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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-ftuħ ta' negozjati tal-adeżjoni mal-
Maċedonja ta' Fuq u mal-Albanija
(2019/2883(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-rapporti tal-Kummissjoni tal-2019 dwar il-Maċedonja ta' Fuq u l-
Albanija (SWD(2019)0218, SWD(2019)0215) li jakkumpanjaw il-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tad-29 ta' Mejju 2019 dwar il-Politika tat-Tkabbir tal-UE 
(COM(2019)0260),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-20 u l-21 ta' Ġunju 2019, u 
tas-17 u t-18 ta' Ottubru 2019,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tad-29 ta' Novembru 2018 dwar ir-Rapport tal-
Kummissjoni 2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja1,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Ġenerali tas-26 ta' Ġunju 2018 
u tat-18 ta' Ġunju 2019 dwar it-tkabbir u l-proċess ta' stabbilizzazzjoni u ta' 
assoċjazzjoni,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-28 ta' Ġunju 2018 fejn 
japprova l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2018 dwar it-tkabbir u l-proċess 
ta' stabbilizzazzjoni u ta' assoċjazzjoni,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Frar 2018 intitolata 
"Perspettiva kredibbli għat-tkabbir u involviment akbar tal-UE mal-Balkani tal-Punent" 
(COM(2018)0065),

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Sofija tas-summit UE-Balkani tal-Punent tas-
17 ta' Mejju 2018 u l-Aġenda ta' Prijoritajiet ta' Sofija annessa magħha,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Prespa tas-17 ta' Ġunju 2018 bejn l-Eks-Repubblika 
Jugoslava tal-Maċedonja u l-Greċja, u t-Trattat ta' Ħbiberija, Relazzjonijiet Tajbin ta' 
Viċinat u Kooperazzjoni tal-1 ta' Awwissu 2017 bejn l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-
Maċedonja u l-Bulgarija,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi waqt is-summit bejn l-UE u l-Balkani tal-Punent, li sar f'Sofija fis-
17 ta' Mejju 2018, il-mexxejja tal-UE affermaw mill-ġdid l-appoġġ inekwivoku 
tagħhom għall-perspettiva Ewropea tal-Balkani tal-Punent, u s-sħab tal-Balkani tal-
Punent impenjaw ruħhom mill-ġdid favur din il-perspettiva bħala l-għażla strateġika 
soda tagħhom;

1 Testi adottati, P8_TA(2018)0480.
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B. billi b'reazzjoni għar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' April 2018 biex jinfetħu 
n-negozjati ta' adeżjoni mar-Repubblika tal-Maċedonja ta' Fuq u mar-Repubblika tal-
Albanija, f'Ġunju 2018 il-Kunsill Ewropew qabel li jirreaġixxi b'mod pożittiv għall-
progress miksub miż-żewġ pajjiżi u stabbilixxa t-triq lejn il-ftuħ tan-negozjati ta' 
adeżjoni maż-żewġ pajjiżi f'Ġunju 2019;

C. billi fid-29 ta' Mejju 2019, il-Kummissjoni tenniet ir-rakkomandazzjoni tagħha lill-
Kunsill biex jinfetħu n-negozjati ta' adeżjoni mal-Albanija u l-Maċedonja ta' Fuq wara li 
l-valutazzjoni tagħha wriet li ż-żewġ pajjiżi, speċjalment il-Maċedonja ta' Fuq, kienu 
wettqu riformi importanti;

D. billi l-Ftehim storiku ta' Prespa bejn il-Maċedonja ta' Fuq u l-Greċja solva tilwima ta' 
27 sena dwar l-isem tal-pajjiż, u kkostitwixxa eżempju ta' rikonċiljazzjoni għall-pajjiżi 
l-oħra fir-reġjun; billi, flimkien mat-trattat bilaterali mal-Bulgarija, dan huwa pass 
importanti lejn it-tisħiħ tar-relazzjonijiet tajbin ta' viċinat fir-reġjun kollu;

E. billi mhux biss il-pajjiżi kandidati, iżda anki l-Unjoni Ewropea, jeħtieġ li jiġu riformati 
sabiex jissodisfaw l-aspettattivi taċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-UE u tal-pajjiżi ta' 
adeżjoni;

F. billi f'Ġunju 2019, il-Kunsill Ewropew qabel li jieħu deċiżjoni ċara u sostantiva dwar il-
ftuħ tan-negozjati ta' adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u l-Albanija sa mhux aktar tard 
minn Ottubru 2019;

G. billi l-Kunsill Ewropew ma żammx kelmtu; billi din l-eżitazzjoni hija riflessjoni tal-
istandards doppji fil-valutazzjoni tal-pajjiżi kandidati minn xi Stati Membri; billi n-
nuqqas tal-ftuħ tan-negozjati dwar l-adeżjoni ma rrispettax il-prinċipju tal-meriti proprji 
applikabbli għall-proċess ta' adeżjoni tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent;

