
55. üdvözli Törökország folyamatos hozzájárulását az európai biztonsági és védelmi politikához és a 
NATO műveleteihez; ugyanakkor sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Berlin Plusz Megállapodáson túlmutató 
EU–NATO stratégiai együttműködést Törökország továbbra is ellenzi, ami negatív következményekkel jár a 
helyszínen dolgozó EU-személyzet védelme szempontjából, és sürgeti az említett kifogások mielőbbi vissza
vonását Törökország részéről; felszólítja a Tanácsot, hogy konzultáljon Törökországgal – mint a legtöbb 
katonát biztosító országok egyikével – az európai biztonsági és védelmi politika tervezésébe és az azzal 
kapcsolatos döntéshozatalba; 

56. felszólítja a török kormányt a Nemzetközi Büntetőbíróság alapokmányának aláírására és ratifikációra 
való benyújtására, amely tovább növelné Törökország hozzájárulását és elkötelezettségét a globális multila
terális rendszer mellett; 

* 

* * 

57. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európa Tanács 
főtitkárának, az Emberi Jogok Európai Bírósága elnökének, valamint a tagállamok és a Török Köztársaság 
kormányának és parlamentjének. 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2008. évi 
jelentés 

P6_TA(2009)0135 

Az Európai Parlament 2009. március 12-i állásfoglalása a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által 
elért eredményekről szóló 2008. évi jelentésről 

(2010/C 87 E/29) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel az Európai Tanács 2003. június 19–20-i szaloniki ülésének elnökségi következtetéseire, 
amelyekben minden nyugat-balkáni állam ígéretet kapott arra, hogy csatlakozhat az Európai Unióhoz, 

— tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1993. április 7-i S/RES/817. és 1993. június 18-i S/RES/845. 
számú határozatára, 

— tekintettel az Európai Tanács 2005. december 16-i határozatára, amely Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaságnak megadta az EU-tagjelölt ország státusát, és tekintettel a 2006. június 15–16-i és a 
2006. december 14–15-i Európai Tanács elnökségi következtetéseire, 

— tekintettel a Görög Köztársaság és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között 1995-ben létrejött 
ideiglenes megállapodásra, 

— tekintettel az EU és a Nyugat-Balkán között létrejött nyilatkozatra, amelyet valamennyi uniós tagállam 
külügyminiszterei és a nyugat-balkáni államok külügyminiszterei egyhangúlag hagytak jóvá 2006. 
március 11-én Salzburgban, 

— tekintettel az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Stabilizációs és Társulási Tanácsa 2007. július 
24-i negyedik ülésének következtetéseire,
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— tekintettel az EU és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött, 2007. szeptember 18-i 
vízumkönnyítési és visszafogadási megállapodásra, 

— tekintettel a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal a csatlakozási partnerségben létrehozott elvekről, 
prioritásokról és feltételekről szóló, 2008. február 18-i 2008/212/EK tanácsi határozatra ( 1 ), 

— tekintettel az EU elnöksége által tett, 2008. március 29-i „Új hangsúly a Nyugat-Balkánon” című brdói 
nyilatkozatra, amely hangsúlyozza, hogy a szaloniki menetrendnek és a salzburgi nyilatkozatnak új 
lendületre van szüksége, 

— tekintettel a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló, 2008. évi bizottsági 
jelentésre (SEC(2008)2695), 

— tekintettel a Bizottság 2007. évi bővítési stratégiai dokumentumáról szóló, 2008. július 10-i állásfogla
lásaira ( 2 ), 

— tekintettel a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2007. évi jelentésről 
szóló, 2008. április 23-i állásfoglalására ( 3 ), 

— tekintettel az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság parlamenti vegyes bizottság 2007. január 
29–30-i és 2007. november 26–27-i ülésének ajánlásaira, 

— tekintettel az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, rövid távú tartózko
dásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi hatá
rozatra irányuló javaslatról szóló, 2007. október 24-i álláspontjára ( 4 ), 

— tekintettel az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, visszafogadásról szóló 
megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2007. október 24-i állás
pontjára ( 5 ), 

