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Rezoluția Parlamentului European referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu 
Macedonia de Nord și Albania
(2019/2883(RSP))
Parlamentul European,

– având în vedere deciziile Consiliului European din 16 decembrie 2005 și din 26-27 
iunie 2014 de a acorda Macedoniei de Nord (în momentul respectiv, Fosta Republică 
Yugoslavă a Macedoniei) și, respectiv, Albaniei statutul de țări candidate la aderarea la 
UE, 

– având în vedere declarația din cadrul summitului UE-Balcanii de Vest organizat la Sofia 
la 17 mai 2018 și „Agenda priorităților de la Sofia” anexată la aceasta,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Albania și Macedonia de Nord,

– având în vedere Protocolul privind aderarea Macedoniei de Nord la NATO, semnat la 6 
februarie 2019,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât extinderea UE reprezintă în continuare o investiție strategică în pacea, 
democrația, prosperitatea, securitatea și stabilitatea Europei;

B. întrucât Comisia a recomandat deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și 
Macedonia de Nord, având în vedere progresele semnificative realizate în ceea ce 
privește îndeplinirea priorităților majore;

C. întrucât Albania și Macedonia de Nord au făcut progrese constante în vederea 
îndeplinirii criteriilor politice și a celor cinci priorități majore pentru deschiderea 
negocierilor de aderare, precum și în vederea consolidării instituțiilor și practicilor 
democratice;

D. întrucât regiunea Balcanilor este de importanță strategică pentru UE;

E. întrucât, în cazul Macedoniei de Nord, Acordul de la Prespa din 17 iunie 2018 privind 
soluționarea diferendelor și stabilirea unui parteneriat strategic între Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei și Grecia a transmis un semnal pozitiv necesar pentru stabilitate 
și reconciliere și a deschis calea către aderare;

F. întrucât, în cadrul reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie 2019, Franța, 
susținută de Țările de Jos și Danemarca, a blocat negocierile de aderare cu Albania și 
Macedonia de Nord, pe motiv că cele două țări trebuie să realizeze încă anumite 
reforme; 

G. întrucât Albania este membră a NATO din 2009, iar Macedonia de Nord va deveni în 
curând cel de-al 30-lea membru al alianței,

1. își exprimă dezamăgirea profundă pentru faptul că deschiderea negocierilor de aderare 
cu Macedonia de Nord și Albania a fost blocată, deși ambele țări au îndeplinit în mod 
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clar criteriile stabilite de Consiliu;

2. consideră că amânarea acestui proces, în ciuda progreselor realizate de ambele țări, este 
o greșeală strategică, care va avea efecte negative asupra reputației UE și care ar putea 
slăbi cel mai puternic factor de putere necoercitivă („soft power”) de care dispune UE - 
perspectiva aderării;

3. subliniază că stagnarea aderării țărilor din Balcanii de Vest poate conduce la 
destabilizarea întregii regiuni și ar putea încetini sau chiar stopa realizarea reformelor 
pro-europene în alte țări în curs de aderare;

4. este, de asemenea, preocupat de faptul că stagnarea extinderii ar putea afecta direct 
securitatea și bunăstarea UE, împingând treptat toate țările din Balcanii de Vest către 
părți terțe care încearcă deja să își crească influența în regiune, cum ar fi Rusia și China, 
dar nu numai;

5. își exprimă angajamentul ferm pentru politica de extindere ca una dintre principalele 
priorități ale UE;

6. reiterează că, în conformitate cu articolul 49 din TUE, orice stat european poate solicita 
să devină membru al Uniunii Europene, cu condiția să adere la criteriile de la 
Copenhaga și să respecte principiile democrației, libertățile fundamentale, drepturile 
omului, drepturile minorităților și statul de drept;

7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și guvernelor și parlamentelor Albaniei, Macedoniei de Nord, Muntenegrului, 
Bosniei și Herțegovinei, Kosovoului și Serbiei.


