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Resolucija Evropskega parlamenta o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo 
in Albanijo
(2019/2883(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta z dne 16. decembra 2005, da se Severni 
Makedoniji (tedaj nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji) dodeli status države 
kandidatke za članstvo v EU, ter sklepa Evropskega sveta z dne 26. in 27. junija 2014, 
da se Albaniji dodeli status države kandidatke,

– ob upoštevanju izjave iz Sofije z vrha EU-Zahodni Balkan z dne 17. maja 2018 in 
agende prednostnih nalog iz Sofije, ki je priložena tej izjavi,

– ob upoštevanju prejšnjih resolucij o Albaniji in Severni Makedoniji,

– ob upoštevanju protokola o pristopu Severne Makedonije k Natu, podpisanega 
6. februarja 2019;

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je proces širitve EU še vedno strateška naložba v mir, demokracijo, blaginjo, 
varnost in stabilnost v Evropi;

B. ker Komisija priporoča, da se začnejo pristopna pogajanja z Albanijo in Severno 
Makedonijo, saj sta dobro napredovali pri izpolnjevanju prednostnih nalog;

C. ker Albanija in Severna Makedonija še naprej napredujeta na poti do izpolnitve 
političnih meril in petih prednostnih nalog za začetek pristopnih pogajanj, napredek pa 
dosegata tudi pri utrjevanju demokratičnih institucij in praks;

D. ker je Balkan strateško pomemben za EU;

E. ker je v primeru Severne Makedonije Prespanski sporazum z dne 17. junija 2018 o 
rešitvi sporov in vzpostavitvi strateškega partnerstva med Nekdanjo jugoslovansko 
republiko Makedonijo in Grčijo poslal prepotreben pozitivni signal za stabilnost in 
spravo ter odprl pot za pristop;

F. ker je na zasedanju Evropskega sveta 17. in 18. oktobra 2019 Francija ob podpori 
Nizozemske in Danske dejansko blokirala pristopna pogajanja z Albanijo in Severno 
Makedonijo, saj naj bi morali obe državi izvesti nadaljnje reforme;

G. ker je Albanija od leta 2009 članica zveze Nata, Severna Makedonija pa bo kmalu 
postala 30. članica tega zavezništva;

1. izraža veliko razočaranje nad blokado začetka pristopnih pogajanj s Severno 
Makedonijo in Albanijo, čeprav sta obe državi jasno izpolnili merila, ki jih je določil 
Svet;
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2. meni, da je preložitev tega postopka kljub napredku obeh držav strateška napaka, ki bo 
škodljivo vplivala na ugled EU in bi lahko oslabila največji vzvod mehke moči, ki ga 
ima EU na voljo – možnost članstva;

3. poudarja, da lahko zaustavitev pristopa držav Zahodnega Balkana vodi k destabilizaciji 
celotne regije in bi lahko upočasnila ali celo v celoti zaustavila izvajanje proevropskih 
reform v drugih državah pristopnicah;

4. poleg tega je zaskrbljen, da lahko pomanjkanje napredka pri širitvi neposredno vpliva 
tudi na varnost in dobro počutje EU, saj lahko vse države Zahodnega Balkana 
postopoma približa tretjim stranem, ki že tako poskušajo povečati svoj vpliv v regiji, 
med drugim Rusiji in Kitajski;

5. se močno zavzema za politiko širitve kot eno ključnih prednostnih nalog EU;

6. poudarja, da lahko vsaka evropska država v skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski 
uniji zaprosi za članstvo v Evropski uniji, pod pogojem, da sprejme københavnska 
merila in načela demokracije, spoštuje temeljne svoboščine, človekove pravice in 
pravice manjšin ter ohranja pravno državo;

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom Albanije, Severne Makedonije, Črne gore, Bosne in Hercegovine ter 
Srbije.