— tekintettel az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának 
megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2007. november 8-i 2007/824/EK tanácsi 
határozatra ( 6 ), 

— tekintettel az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, az engedély nélkül 
tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2007. november 8-i 
2007/817/EK tanácsi határozatra ( 7 ), 

— tekintettel az 5. EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Közös Parlamenti Bizottság által 2008. 
november 28-án elfogadott végleges nyilatkozatra, 

— tekintettel a Bizottság „Bővítési stratégia és fő kihívások (2008–2009)” című, 2008. november 5-i 
közleményére és az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának 2008. december 9-i ülésén elfoga
dott következtetésekre (COM(2008)0674), 

— tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel a Bizottság 2007. évi bővítési stratégiai dokumentuma – az említett stratégia kezdete óta – nagy 
jelentőséget tulajdonít a jogállamiságnak és a felelősségteljes kormányzásnak, különösen a korrupció és a 
szervezett bűnözés elleni harc, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás reformjai és a civil társadalom 
fejlődése terén,
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B. mivel az EU intézkedéseket hozott a bővítési folyamat minőségének javítása érdekében, 

C. mivel egy EU-tagállam, nevezetesen Görögország tárgyalásokat folytat Macedónia Volt Jugoszláv Köztár
sasággal az Egyesült Nemzetek égisze alatt, amelynek célja egy kölcsönösen elfogadható megoldás 
megtalálása a tagjelölt ország nevével kapcsolatos kérdésre; mivel továbbra is létfontosságú, hogy a 
2006. március 11-i salzburgi nyilatkozatnak megfelelően jószomszédi kapcsolatokat alakítsanak ki, 
továbbá tárgyalásos és kölcsönösen elfogadható megoldásokat találjanak a szomszédos országokkal 
fennálló megoldatlan problémákra, 

1. üdvözli, hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban a kormány és az ellenzék pártjai – a civil 
társadalom és a közvélemény széles körű támogatása mellett – egységesek abban, hogy meg kívánnak felelni 
az EU-tagsághoz meghatározott koppenhágai kritériumoknak, és a lehető legkorábban csatlakozni kívánnak 
az EU-hoz, amivel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy nem elsősorban kívülről megszabott követelményeknek 
való megfelelés a lényeg, hanem a tagjelölt ország saját jövőbeli kilátásainak javítása; 

2. megerősíti Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és az összes nyugat-balkáni ország európai kilátásaira 
irányuló teljes körű támogatását, amely létfontosságú a térség stabilitása, megbékélése és békés jövője 
szempontjából; 

3. üdvözli, hogy hét évvel az ohridi megállapodás után az ország parlamentje elfogadta a közigazga
tásban és az oktatásban használt nyelvekről szóló törvényt; különösen a kibővült felsőoktatási lehetőségeket 
üdvözli, amelyeket új karok különböző városokban történő megnyitása tesz lehetővé, beleértve a különböző 
nyelvű tantervekkel rendelkezőket is; megállapítja a nem a többségi közösségekhez tatozók méltányos 
képviseletének javulását, különösen a közigazgatásban, a rendőrségnél és a katonaságnál; 

4. elismerően nyilatkozik az ország által a vízumliberalizációval kapcsolatos párbeszéd során elért előre
haladásról, nevezetesen a kibocsátott biometrikus úti- és személyazonossági okmányok magas számáról, az 
integrált határigazgatási rendszer kiépítéséről, valamint a nemzeti vízuminformációs rendszer létrehozásáról; 
elégedetten állapítja meg az emberkereskedelem, az illegális bevándorlás és a korrupció elleni küzdelem terén 
elért előrehaladást, és felszólítja a kormányt, hogy folytassa az erőfeszítéseket ezen a területen; üdvözli az 
EU-val kötött visszafogadási megállapodás végrehajtását, és szorosabb együttműködésre szólít fel az Európai 
Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynök
séggel (Frontex), Európai Rendőrségi Hivatallal (Europol) és az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési 
Egységével (Eurojust); tudomásul veszi azokat a nehézségeket, amelyekkel Macedónia Volt Jugoszláv Köztár
saság állampolgárai szembesülnek amiatt, hogy az EU egyik tagállama nem ismeri el az útleveleiket; az elért 
előrehaladásra tekintettel felszólítja a Bizottságot, hogy minél hamarabb javasolja a Tanácsnak, hogy Mace
dónia Volt Jugoszláv Köztársaság polgárai számára lehetőség szerint liberalizálják a vízumok kiadását, majd 
vezessenek be vízummentességet; 

