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Instrument na rzecz pokoju w Afryce

46.   zdecydowanie popiera wprowadzenie instrumentu na rzecz pokoju w Afryce i wniosi, aby zasady gospo
darowania tym instrumentem odzwierciedlały umocnienie partnerstwa politycznego między UE i UA, zgod
nie z kierunkami nowej wspólnej strategii UE-Afryka; 

47.   podkreśla, że instrument na rzecz pokoju w Afryce powinien być traktowany jako wchodzący w zakres 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), i że nie należy on do polityki rozwoju zgodnie z kry
teriami Komitetu Pomocy Rozwojowej; wyraża w związku z tym ubolewanie z powodu podjętej przez Radę 
w dniu 11 kwietnia 2006 r. decyzji o finansowaniu instrumentu na rzecz pokoju w Afryce przez EFR;

48.   zwraca się do Komisji i Rady, by przewidziały finansowanie alternatywne, najpóźniej do czasu wydania 
oceny, która w 2010 r. będzie stanowiła ponowny przegląd procedury finansowania instrumentu na rzecz po
koju w Afryce; wnosi o przeprowadzenie konsultacji z  jego udziałem w ramach tej oceny; 

49.   wnosi o zasięgnięcie opinii Parlamentu Europejskiego i Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego na 
temat programu działania na lata 2008-2010 oraz na temat opracowanego przez Komisję sprawozdania rocz
nego z działalności dotyczącego wykorzystania środków; 

Współfinansowanie  i  spójność z  innymi instrumentami

50.   popiera stworzoną przez programowanie  10. EFR możliwość współfinansowania projektów na rzecz 
rozwoju wraz z państwami członkowskimi lub innymi darczyńcami; 

51.   zaleca, by otworzyć tę możliwość także dla innych instrumentów finansowych UE i ponawia swój wnio
sek o utworzenie nowej panafrykańskiej puli środków finansowych, możliwej do zaprogramowania i przewi
dzenia, zasilanej przez EFR, instrumenty tematyczne ICD oraz instrument europejskiej polityki sąsiedztwa 
w celu finansowania i wspierania realizacji nowej wspólnej strategii UE-Afryka; 

52.   wyraża życzenie, by wspólne programy AKP-UE zostały ustanowione na zasadach współfinansowania, 
co pozwoli znaleźć wspólne rozwiązania dla wielkich wyzwań światowych, takich jak dostęp do światowych 
dóbr publicznych czy też zmiany klimatyczne, wnosząc w ten sposób wkład w zacieśnienie partnerstwa poli
tycznego w ramach umowy z Kotonu; 

* 

*  * 

53.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji. 

Sprawozdanie dotyczące postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii 
w  2007 r.

P6_TA(2008)0172

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego 
postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2007 r. (2007/2268  (INI))

(2009/C 259 E/07)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wnioski prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Salonikach w dniach 19-20 czerw
ca  2003 r., na którym wszystkim państwom Bałkanów Zachodnich złożona została obietnica, że przy
stąpią one do Unii Europejskiej, 

— uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ 817 (1993) z dnia 7 kwietnia 1993 r.  i 845 (1993) 
z dnia 18 czerwca 1993 r.,
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— uwzględniając decyzję Rady Europejskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. o przyznaniu Byłej Jugosłowiańskiej 
Republice Macedonii statusu kraju kandydującego do członkostwa w UE oraz uwzględniając wnioski pre
zydencji Rady Europejskiej z 15-16 czerwca 2006 r.  i 14-15 grudnia 2006 r., 

— mając na względzie porozumienie przejściowe z  1995 r. zawarte między Republiką Grecji  i  Byłą Jugo
słowiańską Republiką Macedonii, 

— uwzględniając wnioski z czwartego posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Była Jugosłowiań
ska Republika Macedonii z dnia 24 lipca 2007 r., 

— uwzględniając deklarację UE/Bałkany Zachodnie, zatwierdzoną w Salzburgu dnia 11 marca 2006 r., 

— uwzględniając Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 marca 2008 r. zatytuło
wany „Bałkany Zachodnie: wzmocnienie perspektywy europejskiej” (COM(2008)0127), 

— uwzględniając decyzję Rady 2008/212/WE z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i wa
runków ujętych w partnerstwie akcesyjnym zawartym z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii

(1)  Dz.U. L 80 z 19.3.2008, str. 32.