1. Jiddeplora l-fatt li l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Ottubru ma 
jitolbux il-ftuħ tan-negozjati ta' adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u, abbażi tal-
konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Ġenerali tat-18 ta' Ġunju 2019 fir-rigward tal-
Albanija, minflok iddifferixxew id-deċiżjoni sas-Summit UE-Balkani tal-Punent 
f'Żagreb f'Mejju 2020; jenfasizza li dan jikkostitwixxi nuqqas min-naħa tal-Kunsill 
Ewropew li jirrispetta l-impenji tiegħu u li jappoġġa l-paċi, l-istabbiltà, il-prosperità u l-
perspettivi Ewropej għall-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent, u dan huwa indikattiv tan-
nuqqas ta' viżjoni tal-UE u l-kriżi li qed tiffaċċja bħalissa;

2. Jinnota bi tħassib li d-deċiżjoni li l-kwistjoni tiġi differita ttieħdet minkejja r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni u tal-Parlament biex isir bil-maqlub;

3. Jenfasizza li l-ftuħ tat-taħdidiet ta' adeżjoni huwa biss l-ewwel pass fil-proċess ta' 
adeżjoni twil u diffiċli; jirrikonoxxi l-isforzi kbar imwettqa miż-żewġ pajjiżi favur ir-
riformi u l-progress miksub, speċjalment fil-Maċedonja ta' Fuq, u jistieden lill-popli tal-
Maċedonja ta' Fuq u l-Albanija biex ikomplu bl-isforzi tagħhom ħalli jmexxu 'l quddiem 
riformi li jkunu ta' benefiċċju għaċ-ċittadini u għas-soċjetà, speċjalment dawk relatati 
mal-istat tad-dritt, id-drittijiet fundamentali, il-funzjonament u l-indipendenza tal-
istituzzjonijiet demokratiċi, il-libertà ta' espressjoni, il-protezzjoni tal-minoranzi ċivili u 
etniċi, it-tkabbir sostenibbli u inklużiv, l-impjieg, l-edukazzjoni, il-ħarsien tal-ambjent u 
l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni;



PE643.324v01-00 4/4 RE\1191197MT.docx

MT

4. Jinnota li l-pajjiżi kollha tal-Balkani tal-Punent jeħtieġu viżjoni ċara u kredibbli biex 
imexxu b'suċċess ir-riformi u jrawmu r-rikonċiljazzjoni kemm internament kif ukoll fir-
reġjun kollu kemm hu;

5. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza tal-momentum maħluq bl-iffirmar tal-Ftehim ta' 
Prespa bejn il-Maċedonja ta' Fuq u l-Greċja u t-Trattat ta' Ħbiberija, Relazzjonijiet 
Tajbin ta' Viċinat u Kooperazzjoni bejn il-Maċedonja ta' Fuq u l-Bulgarija; jistieden lill-
Kunsill Ewropew iqis serjament it-tama li dawn il-ftehimiet inisslu sens fin-nies u l-
mexxejja tal-pajjiżi tar-reġjun li kwistjonijiet reġjonali simili jistgħu jiġu riżolti; 
jenfasizza li d-deċiżjoni tal-Kunsill se tkun ta' ħsara għall-istabbiltà politika, il-
kooperazzjoni reġjonali, ir-relazzjonijiet tajbin ta' viċinat u l-koeżistenza paċifika fir-
reġjun;

6. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar iż-żieda fin-nazzjonaliżmu u l-ideat irredentisti fir-
reġjun, li jipperikolaw il-paċi u l-istabbiltà; jenfasizza li l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew fil-fatt iservu biss biex isaħħu dawn il-fenomeni u l-ideat;

7. Jistieden lill-Kunsill Ewropew biex jiżgura li l-prinċipju ta' merti proprji jibqa' parti 
mill-istrateġija ta' tkabbir fit-tul tiegħu, sabiex il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent ikunu 
jistgħu jipproċedu fil-proċess ta' integrazzjoni tagħhom fl-UE dment li ċ-ċittadini 
tagħhom ikunu jixtiequ jagħmlu dan; jistieden lill-Kunsill Ewropew jabbanduna l-
prattika tiegħu ta' akkoppjament jew raggruppament ta' pajjiżi ta' adeżjoni, li 
effettivament idewwem, mingħajr raġuni ġustifikata, il-proċess ta' adeżjoni tal-pajjiżi li 
jkunu kisbu r-riformi meħtieġa u li jkunu jixtiequ jipproċedu;

8. Jitlob lill-UE tonora l-impenji tagħha lejn il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent u tappoġġa 
rieżami parallel u awtokritiku tal-proċess ta' tkabbir abbażi tal-interessi taċ-ċittadini 
kemm tal-UE kif ukoll tal-pajjiżi ta' adeżjoni;

9. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-President 
tal-Kunsill Ewropew, il-President tal-Kummissjoni, il-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà, il-Gvernijiet u l-Presidenti tal-Parlamenti tal-Istati Membri, u l-Gvernijiet u l-
Parlamenti tal-Maċedonja ta' Fuq u l-Albanija.