5. méltatja Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kormánya által a gazdaság terén tett erőfeszítéseket, 
amelyek jelentős előrelépést eredményeztek a gazdasági kritériumok teljesítésében, közelebb hozva az 
országot ezáltal egy működőképes piacgazdaság megvalósításához; különösen az adófizetési eljárások 
megkönnyítését, az egyablakos nyilvántartás reformját, a külkereskedelem elősegítését, valamint a bürokrácia 
visszaszorítását üdvözli; ösztönzi a kormányt, hogy folytassa a stabil GDP-növekedésre, az alacsony inflá
cióra, az adófegyelemre és az általános vállalkozási környezet megerősítésére irányuló szakpolitikáit; 

6. megállapítja, hogy a 2008. június 1-jei parlamenti választások megzavarására irányuló kísérleteket 
követően – különösen az ország északnyugati részén – a kormány a választások részleges megismétlése 
és az eljárások hatékony ellenőrzése révén hatásos intézkedéseket hozott a korrekt választási eredmények 
elérése érdekében; üdvözli a választási szabálytalanságok elkövetőinek megbüntetésére irányuló bírósági 
eljárások megindítását; méltatja a választási kódex – általánosságban az Európai Biztonsági Együttműködési 
Szervezet és a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája ajánlásaival összhangban történt – 
módosításainak elfogadását, és bízik abban, hogy minden lehetséges intézkedést megtesznek a jövőbeli 
választások – például a 2009 márciusában sorra kerülő elnökválasztás és helyhatósági választások – megza
varására irányuló kísérletek megakadályozása érdekében;
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7. üdvözli az előcsatlakozási támogatás (IPA) decentralizált irányításához szükséges struktúrák létrehozása 
terén elért előrehaladást; támogatja a kormány által az olyan közigazgatási kapacitások kiépítése érdekében 
tett erőfeszítéseket, amelyek lehetővé fogják tenni a Bizottság azon határozatának végrehajtását, hogy az IPA 
irányítását a nemzeti hatóságokra bízzák; 

8. megállapítja, hogy a legtöbb uniós tagállamhoz hasonlóan Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, 
parlamentjének nagy többséggel elfogadott határozatát követően Montenegróval egy időben elismerte az 
országgal szomszédos Koszovó függetlenségét, mindazon nehézségek ellenére, amelyeket ez a döntés egy 
másik szomszéddal, Szerbiával fenntartani kívánt jó viszony megőrzése szempontjából rövid távon okozhat; 
üdvözli a koszovói hatóságokkal a határ kijelölésével kapcsolatban elért megállapodást; 

9. megállapítja, hogy a Szerbia iránti fokozott érdeklődés, amely 2009-ben az EU-tagjelölti státus 
megadását eredményezheti az ország számára, semmiképpen sem eredményezheti a Macedónia Volt 
Jugoszláv Köztársaság irányában mutatott EU-n belüli érdeklődés lanyhulását vagy a csatlakozási folyamat 
további lassulását; 