 (1), 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji o postępach Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2007 r. 
z dnia 6 listopada 2007 r. (SEC(2007)1432), 

— uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie komunikatu Komisji dotyczą
cego strategii rozszerzenia i najważniejszych wyzwań w okresie 2006-2007

(2)  Dz.U. C 317 E z 23.12.2006, str. 480.

 (2), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 lipca 2007 r. o postępach Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Ma
cedonii w 2006 r.

(3)  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0352.

 (3), 

— uwzględniając zalecenia wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 
z dni 29-30 stycznia 2007 r. oraz 26-27 listopada 2007 r., 

— uwzględniając swoje stanowisko z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji 
Rady w sprawie zawarcia umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspól
notą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii

(4)  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0454.

 (4), 

— uwzględniając swoje stanowisko z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji 
Rady w sprawie zawarcia umowy o readmisji w między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Re
publiką Macedonii

(5)  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0453.

 (5), 

— uwzględniając art. 45 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0059/2008),

A. mając na uwadze, że chociaż Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii już w 2005 r. przyznano sta
tus państwa kandydującego do przystąpienia do UE, to dotychczas nie ustalono jeszcze daty rozpoczę
cia negocjacji akcesyjnych; mając na uwadze, że ta przedłużająca się sytuacja zwiększa 
frustrację i niepewność, oraz biorąc pod uwagę trwałe tempo reform podjętych ostatnio przez władze 
w Skopie,

B. mając na uwadze, że deklaracja pomiędzy UE i Bałkanami Zachodnimi, która została jednogłośnie przy
jęta w Salzburgu w dniu 11 marca 2006 r. przez wszystkich ministrów spraw zagranicznych państw 
członkowskich UE oraz ministrów spraw zagranicznych Bałkanów Zachodnich, ponownie podkreśla 
znaczenie dobrosąsiedzkich stosunków oraz konieczność znalezienia wraz z  krajami sąsiadującymi 
wzajemnie akceptowalnych rozwiązań pozostałych kwestii,

C. mając na uwadze, że państwo członkowskie Grecja  i  Była Jugosłowiańska Republika Macedonii znaj
dują się w  centrum procesu negocjacyjnego prowadzonego pod egidą ONZ, w  celu osiągnięcia wza
jemnie akceptowalnego rozwiązania w sprawie nazwy państwa kandydującego,
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1.   z  zadowoleniem przyjmuje odnowienie konsensu politycznego w  sprawie przystąpienia Byłej Jugosło
wiańskiej Republiki Macedonii do UE oraz znaczny postęp, jaki osiągnęła od czasu wyżej wymienionego ostat
niego sprawozdania dotyczącego postępów, opublikowanego przez Komisję w listopadzie 2007 r.; 

2.   wyraża szczególne zadowolenie w związku z przyjęciem ustawy o prokuratorach i ustawy o Radzie Proku
ratorów, a także ustawy o komisji do spraw stosunków pomiędzy grupami etnicznymi, która zawiera wykaz 
aktów prawnych podlegających uchwaleniu podwójną większością (przy zastosowaniu zasady Badintera), oraz 
decyzji w sprawie ostatecznego mianowania Rady Sądowniczej; 

