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Uznesenie Európskeho parlamentu o začatí prístupových rokovaní so Severným 
Macedónskom a Albánskom
(2019/2883(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 16. decembra 2005 udeliť Severnému 
Macedónsku štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ,

– so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskym spoločenstvom na 
jednej strane a Severným Macedónskom na strane druhej1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. mája 2019 s názvom Oznámenie o politike 
rozširovania EÚ z roku 2019 (COM(2019)0260) s doplňujúcim pracovným 
dokumentom útvarov Komisie s názvom Správa o Severnom Macedónsku za rok 2019 
(SWD(2019)0218), v ktorom sa odporúča začať prístupové rokovania so zreteľom na 
dosiahnutý pokrok a trvalý záväzok pokračovať vo vykonávaných reformách,

– so zreteľom na odporúčania, ktoré prijal Spoločný parlamentný výbor EÚ – Severné 
Macedónsko na svojej šestnástej schôdzi 28. marca 2019 v Štrasburgu,

– so zreteľom na tzv. dialóg Jeana Monneta s vedením a politickými stranami parlamentu 
Severného Macedónska (Sobranie), ktorý sa začal 17. – 18. mája 2018 v Ochride,

– so zreteľom na Dohodu z Prespy zo 17. júna 2018,

– so zreteľom na politickú dohodu (tzv. dohodu z Pržina) uzavretú medzi štyrmi hlavnými 
politickými stranami v Skopje 2. júna a 15. júla 2015 a na dohodu štyroch strán o jej 
vykonávaní z 20. júla a 31. augusta 2016,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady z 26. a 27. júna 2014 udeliť Albánsku štatút 
kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ;

– so zreteľom na Stabilizačnú a asociačnú dohodu medzi Európskymi spoločenstvami 
a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. mája 2019 s názvom Oznámenie o politike 
rozširovania EÚ z roku 2019 (COM(2019)0260) s doplňujúcim pracovným 
dokumentom útvarov Komisie s názvom Správa o Albánsku za rok 2019 
(SWD(2019)0215), v ktorom sa odporúča začať prístupové rokovania so zreteľom na 
dosiahnutý pokrok a trvalý záväzok pokračovať vo vykonávaných reformách,

– so zreteľom na odporúčania, ktoré prijal Parlamentný výbor pre stabilizáciu a 

1 Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2004, s. 13.
2 Ú. v. EÚ L 107, 28.4.2009, s. 166.
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pridruženie EÚ ─ Albánsko na svojej trinástej schôdzi 15. októbra 2018 v Bruseli,

– so zreteľom na článok 237 Rímskej zmluvy, na základe ktorého má každý európsky štát 
právo uchádzať sa o členstvo v Európskej únii,

– so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v Solúne 19. a 20. 
júna 2003 týkajúce sa vyhliadok krajín západného Balkánu na pristúpenie k EÚ,

– so zreteľom na berlínsky proces, ktorý sa začal 28. augusta 2014,

– so zreteľom na vyhlásenie zo Sofie zo samitu EÚ – západný Balkán zo 17. mája 2018 a 
agendu priorít zo Sofie, ktorá je jeho prílohou,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. februára 2018 s názvom Dôveryhodná 
perspektíva rozšírenia pre krajiny západného Balkánu a väčšia angažovanosť EÚ v tejto 
oblasti (COM(2018)0065),

– so zreteľom na spoločný list predsedov Tuska, Sassoliho, Junckera a zvolenej 
predsedníčky Von der Leyenovej z 3. októbra 2019 o začatí prístupových rokovaní so 
Severným Macedónskom a Albánskom,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 28. júna 2018, ktorými sa schválili závery o 
rozširovaní a procese stabilizácie a pridruženia prijaté Radou 26. júna 2018, v ktorých je 
vytýčená jasná cesta smerom k začatiu prístupových rokovaní v júni 2019,

– so zreteľom na závery Rady z 18. júna 2019, v ktorých sa Rada rozhodla najneskôr v 
októbri 2019 vrátiť k otázke odporúčaní Komisie začať prístupové rokovania so 
Severným Macedónskom a Albánskom,

– so zreteľom na závery Európskej rady zo 17. a 18. októbra 2019, v ktorých sa Rada 
rozhodla, že sa vráti k otázke rozširovania pred samitom EÚ – západný Balkán, ktorý sa 
uskutoční v máji 2020 v Záhrebe,