10. megjegyzi, hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság aktívan törekszik az EU tagsági kritériuma
inak teljesítésére, és tudomásul veszi, a 2001-ben aláírt stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az 
ohridi keretmegállapodás végrehajtása terén elért előrehaladást, továbbá a Bizottság teljesítménymutatóinak 
végrehajtásával kapcsolatban elért közelmúltbéli előrelépést; sajnálatát fejezi ki ugyanakkor amiatt, hogy az 
EU-tagjelölti státusz megadása után három évvel még mindig nem kezdődtek meg a csatlakozási tárgyalások, 
ami tarthatatlan és elkedvetleníti az országot, valamint a régió destabilizálódásának kockázatát hordozza 
magában; kívánatosnak tartja, hogy ez a kivételes helyzet megszűnjön; sürgeti a folyamat felgyorsítását, és 
emlékeztet arra, hogy 2008. április 23-i határozatában a Parlament abbéli reményének adott hangot, hogy 
2008-ban döntés születik a csatlakozási tárgyalások megkezdésével kapcsolatban, elismerve, hogy a korai 
csatlakozás hátralévő akadályait a küszöbön álló tárgyalások évei során el kell majd hárítani; sürgeti a 
Tanácsot, hogy a csatlakozási partnerség legfontosabb prioritásainak teljes végrehajtásáig a csatlakozási 
tárgyalások megkezdése időpontjának még ebben az évben történő meghatározásával gyorsítsa fel ezt a 
folyamatot; 

11. az Európai Tanács 2008. június 19–20-i, valamint az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa 
2008. december 8–9-i ülésén elfogadott következtetéseivel összhangban megismétli, hogy uniós tagjelölt 
országként Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára fontos, hogy nemzetközi kötelezettségvállalásai, 
valamint két- és többoldalú kötelezettségvállalásai és kötelezettségei alapján előmozdítsa jószomszédi 
kapcsolatait és megpróbálja megoldani a szomszédaival fennálló megoldatlan problémákat, többek között 
hogy kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak a névkérdésre; 

12. támogatja Nimetz közvetítőnek az ENSZ égisze alatt tett, arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a Bizton
sági Tanács fent említett, 1993. évi S/RES/817. és S/RES/845. számú határozatával összhangban megoldás 
szülessen az állam alkotmányos elnevezésével kapcsolatban felmerült nézeteltérésekre, és hogy 2008. 
október 6-i javaslatának megfelelően a lehető leghamarabb végleges megállapodás jöjjön létre Macedónia 
Volt Jugoszláv Köztársaság és Görögország között arról, hogy miként lehet nemzetközi szinten egyértel
művé tenni a különböző államokhoz tartozó különböző, azonban egyaránt Macedóniának hívott területek 
közötti különbségtételt; észrevételezi, hogy az erre vonatkozó javaslatot minkét fél habozva fogadta; tudo
másul veszi az új macedón tárgyaló kinevezését; kéri mindkét felet, hogy továbbra is legyenek elkötelezettek 
az ENSZ égisze alatt folytatandó tárgyalások iránt és találjanak kompromisszumos megoldást annak érde
kében, hogy a kérdés ne képezze továbbra is Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nemzetközi szerveze
tekbeli tagságának akadályát, amint azt a még mindig hatályos, fent említett 1995. évi ideiglenes megálla
podás előírja; figyelmeztet arra, hogy ha nem jön létre gyors megállapodás a két ország között, ez a kérdés 
komolyan késleltetheti Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság EU-csatlakozását; úgy véli, hogy a Balkánon 
még fennálló megoldatlan kétoldalú kérdések nem akadályozhatják a csatlakozást és nem részesülhetnek 
előnyben az európai integrációval szemben;
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13. tudomásul veszi a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által az ideiglenes megállapodás 11. cikkére 
vonatkozóan a Nemzetközi Bíróságnál benyújtott keresetet; reményét fejezi ki arra vonatkozólag, hogy 
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság a Nemzetközi Bíróság előtt az ideiglenes megállapodás alkalmazása 
vonatkozásában megindult bírósági eljárás ellenére elkötelezett marad a tárgyalások folytatására; a „Nimetz- 
folyamat” keretében megkezdett új tárgyalási forduló fényében kifejezi abbéli reményét, hogy minden 
szomszédos kormány támogatni fogja az ország EU-hoz való csatlakozását, hozzájárulva ezzel a régió 
stabilitásának és jólétének megteremtéséhez; 