3.   z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie Krajowej Rady do spraw Integracji Europejskiej, której celem jest 
osiągnięcie ponadpartyjnego poparcia dla reform związanych z  Unią Europejską, której przewodniczy lider 
opozycji i która stanowi istotną siłę napędową procesu akcesyjnego; zauważa, że krajowa rada ustanawia insty
tucjonalne priorytety kraju w ramach etapu przygotowań do procesu negocjacji, poprzez właściwe określenie 
niezbędnej struktury instytucjonalnej  i  przydział zasobów ludzkich oraz środków budżetowych; wzywa 
rząd i parlament do utrzymania rozmachu reform oraz do kontynuowania trwałego, regularnego i konstruk
tywnego dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, prowadzonego w  duchu współpracy  i  porozu
mienia w sprawie kluczowych kwestii dotyczących integracji kraju z Unią Europejską; 

4.   z zadowoleniem przyjmuje stałe wysiłki podejmowane przez rząd i parlament w odniesieniu do wdraża
nia umowy ramowej z  Ochrydy  i  wzrostu uznania wieloetnicznego charakteru państwa, a  także osiągnięcia 
rządu w tym zakresie; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie rządu  i parlamentu do dalszego wspierania 
stosunków między grupami etnicznymi, które doprowadziło do przyjęcia ustawodawstwa, jak np. uchwalone 
w  dniu 8  lutego  2007 r. zmiany w  prawie regulującym dni ustawowo wolne od pracy, ustanawiającym po
szczególne etniczne  i religijne święta, a  także zwiększenie środków budżetowych przeznaczonych na wspie
ranie wartości i tradycji kulturowych grup etnicznych, które nie stanowią większości; podkreśla konieczność 
poprawy w zakresie równej reprezentacji członków grup niestanowiących większości, w szczególności w ad
ministracji publicznej, policji  i  siłach zbrojnych oraz z  zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte 
w sprawie wyboru 45 projektów ustaw, które mogą być przyjęte tylko tzw. większością Badintera;

5.   podkreśla, że wznowienie politycznego procesu integracji Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii 
z  Unią Europejską jest rezultatem zdecydowanego zaangażowania wszystkich sił politycznych; z  zadowole
niem przyjmuje regularny  i  intensywny dialog pomiędzy liderami czterech najważniejszych partii politycz
nych (VMRO-DPMNE, SDSM, DPA  i  DUI), który doprowadził do przyjęcia wielu ustaw, a  także środków 
dotyczących dalszej integracji z UE; 

6.   z zadowoleniem przyjmuje także fakt, że zgodnie z umową ramową z Ochrydy większa liczba przedsta
wicieli mniejszości etnicznych jest zatrudniana w administracji państwowej, i wyraża nadzieję, że umowa ra
mowa z Ochrydy nadal będzie konsekwentnie wdrażana; 

7.   z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie liderów najważniejszych partii politycznych reprezentowanych 
w parlamencie do kontynuowania prac mających na celu osiągnięcie postępu w zakresie pozostałych, nadal 
spornych kwestii dotyczących między innymi używanych języków, a także pakietu socjalnego dla ofiar kon
fliktu z 2001 r.; 

8.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2007 r. osiągnięto znaczny postęp w walce z przestępczością zorga
nizowaną oraz korupcją, a także wyraźny postęp w walce z handlem ludźmi i narkotykami; wzywa rząd, żeby 
nadal wdrażał ustawodawstwo antykorupcyjne oraz przeprowadzał reformę wymiaru sprawiedliwości, dążąc 
do wzmocnienia niezależności  i ogólnej wydajności systemu sądownictwa; 

9.   pochwala rząd, że uczynił postęp w  dziedzinie gospodarki, jednocześnie utrzymując stabilność makro
ekonomiczną; z  zadowoleniem przyjmuje politykę podatkową oraz wzmocnioną dyscyplinę fiskalną, która 
doprowadziła do zwiększenia dochodów budżetu państwa; z  zadowoleniem przyjmuje poprawę warunków 
dla przedsiębiorstw oraz działania na rzecz zmniejszenia prawnych i administracyjnych barier dla rozpoczę
cia działalności gospodarczej; 
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10.   oczekuje na przyjęcie nowej ustawy o bankowości, zgodnej z dorobkiem UE; zwraca uwagę na znacze
nie przyjęcia ustawy w sprawie banku narodowego w 2008 r., wzmacniającej zarówno niezależność banku, 
jak i możliwości administracyjne w zakresie nadzoru; 

