piirkondlik koostöö, sealhulgas 
ÜRO egiidi all toimuvate läbirääkimiste 
raames nimeprobleemile osapoolte jaoks 
rahuldava lahenduse leidmine, on riigi 
ELiga ühinemise protsessis otsustava 
tähtsusega tugisammas; rõhutab, kui 
oluline on näidata üles tõelist tahet 
omada heanaaberlikke suhteid, mis 
põhinevad eelkõige sõprusel, vastastikusel 
austusel ning sisulisel ja konstruktiivsel 
dialoogil; tuletab meelde, et tuleks 
hoiduda heanaaberlikke suhteid 
kahjustavatest žestidest, vastuolulistest 
meetmetest ja avaldustest; nõuab 
heanaaberlike suhete loomiseks tehtava 
koostöö osas konkreetsemaid tulemusi; 
väljendab taas muret ajalooliste 
argumentide kasutamise pärast 
naaberriikidega toimuvas vaidluses; 
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5. kutsub üles kõiki NATO liikmeid ja 
eelkõige kõiki NATOsse kuuluvaid ELi 
liikmesriike toetama aktiivselt endise 
Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 
ühinemist NATOga, et saavutada Kagu-
Euroopas suurem turvalisus ja poliitiline 
stabiilsus; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