14. üdvözli Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hatóságainak arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a 
szomszédos EU-tagállamokkal együttműködve felülvizsgálják az esetleges történelmi ellentmondásokat és 
félreértelmezéseket, amelyek esetleg nézeteltéréseket okozhatnak, továbbá sürgeti a hatóságokat, hogy 
mozdítsák elő Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak a szomszédjaival közös kulturális és történelmi 
örökségéről való együttes megemlékezését; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy – különösen a médiában és az 
oktatási rendszerben – a szomszédos államokkal szembeni „gyűlöletbeszéd” újjáéledése elleni fellépés terén 
nem történt előrelépés, és továbbra is sürgeti a kormányt, hogy biztosítsa az Unió és az Európa Tanács 
vonatkozó normáinak való megfelelést; 

15. megállapítja, hogy a demokráciában párbeszéd zajlik a kormány és az ellenzék között, amelyben 
mindig van helye az eltérő véleményeknek, figyelmet fordítanak az alternatív megoldásoknak, és van 
lehetőség a politika megváltoztatásához szükséges többség biztosítására, és hogy fontos annak biztosítása, 
hogy a népesség különböző csoportjai ne féljenek attól, hogy ez a tolerancia csökken, ha bármelyik párt 
parlamenti többséget szerez, amint az Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban esetében a legutóbbi 
parlamenti választások óta előfordult; 

16. sürgeti, hogy a hatalommal való visszaéléssel vagy korrupcióval kapcsolatos panaszt tevő személyek 
számára bocsássanak ki ezt a tényt egyértelműen igazoló dokumentumot; üdvözli azt a jelenlegi gyakorlatot, 
hogy tájékoztatják őket a panaszukkal kapcsolatos intézkedésekről és a végeredményről, és azt a tényt, hogy 
a rendőrség és az igazságügyi hatóságok egyértelmű és egységes nyilvántartást vezetnek e panaszokról; 

17. felhívja Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kormányát, hogy fokozza a Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaságban, Montenegróban, Koszovóban és Albániában tevékenykedő szervezett bűnözői körök 
közötti kapcsolatok elleni küzdelmet; 

18. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az egyházak, a vallásos közösségek és vallási csoportokról szóló, 
2007. szeptember 20-i törvény ellenére a különböző vallások követői még mindig nem érzik úgy, hogy az 
ország két, hagyományosan legnagyobb vallásával – a macedón ortodox egyházzal és az iszlámmal – azonos 
lehetőségeik lennének hitük gyakorlására és terjesztésére és e célra szolgáló épületek birtoklására, haszná
latára és építésére; emlékeztet arra, hogy a hatóságoknak kötelességük a más meggyőződésűekkel szembeni 
tolerancia és a vallási sokszínűség védelme; 

19. sajnálatát fejezi ki a kormányerők által – különösen a választási kampány során – a médiára gyako
rolt egyre nagyobb nyomás miatt; szorgalmazza a rádión és a televízión keresztül sugárzott független és 
sokszínű tájékoztatás védelmét, amivel összefüggésben megjegyzi, hogy mind a tájékoztatást biztosító 
személyek szerkesztői szabadságának védelme, mind a kereskedelmi adók és egyes pártok vagy politikusok 
közötti szoros kapcsolatok kialakulásának megakadályozása révén biztosítani kell a társadalmon belül 
meglévő különböző nézetek láthatóságát; aggodalmát fejezi ki továbbá amiatt, hogy az újságok és televíziós 
csatornák pénzügyileg nagymértékben függnek a kormányzati hirdetésektől, és az azokból származó bevé
telektől, ami akadályozhatja a kritikus újságírói hozzáállás érvényesülését; 