11.   jest zaniepokojony utrzymującą się wysoką stopą bezrobocia i nalega na rząd, żeby rozwiązał ten prob
lem; w szczególności odnotowuje sytuację we wsiach leżących nad granicą z Kosowem, gdzie rozwiązanie pro
blemu bezrobocia stanowi klucz do stworzenia ludności miejscowej możliwości uzyskania legalnych 
zarobków; 

12.   przypomina o konieczności ciągłego wdrażania umowy ramowej z Ochrydy jako instrumentu wsparcia 
budowy ponadnarodowego zaufania, które jest kluczem do zapewnienia stabilności w regionie; 

13.   przypomina, że ustawa z 2005 r. o używaniu flag wspólnot zezwala grupom mniejszościowym, które 
stanowią większość w  danej gminie, na używanie swoich flag; zauważa z  należytą starannością, że w  orze
czeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2007 r. potwierdzono prawo grupy do umieszcza
nia swej flagi obok flagi państwowej, a  także rozszerzono prawo do używania flagi etnicznej na wszystkie 
grupy etniczne w  gminie oraz potwierdzono prawo Albańczyków do używania albańskiej flagi państwowej 
jako symbolu etnicznego; podkreśla, że Trybunał dążył także do wyznaczenia granic obowiązywania tego pra
wa, ponieważ uznał, że flagi państwowe i flagi grup etnicznych mają odmienne znaczenia, oraz stwierdził, że 
flagi grup etnicznych nie mogą być umieszczane na stałe, na przykład podczas oficjalnych wizyt państwo
wych lub na budynkach państwowych; wzywa wszystkie strony do omówienia tej kwestii w świetle umowy 
ramowej z Ochrydy oraz standardów międzynarodowych;

14.   z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte przez rząd, mające na celu szybką reakcję na zalecenia za
warte w sprawozdaniu Komisji Europejskiej dotyczącym postępów w 2007 r., oraz przyjęcie zmienionego kra
jowego planu na rzecz przyjęcia dorobku wspólnotowego, zgodnie z  priorytetami zaproponowanego 
na 2008 r. partnerstwa dla członkostwa; 

15.   wyraża zadowolenie w związku z pracami prowadzonymi w zakresie administracji publicznej w ramach 
przygotowań do procesu negocjacji akcesyjnych; wzywa władze, żeby nadal reformowały administrację pu
bliczną, tak żeby zagwarantować jej pełne odpolitycznienie, profesjonalizm, kompetencję i skuteczność, oraz 
żeby powstrzymywały się od wszelkich działań, które mogą zagrozić już stworzonym zdolnościom w zakre
sie administracji; 

16.   uważa, że wspólnym wyzwaniem wszystkich sił politycznych  i  grup etnicznych w  Byłej Jugosłowiań
skiej Republice Macedonii jest udowodnienie, że kraj jest już wolny od konfliktów postrzeganych negatywnie 
zarówno w  kraju, jak  i  za granicą, które wykraczają poza normalne polityczne spory, jak np. bojkot demo
kratycznych instytucji państwowych,  i zademonstrowanie tym samym, że kraj ten jest już gotowy na proces 
integracji z Unią Europejską; 

17.   wspiera inicjatywę znajdującego się w Salonikach Centrum na rzecz Demokracji i Pojednania w Europie 
Południowo-Wschodniej oraz Fundacji Sorosa, aby opublikować podręczniki na temat historii Bałkanów, za
równo w języku albańskim, jak i w języku macedońskim, przeznaczone dla nauczycieli historii oraz uczniów 
szkół średnich, które przedstawiałyby różne poglądy na temat wspólnej przeszłości, dostarczały wyważonej 
perspektywy i wspierały pojednanie; 