– so zreteľom na úlohu, ktorú zohral francúzsky prezident,

– so zreteľom na dohodu politických lídrov Severného Macedónska o uskutočnení 
mimoriadnych parlamentných volieb 12. apríla 2020 v nadväznosti na rozhodnutie 
Európskej rady vrátiť sa k otázke rozšírenia v máji 2020,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Severnom Macedónsku a Albánsku,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže masívne a inkluzívne demokratické reformy a aktívne zlepšovanie susedských 
vzťahov sú dôkazom toho, že vlády Severného Macedónska a Albánska sú aj naďalej 
odhodlané pokračovať v ceste smerom k európskej integrácii;

B. keďže Dohoda z Prespy zo 17. júna 2018 o urovnaní nezhôd a vytvorení strategického 
partnerstva medzi Severným Macedónskom a Gréckom vyslala veľmi potrebný 
pozitívny signál stability a zmierenia v celom regióne západného Balkánu, zlepšila 
susedské vzťahy a regionálnu spoluprácu a pripravila podmienky pre európsku 
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integráciu krajiny;

C. keďže Komisia odporúča začať prístupové rokovania so Severným Macedónskom už od 
roku 2009;

D. keďže Európska rada schválila 28. júna 2018 závery Rady z 26. júna 2018 a vytýčila 
jasnú cestu k začatiu prístupových rokovaní v júni 2019;

E. keďže Rada sa 18. júna 2019 rozhodla najneskôr v októbri 2019 vrátiť k otázke 
odporúčaní Komisie začať prístupové rokovania so Severným Macedónskom a 
Albánskom;

F. keďže Európska rada sa na zasadnutí 17. a 18. októbra 2019 rozhodla, že sa k otázke 
rozširovania vráti pred samitom EÚ – západný Balkán, ktorý sa uskutoční v máji 2020 v 
Záhrebe;

G. keďže o toto zdržanie sa významnou mierou pričinil francúzsky prezident;

H. keďže každá kandidátska krajina sa posudzuje jednotlivo na základe vlastných zásluh a 
pre harmonogram pristúpenia a tempo rokovaní by mala byť rozhodujúca rýchlosť a 
kvalita reforiem;

I. keďže v Severnom Macedónsku i Albánsku existuje politický konsenzus a široká 
podpora verejnosti pre proces pristúpenia k EÚ;

J. keďže rozhodnutie Európskej rady vrátiť sa k otázke rozšírenia v roku 2020 viedlo k 
vyhláseniu predčasných volieb v Severnom Macedónsku;

K. keďže pretrvávajúca nerozhodnosť Európskej rady a neustále odkladanie jej rozhodnutia 
o rozšírení by mohli destabilizovať dotknuté krajiny, ako aj región ako celok;

1. vyjadruje nesúhlas s tým, že rozhodnutie Európskej rady začať prístupové rokovania so 
Severným Macedónskom a Albánskom bolo zablokované; vyjadruje poľutovanie nad 
úlohou, ktorú v tejto súvislosti zohral francúzsky prezident a lídri ďalších členských 
štátov;

2. vyzýva Radu, aby prevzala zodpovednosť a začala konečne konať v súlade so svojimi 
záväzkami; odsudzuje každé rozhodnutie, ktoré oslabuje záväzky EÚ voči Severnému 
Macedónsku a Albánsku; pripomína, že Komisia odporúča začať prístupové rokovania 
so Severným Macedónskom už od roku 2009; poukazuje na vzájomné prínosy blízkych 
inštitucionálnych a politických vzťahov medzi EÚ a týmito dvoma krajinami počas 
takmer dvoch desaťročí;

3. pripomína obnovený konsenzus týkajúci sa rozširovania, ktorý schválila Európska rada 
v decembri 2006 a následne potvrdila vo svojich záveroch z júna 2016; vyzýva 
Európsku radu, aby uznala spravodlivú a dôslednú podmienenosť a zásadu vlastných 
zásluh zakotvenú v politike rozširovania EÚ; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby 
sa EÚ dokázala aj ďalej vyvíjať a aby tento proces ešte prehĺbila vrátane schopnosti 
integrovať nové členské štáty;
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4. opätovne zdôrazňuje, že neschopnosť EÚ dosiahnuť dohodu a začať prístupové 
rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom oslabuje jej dôveryhodnosť ako 
úspešného a seriózneho globálneho aktéra nielen na západnom Balkáne, ale aj na 
celosvetovej úrovni a vo vzťahu k občanom EÚ;

5. víta odhodlanie Severného Macedónska napredovať v reformnom programe EÚ a 
hmatateľné a udržateľné výsledky, ktoré krajina dosiahla, čím splnila podmienky 
začatia prístupových rokovaní v zmysle záverov Rady z júna 2018;