20. megállapítja, hogy a 2005-ös munkajogi törvényhez benyújtott módosítások elfogadása után sem 
egyértelmű, hogy a különböző, egymás mellett működő szakszervezetek hogyan köthetnek jogilag érvényes 
szerződéseket a kormányzattal és a vállalkozókkal, különösen mivel a szakszervezetekre vonatkozó jelenlegi 
kötelezettség – amely szerint ahhoz, hogy szerződő felek lehessenek, az érintett munkavállalók 33 %-át 
képviselniük kell – gátolja a sokszínűséget, és ahhoz vezet, hogy az érdekelt felek folyamatosan megkér
dőjelezik a szakszervezetek tényleges taglétszámát;
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21. felhívja Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kormányát, hogy sürgősen létesítsen új hulladékkezelő 
telepeket, zárja be és semlegesítse a régieket, ugyanakkor dolgozzon ki konkrét cselekvéseket a zárt ciklusú 
hulladékkezelés megvalósítására a szelektív hulladékgyűjtéssel együtt, többek között konzorciumokon 
keresztül, valamint hogy hozzon létre a hulladékból energiát és üzemanyagot előállító telepeket; 

22. szorgalmazza a határtavak, az Ohridi-tó, a Preszpa-tó és a Dojrani-tó vízminőségének és vízszint
jének javítását és védelmét, valamint megfelelő megállapodások megkötését a szomszédos Albániával és 
Görögországgal, emellett örömmel fogadja a vízgazdálkodásról előterjesztett törvényjavaslat elkészítését, és 
sürgeti annak haladéktalan parlamenti tárgyalását; 

23. aggodalommal veszi tudomásul, hogy a Skopje melletti Ilinden településen működő OKTA olajfino
mító káros hatással van az emberi egészségre és a környezetre, és az ország legnagyobb környezetszenn
yezőjének minősül; 

24. figyelmeztet arra, hogy a víz tárolása, kezelése és szállítása terén végrehajtott új beruházások nélkül a 
városok ivóvízellátása veszélybe kerülhet; 

25. felhívja Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kormányát, hogy indítsa újra a helyi közszolgáltatások 
liberalizációjának és privatizációjának folyamatát, különös tekintettel az villamosenergia-termelő, -szállító és 
-elosztó ágazatokra; 

26. sajnálja, hogy a vasúthálózat működése romlott az utóbbi években; megállapítja különösen, hogy 
mind a belföldi vasúti utasszállítási szolgáltatások sűrűségét, mind a szomszédos országokba irányuló 
viszonylatokat a minimumra korlátozták, és hogy a használatban lévő gördülőállomány kevésbé alkalmas 
az utasszállításra a viszonylag rövid távolságokon, ezért a vasúti utasszállítás túléléséhez új beruházásokra 
van szükség; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Bulgária közötti 
vasúti összeköttetés megépítése tekintetében nem történt előrelépés, pedig ez az összeköttetés hozzájárulna 
az egész régió gazdasági fejlődéshez és stabilitásához; 

27. ösztönzi a kormányt, hogy gyorsítsa fel a megújuló forrásokból származó energiával kapcsolatos 
tervezését és annak kitermelését, különösen a nap- és a szélenergia tekintetében; ezzel kapcsolatban felszó
lítja a szkopjei hatóságokat, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést az Európai Unió céljaival összhangban 
lévő energiapolitika kidolgozása, valamint az EU álláspontjának a Kiotó utáni szerződéssel foglalkozó, 
közelgő koppenhágai konferencián való támogatása érdekében; 

28. aggodalmát fejezi ki a családon belüli erőszak áldozatairól szóló híradások számának további növe
kedése miatt, és sürgeti, hogy a már meglévő családjogi törvény mellett fogadjanak el külön jogszabályt az 
ilyen erőszakos cselekményekkel szemben, hogy az államügyész számára lehetővé tegyék a családon belüli 
erőszak elkövetőivel szembeni vádemelést; 

29. aggódik az országban élő roma kisebbség hátrányos helyzete miatt – többek között az Amnesty 
International utolsó jelentése fényében, amely szerint a roma nők 39 %-a nem vagy csak alig részesül 
oktatásban, 83 %-uknak még soha nem volt hivatalos munkaviszonya, valamint 31 %-uk krónikus beteg
ségben szenved, amely százalékos értékek strukturálisan magasabbak, mint a nem roma származású nők 
átlagértékei; 