18.   zauważa, że w dniu 27 września 2007 r. odbyło się czytanie projektu ustawy w sprawie przeglądu or
dynacji wyborczej, przewidującego zwiększenie parlamentu o  13 miejsc na korzyść przedstawicielstwa ma
łych mniejszości etnicznych oraz przedstawicielstwa obywateli mieszkających za granicą; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że proponowana ustawa doprowadzi do obejścia stosowania zasady większości Ba
dintera, przewidzianej w  umowie ramowej z  Ochrydy; podkreśla, że przestrzeganie zasady „pacta sunt ser
vanda” ma kluczowe znaczenie dla umocnienia wzajemnego zaufania; uważa, że w przypadku jakiejkolwiek 
zmiany ordynacji wyborczej konieczne jest osiągnięcie szeroko zakrojonego porozumienia z  przedstawicie
lami albańskimi,  i ma nadzieję, że w tym celu prowadzone będą dalsze negocjacje;
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19.   wyraża nadzieję, że wszystkie przepisy ordynacji wyborczej, w tym art. 27 dotyczący powołania prze
wodniczącego komisji wyborczej, będą w  pełni respektowane; oczekuje, że koalicja rządząca dopilnuje, aby 
wcześniejsze wybory przebiegły w sposób sprawiedliwy i demokratyczny, zgodnie z Konstytucją i ordynacją 
wyborczą; 

20.   zwraca uwagę na ciągłe dyskryminowanie mniejszości romskiej, w szczególności w dziedzinach eduka
cji, ochrony socjalnej, ochrony zdrowia, mieszkalnictwa i zatrudnienia; wyraża nadzieję, że krajowa strategia 
na rzecz Romów zostanie wkrótce wdrożona, zgodnie z ustanowionymi celami; 

21.   z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz i umowy o read
misji z  Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii; zauważa jednak, że dostęp do krajów UE wciąż stanowi 
duży problem dla obywateli Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i dla obywateli krajów Bałkanów Za
chodnich w ogólności; podkreśla, że kraj ten powinien korzystać z takich samych zasad dostępu jak te stoso
wane do Chorwacji; z tego względu popiera rozpoczęcie przez Komisję Europejską w dniu 20 lutego 2008 r. 
dialogu na temat liberalizacji wymogów wizowych w celu ustanowienia planu zmierzającego ostatecznie do 
wprowadzenia systemu przepływu bezwizowego oraz wzywa Komisję, i rządy państw członkowskich do do
łożenia wszelkich starań na rzecz szybkiego zakończenia opracowywania i wdrożenia planu działania na rzecz 
pełnej bezzwłocznej liberalizacji wymogów wizowych;

22.   w związku z tym odnotowuje wprowadzenie przez rząd paszportów zabezpieczonych cechami biome
trycznymi, ustanowienie krajowego systemu informacji wizowej  i centrum wizowego oraz wdrożenie zinte
growanego systemu zarządzania na granicach; 

23.   z  zadowoleniem przyjmuje przyjęcie nowej ustawy w  sprawie statusu prawnego kościołów, wspólnot 
religijnych i instytucji religijnych, która wejdzie w życie w maju 2008 r. i położy wreszcie kres skargom ma
łych wspólnot wyznaniowych, w szczególności wspólnot, które powstały lub rozwinęły się w minionych de
kadach w  wyniku zagranicznej działalności misyjnej lub poprzez odłączenie się od istniejących kościołów, 
dotyczącym zakazu budowy, posiadania lub używania budynków służących za sale modlitewne; 

24.   z  zadowoleniem przyjmuje pomyślne rozpoczęcie, w  lipcu  2007 r., drugiego etapu decentralizacji fis
kalnej, kiedy to 42 spośród 84 gmin przystąpiło do procesu, do którego następnie dołączyło kolejnych dzie
więć gmin; 

25.   podkreśla, że zostały przedsięwzięte dodatkowe środki na rzecz praw kobiet, w szczególności w zakre
sie równych szans; nalega jednak na konieczność wzmocnienia ochrony kobiet przed wszelkimi formami 
przemocy; 