6. víta pevné politické odhodlanie vlády Severného Macedónska vykonať v plnom rozsahu 
dohodu z Pržina, vďaka ktorému dokázala krajina zintenzívniť úsilie o vykonanie 
reforiem súvisiacich s EÚ na základe spolupráce medzi politickými stranami a 
etnickými skupinami a konzultácií s občianskou spoločnosťou, a zdôrazňuje, že je 
dôležité pokračovať v tomto úsilí zabezpečiť krajine európsku budúcnosť;

7. vyjadruje veľké uznanie pozitívnej diplomacii Severného Macedónska a jej aktívnemu 
úsiliu v oblasti budovania dôvery, vďaka čomu sa podarilo dospieť ku kompromisu, 
vyriešiť otvorené bilaterálne otázky a podporiť dobré susedské vzťahy; víta Dohodu z 
Prespy zo 17. júna 2018 medzi Severným Macedónskom a Gréckom a Zmluvu o 
dobrých susedských vzťahoch medzi Severným Macedónskom a Bulharskom, ktoré sú 
výsledkom historického diplomatického úsilia a politickým úspechom a dávajú príklad 
nielen celému regiónu, ale aj ostatným krajinám; vyjadruje uznanie všetkým stranám za 
ich významné úsilie o dosiahnutie vzájomne uspokojivého riešenia otázky názvu;

8. poukazuje na významné úspechy dosiahnuté v rámci dialógu Jeana Monneta s 
parlamentom Severného Macedónska, ktorý sa začal v Ochride 17. a 18. mája 2018, a 
nadväzujúcich opatrení prijatých v Skopje 22. a 23. júna 2019; víta záväzok predsedu a 
vedenia legislatívneho orgánu Sobranie v rámci dialógu Jeana Monneta, že budú 
rozvíjať modernú európsku parlamentnú kultúru, v ktorej sa demokratický dialóg a 
budovanie konsenzu využívajú na dosiahnutie konkrétnych reforiem vrátane nového 
etického kódexu a revízie rokovacieho poriadku; vyzýva na pokračovanie dialógu Jeana 
Monneta ako kľúčového nástroja podpory posilňovania parlamentu Severného 
Macedónska a rozvoja kultúry kompromisu a konštruktívneho politického dialógu, 
najmä medzi poslancami Parlamentu;

9. vyzdvihuje závery zo zasadnutia vedúcich predstaviteľov Severného Macedónska 20. 
októbra 2019, v ktorých sa opätovne potvrdzuje odhodlanie krajiny pokračovať v 
prístupovom procese a zdôrazňuje, že pre Severné Macedónsko neexistuje iná 
alternatíva;

10. víta, že Albánsko preukázalo odhodlanie napredovať v reformnom programe EÚ a 
dosiahlo hmatateľné a udržateľné výsledky v súlade s podmienkami začatia 
prístupových rokovaní stanovenými v záveroch Európskej rady z júna 2018;

11. víta, že vláda Albánska aj napriek polarizovanej politickej atmosfére stále preukazuje 
politickú vôľu napredovať;

12. zastáva názor, že pokrok každej kandidátskej krajiny pri plnení kritérií na začatie 
prístupových rokovaní sa musí posudzovať samostatne; domnieva sa, že takéto 
posudzovanie nesmie byť ovplyvnené schopnosťou či neschopnosťou EÚ reformovať 
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svoje vlastné procesy a ani vnútropolitickou agendou ktoréhokoľvek z členských štátov;

13. vyzdvihuje odporúčanie Komisie a následné rozhodnutie Rady stanoviť október 2019 
ako dátum začatia prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom ako 
ocenenie ich povzbudivého reformného úsilia; nazdáva sa, že rýchly začiatok procesu 
preverovania a prístupových rokovaní pomôže zachovať a ešte zrýchliť tempo 
vykonávania reforiem; domnieva sa, že začatie procesu rokovaní by ďalej podporilo 
demokratizačný proces a posilnilo kontrolu a zodpovednosť v oboch krajinách, ako aj v 
celom regióne západného Balkánu;

14. vyzýva Parlament, aby ešte viac posilnil svoju činnosť v oblasti podpory demokracie 
(dialógy Jeana Monneta a budovanie kapacít) v regióne s cieľom zaručiť, aby 
parlamenty v plnej miere vykonávali úlohu hnacej sily demokratických reforiem a 
zabezpečili splnenie európskych ambícií občanov tohto regiónu;

15. žiada Parlament, aby v tejto súvislosti a v reakcii na patovú situáciu v Európskej rade 
zvolal regionálny parlamentný dialóg s vedením parlamentov krajín západného Balkánu 
s cieľom vypracovať stratégiu o úlohe parlamentov pri presadzovaní programu reforiem 
EÚ a prijímaní konkrétnych opatrení, ktoré sú v súlade s európskymi ambíciami 
obyvateľov tohto regiónu;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom Albánska a Severného Macedónska.