30. üdvözli a romák politikai képviselete terén eddig elért előrehaladást; ugyanakkor sürgeti a kormányt, 
hogy gyorsítsa fel a romákra vonatkozó meglévő politikák végrehajtását és biztosítsa az ehhez szükséges, 
megfelelő forrásokat; 

31. az ENSZ menekültügyi főbiztosához (UNHCR) csatlakozva üdvözli, hogy a Koszovóból menekült, 
állandó letelepedési engedéllyel még nem rendelkező, kisebbségekhez tartozó személyek közül senkit nem 
kényszerítettek távozásra, és reméli, hogy hamarosan megszületik a megállapodás a kormány és az UNHCR 
között e csoport pénzügyi támogatásának feladatáról;
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32. tekintettel a nemzetközi pénzügyi válságra, amely Európát is elérte, és a Nyugat-Balkánon közvetett 
hatást gyakorolhat a kereskedelemre és a külföldi befektetésekre, felkéri a Bizottságot, hogy kísérje figye
lemmel a fejleményeket, és amennyiben szükséges, fogadjon el megfelelő intézkedéseket a stabilizációs és 
társulási folyamat zökkenőmentes folytatása érdekében, amely fontos tényező a régió stabilitása és az EU 
érdekei szempontjából; 

33. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kormányának és parla
mentjének. 

A volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék megbízatása 

P6_TA(2009)0136 

Az Európai Parlament 2009. március 12-i ajánlása a Tanácshoz a volt Jugoszlávia területén 
elkövetett háborús bűnök kivizsgálását végző nemzetközi törvényszék mandátumáról 

(2008/2290(INI)) 

(2010/C 87 E/30) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel az Annemie Neyts-Uyttebroeck és mások által az ALDE képviselőcsoport nevében a 
Tanácshoz intézett, a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnök kivizsgálását végző nemzetközi 
büntetőtörvényszék („Törvényszék”) mandátumáról szóló ajánlásra irányuló javaslatára (B6-0417/2008), 
amely azokra a köztársaságokra vonatkozik, amelyek 1991. június 25-ig a Jugoszláv Szocialista Szövet
ségi Köztársaság területét alkották, azaz Bosznia és Hercegovinára, Horvátországra, Macedóniára, Monte
negróra, Szerbiára, Koszovóra és Szlovéniára, 

— tekintettel arra, hogy a Törvényszék az ENSZ Európában működő és európai ügyekkel foglalkozó 
bírósága, amelyet ideiglenes intézményként 1993-ban hoztak létre kifejezetten azzal a céllal, hogy 
kivizsgálja a volt Jugoszláviában 1991 óta a nemzetközi humanitárius jog ellen elkövetett jogsértések 
súlyos eseteit, és bíróság elé állítsa a felelősöket, 

— tekintettel arra, hogy abban az időben a volt Jugoszlávia belső igazságszolgáltatási rendszerei nem tudtak 
vagy nem akartak nyomozást indítani és vádat emelni a felelősök ellen, 

— tekintettel arra, hogy a Törvényszék 161 személy ellen emelt vádat, hogy 116 vádlott ellen zárult le az 
eljárás, hogy jelenleg számos vádlottal szemben folyik eljárás különböző szakaszokban a Törvényszék 
előtt, hogy mindössze 5 vádlott ügye van tárgyalás előtti szakaszban a bírósági tárgyalás megkezdésére 
várva, és hogy a vád alá helyezett személyek közül csak ketten, Ratko Mladić és Goran Hadžić vannak 
továbbra is szabadlábon ( 1 ), 

— tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa S/RES/1503 (2003) és S/RES/1534 (2004) számú határozataira, 
amelyek felhívták a Törvényszéket arra, hogy tegyen meg minden lehetséges intézkedést annak érde
kében, hogy 2010 végéig valamennyi munkáját befejezze („befejezési stratégia”), 

— tekintettel arra, hogy a befejezési stratégiában előirányzott időpontok céldátumok, és nem abszolút 
határidők,
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( 1 ) A Nemzetközi Törvényszék elnökének az ENSZ Biztonsági Tanácsához intézett levele, S/2008/729, 2008. november 
24. 
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