26.   podkreśla, że pożądane byłoby, zgodnie z przyjętą w listopadzie 2005 r. ustawą w sprawie radiofonii i te
lewizji, utrzymanie niezależności publicznych środków przekazu od organów państwowych oraz zapewnie
nie wolnej przestrzeni dla istniejącego zróżnicowania opinii, unikając przy tym ograniczania innych mediów 
przez ingerencję państwa; wzywa władze do zapewnienia publicznej zgodności ze standardami UE i Rady Eu
ropy dotyczącymi przeciwdziałania odnowieniu, w  szczególności w  mediach, „języka nienawiści” skierowa
nego przeciwko państwom sąsiadującym;

27.   zauważa, że jednostronne wsparcie dla niektórych produktów medialnych, np. w formie kampanii rzą
dowej  i  reklamy dokonywanej przez finansowane przez państwo przedsiębiorstwa, prowadzi do zakłócenia 
konkurencji w sektorze mediów i w związku z  tym jest szkodliwe dla innych mediów, w tym tych, które są 
krytyczne wobec rządu; 

28.   z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie przygotowań do wdrożenia ustawy o policji, której pełne i sku
teczne stosowanie jest zasadniczym wyzwaniem i stanowi kluczowy priorytet stowarzyszenia europejskiego; 

29.   zauważa, że wysiłki w odniesieniu do ochrony jakości wody powinny zostać zwiększone na podstawie 
nowej ustawy dotyczącej wody; w szczególności zwraca uwagę na wielką potrzebę ochrony jakości wody oraz 
kontroli zanieczyszczeń w rzece Wardar, która przepływa przez większą część kraju  i płynie jako rzeka Ak
sios przenosząc niebezpieczne odpady na terytorium Grecji, a także jezior Ochrydzkiego, Prespa i Dojran, oraz 
podkreśla potrzebę zawarcia odpowiednich umów dwustronnych z krajami sąsiadującymi — Albanią i Grecją 
— i zagwarantowania ich skutecznego wykonania; 
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30.   przyznaje, że przyjęcie ustawy w sprawie polityki dotyczącej odpadów doprowadziło do pewnych po
stępów w zakresie postępowania z azbestem, zbierania odpadów i polichlorowanego dwufenylu oraz surow
ców wtórnych; 

31.   zwraca uwagę na fakt, że podejście do kwestii środowiska naturalnego wymaga ogólnie poprawy i ape
luje do władz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii o kontynuowanie wysiłków zmierzających do do
stosowania ustawodawstwa w zakresie środowiska do uznanych standardów UE; 

32.   zauważa, że w dniu 7 listopada 2007 r. w pobliżu wsi Brodec, na północ od miasta Tetovo, miała miej
sce szeroko zakrojona operacja policyjna, której celem było aresztowanie wielu osób podejrzanych o popeł
nienie przestępstw, w trakcie której zginęło sześciu członków tzw. gangu z Brodeca, a kolejne 13 osób z wioski 
zostało zatrzymanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; zauważa, że w Brodecu znaleziono broń lek
ką i ciężką, w tym ciężkie karabiny maszynowe i pociski przeciwlotnicze; podkreśla, że według misji kontro
lnej z  ramienia UE oraz OBWE operacja została przeprowadzona w  profesjonalny  i  skuteczny sposób, nie 
powodując ofiar wśród policji i ludności cywilnej; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rząd publicznie oświad
czył, iż odbuduje meczet  i pozostałą uszkodzoną infrastrukturę; wyraża zaniepokojenie w związku z donie
sieniami, że zatrzymani mogli być źle traktowani podczas zatrzymania; w tym kontekście wzywa Rzecznika 
Praw Obywatelskich do pełnego zbadania wydarzeń i podkreśla, że wszelkie nierozstrzygnięte kwestie zwią
zane z  operacją policji w  Brodecu powinny zostać wyjaśnione w  sposób otwarty, przejrzysty  i  zgodny 
z prawem;

33.   gratuluje postępów poczynionych w zakresie ustawodawstwa dotyczącego praw własności intelektual
nej, ale podkreśla, że należy poczynić większe starania, aby zapewnić wdrożenie przyjętego ustawodawstwa; 

34.   z  zadowoleniem przyjmuje aktywny udział Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w  procesie 
współpracy w Europie Południowo-Wschodniej oraz jej wkład w ustanowienie Regionalnej Rady Współpracy; 
z równym zadowoleniem przyjmuje jej konstruktywne stanowisko w kwestii statusu Kosowa; wyraża jednak 
zaniepokojenie opóźnieniem w technicznnym wyznaczeniu granicy z Kosowem i uważa, że kwestię tę należy 
rozstrzygnąć w sposób przewidziany we wniosku Marttiego Ahtisaariego, byłego specjalnego wysłannika ONZ 
ds. statusu Kosowa; z zadowoleniem przyjmuje aktywną współpracę z Kosowem w zakresie handlu, ceł i współ
pracy policyjnej oraz fakt, że jednocześnie utrzymywanie są dobrosąsiedzkie stosunki z  Serbią; z  zadowole
niem przyjmuje podpisanie umów o  wolnym handlu z  tymi dwoma sąsiadami oraz zaleca prowadzenie 
podobnej polityki w  stosunkach z  Albanią, Bułgarią  i  Grecją, w  szczególności w  zakresie 
transportu i komunikacji; 

35.   z  zadowoleniem przyjmuje wkład Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w  misję Althea prowa
dzoną z  ramienia UE w Bośni  i Hercegowinie, potwierdza jej rolę w odniesieniu do stabilności regionu oraz 
składa głębokie wyrazy współczucia narodowi i rodzinom jedenastu uczestników misji, którzy zginęli tragicz
nie w katastrofie macedońskiego helikoptera wojskowego w dniu 12 stycznia 2008 r.;

36.   ubolewa nad faktem, że Była Jugosłowiańska Republika Macedonii podpisała i ratyfikowała dwustronną 
umowę w sprawie niewydawania osób zawartą z władzami USA, która wyłącza obywateli tego kraju spod ju
rysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze; podkreśla, że taki akt stoi w sprzeczności ze stan
dardami i politykami UE, które w całości zmierzają do udzielenia wsparcia Międzynarodowemu Trybunałowi 
Karnemu, jak również z wytycznymi UE dotyczącymi umów o niewydawaniu osób; wzywa rząd i parlament 
Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, żeby dostosowały ustawodawstwo do zasad i standardów państw 
członkowskich UE; 

37.   zauważa, że konieczne jest poczynienie dalszych inwestycji w rozwój krajowych połączeń infrastruktu
ralnych z krajami sąsiednimi, co przyczyniłoby się do rozwoju gospodarczego i stabilności w całym regionie, 
oraz wzywa rząd do niezwłocznego ukończenia pozostałego połączenia kolejowego pomiędzy Skopie i Sofią; 

38.   przyjmuje do wiadomości rozwiązanie parlamentu w  dniu 11  kwietnia  2008 r., wzywa do zwołania 
przedwczesnych wyborów w  czerwcu  2008 r.  i  wyraża nadzieję, że władze dokonają wszelkich starań, aby 
uniknąć ewentualnych opóźnień w niezbędnych przygotowaniach, które powinny doprowadzić do rozpoczę
cia negocjacji akcesyjnych przed końcem 2008 r.;
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39.   z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie współpracy dwustronnej, a także kontaktów międzyludzkich 
pomiędzy Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii  i  Grecją; z  zadowoleniem odnotowuje, że od przyjęcia 
wyżej wspomnianej rezolucji Parlamentu z dnia 12 lipca 2007 r. prowadzono w regionie, pod auspicjami Or
ganizacji Narodów Zjednoczonych, dwustronne rokowania, przy wsparciu specjalnego wysłannika Matthew 
Nimitza w celu znalezienia możliwego do zaakceptowania przez obie strony rozwiązania sporu, jaki powstał 
w odniesieniu do nazwy kraju; odnotowuje zwiększenie tempa negocjacji; wzywa obie strony, aby skorzystały 
z okazji do natychmiastowego wznowienia negocjacji w świetle znacznych postępów poczynionych w ostat
nim czasie oraz do osiągnięcia kompromisowego rozwiązania, aby kwestia ta nie stanowiła już przeszkody 
dla członkostwa Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w  organizacjach międzynarodowych, jak prze
widuje tymczasowe porozumienie z 1995 r., które wciąż pozostaje w mocy;

40.   przypominając wnioski Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych Unii Europejskiej z dnia 10 grud
nia 2007 r., podkreśla znaczenie współpracy regionalnej, dobrosąsiedzkich stosunków oraz konieczności zna
lezienia wzajemnie akceptowalnych rozwiązań kwestii nieuregulowanych, w ramach procesu zbliżania się do 
UE;

41.   wspiera starania rządu Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w zakresie ustanowienia wspólnych 
komisji ds. edukacji  i  historii z  sąsiadującymi państwami członkowskimi UE, w  celu dokonania przeglądu 
ewentualnych rozbieżności oraz błędnych interpretacji historii, które mogą powodować nieporozumie
nia,  i wzywa władze do wspierania wspólnego kultywowania przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedo
nii  i  jej sąsiadów wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego; 

42.   stwierdza, że chociaż kraj od 2005 r., kiedy nadano mu status państwa kandydującego, osiągnął znacz
ny postęp, to z trzech krajów kandydujących jest jedynym krajem, z którym dotychczas nie podjęto negocjacji 
akcesyjnych; uważa, że pożądane jest zakończenie tej wyjątkowej sytuacji; wzywa Byłą Jugosłowiańską Repu
blikę Macedonii do zagwarantowania, że podjęte zostaną konieczne reformy; odsyła do wykazu ośmiu wskaź
ników ustanowionego przez Komisję Europejską na podstawie głównych priorytetów przewidzianych 
w  nowym partnerstwie dla członkostwa  i  wyraża nadzieję, że ich spełnienie przez kraj doprowadzi do roz
poczęcia negocjacji akcesyjnych przed końcem 2008 r., co umocni stabilność i poszerzy europejską perspek
tywę Bałkanów Zachodnich; zwraca się do Rady o dokonanie na następnym szczycie oceny poczynionych do 
tej pory postępów i, jeżeli jest to możliwe, o ustalenie daty rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych; 

43.   z  zadowoleniem przyjmuje prowadzone przez rząd przygotowania do wdrożenia instrumentu przed
akcesyjnego (IPA), które ułatwiły podpisanie porozumienia w sprawie finansowania IPA z 2007 r. oraz poro
zumienia ramowego na lata 2007-2013; ponownie podkreśla znaczenie IPA dla przygotowania do przyszłego 
członkostwa w UE; wzywa rząd i Komisję do przyspieszenia prac przygotowawczych, żeby umożliwić wcze
sne wdrożenie zdecentralizowanego systemu zarządzania IPA w celu osiągnięcia większej skuteczności i stwo
rzenia lokalnej kontroli nad procesem; 

44.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rzą
dom  i  parlamentom państw członkowskich oraz rządowi  i  parlamentowi Byłej Jugosłowiańskiej Republiki 
Macedonii. 

Polityka Chin  i  jej skutki dla Afryki

P6_TA(2008)0173

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie polityki Chin i jej skutków 
dla Afryki (2007/2255(INI))

(2009/C 259 E/08)

Parlament Europejski,

— uwzględniając dialog polityczny UE-Chiny, nawiązany oficjalnie w 1994 r. w uznaniu statusu Chin jako 
przyszłej potęgi światowej  i  wynikających z  tego zobowiązań międzynarodowych o  szczególnie szero
kim zasięgu,
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