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elért eredményekről szóló 2009. évi jelentésről 

(2010/C 341 E/11) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel az Európai Tanács 2003. június 19–20-i thesszaloniki ülését követő elnökségi következteté
sekre, amelyekben minden nyugat-balkáni állam ígéretet kapott arra, hogy csatlakozhat az Európai 
Unióhoz, 

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

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

— tekintettel a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2009. évi bizottsági 
jelentésre és a „Bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások 2009-2010” című, 2009. október 14-i 
bizottsági közleményre ( 1 ) 

— tekintettel az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Stabilizációs és Társulási Tanács 2009. július 
27-i hatodik ülésének következtetéseire, 

— tekintettel az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Parlamenti Vegyes Bizottság 2009. március 31-i 
ajánlásaira, 

— tekintettel az EU és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött, 2007. szeptember 18-i 
visszafogadási megállapodásra, valamint a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve 
az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. 
március 15-i 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. december 1-jén elfogadott 2009. 
november 30-i 1244/2009/EK tanácsi rendeletre ( 2 ) 

— tekintettel a 2008. február 18-i, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal a csatlakozási partnerségben 
létrehozott elvekről, prioritásokról és feltételekről szóló, 2008/212/EK tanácsi határozatra ( 3 ) 

— tekintettel az Általános Ügyek Tanácsa és a Külügyek Tanácsa 2009. december 7–8-i következtetéseire, 

— tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel a bővítési folyamat mind a csatlakozó ország, mind pedig az Európai Unió egésze számára 
előnyökkel jár,
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B. mivel a kilátásba helyezett uniós integráció továbbra is pozitív hatást gyakorol a nyugat-balkáni térség 
reformfolyamataira, és elősegíti, hogy a régió stabilabbá, békésebbé és virágzóbbá váljon, 

C. mivel a korrupció elleni küzdelem az EU-hoz csatlakozni kívánó valamennyi ország esetében fontos 
prioritás az EU csatlakozási menetrendjében, 

D. mivel Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság folytatja a reformfolyamatot, és amint az ország teljesíti a 
koppenhágai kritériumokat, csatlakozik az Európai Unióhoz, 

1. elismerését fejezi ki Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak az elért eredményekről szóló legutóbbi 
jelentés óta tett előrelépésekért; elégedettségének ad hangot amiatt, hogy e haladás alapján a Bizottság 
javasolta a csatlakozási tárgyalások megkezdését; felhívja a Tanácsot, hogy 2010. márciusi csúcstalálkozóján 
további késedelem nélkül az Általános Ügyek Tanácsa és a Külügyek Tanácsa 2009. december 7–8-i 
következtetéseivel összhangban hagyja jóvá a Bizottság ajánlását; arra számít, hogy a tárgyalások a közel
jövőben megkezdődnek; 

2. hangsúlyozza, hogy az európai uniós tagság egyértelmű, kézzelfogható és időszerű kilátása jelenti 
továbbra is a reformfolyamat fő hajtóerejét a térség országaiban, és különösen Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaságban; ezenkívül emlékeztet arra, hogy az uniós tagság felé történő akadálytalan haladás rendkívül 
nagy jelentőséggel bír a politikai stabilitás biztosítása szempontjából, ami az ország politikai szereplői és 
etnikai csoportjai által széles körben vallott közös célnak számít; 

Politikai fejlemények 

3. üdvözli a kormány és az ellenzéki pártok közötti széles körű egyetértést az ország európai elkötele
zettségével kapcsolatban; elégedettséggel nyugtázza, hogy ez az egyetértés, valamint a politikai párbeszéd 
fejlődése felgyorsította az uniós integrációval kapcsolatos jogszabályok elfogadását; hangsúlyozza ugyan
akkor azok hatékony végrehajtásának szükségességét; üdvözli, hogy a lakosság túlnyomó többsége támogatja 
az európai uniós csatlakozási folyamatot, és ennélfogva elkötelezett a szükséges reformok mellett; 

4. üdvözli, hogy az ország jelentős előrelépéseket tett a korrupció elleni küzdelem terén, különösen a 
politikai pártok finanszírozásáról szóló jogszabályok elfogadásával kapcsolatban; ugyanakkor megjegyzi, 
hogy a korrupció, ami általános problémaként jelentkezik a térség országaiban, továbbra is igen gyakori 
jelenség, és hogy felszámolására további határozott erőfeszítéseket kell tenni; 

5. emlékeztet arra, hogy a hatékonyan működő, jogalkotói szerepét betöltő parlament, amely felügyeli a 
kormány tevékenységét, a demokrácia alapkövét képezi; ebben a tekintetben üdvözli, hogy elfogadták az 
ország parlamentjéről szóló törvényt, amely jelentős mértékben javítja annak működését; megjegyzi, hogy a 
parlament eljárási szabályzatának a bevált európai gyakorlatokkal összhangban történő módosítása révén 
tovább kell fejleszteni a parlament működését, és fokozni kell az ellenzék szerepét; helyteleníti, hogy az 
egyik politikai párt a közelmúltban úgy határozott, hogy felhagy a parlamenti tevékenységgel, és sürgeti az 
összes politikai pártot, hogy olyan általánosan elfogadott megoldásra törekedjenek, amely a parlamenti 
munka normalizálódását idézi elő; 

6. elismerését fejezi ki a hatóságok számára az elnökválasztás és a helyi választások lebonyolításáért, 
melyek jelentős előrelépésnek számítottak a 2008-as parlamenti választásokhoz képest; elégedetten nyug
tázza, hogy a választások lebonyolítása megfelelt a legtöbb nemzetközi normának, és felszólítja a kormányt, 
hogy folyamatosan hajtsa végre az EBESZ/ODIHR fennmaradó ajánlásait, különösen azáltal, hogy a választói 
névjegyzéket aktualizálja, biztosítja a politikai pártok és jelöltek médiához történő egyenlő hozzáférését és 
teljes körűen végrehajtja a kampányfinanszírozásról szóló rendelkezéseket; felhívja a figyelmet arra a számos 
bejelentett esetre, melyben nyomást gyakoroltak, illetve megfélemlítették a szavazókat – elsősorban köztiszt
viselőket –, ami rendezésre váró probléma; üdvözli, hogy a szabálytalanságok néhány elkövetőjét már 
bíróság elé állították, és arra számít, hogy a fennmaradó szabálytalanságokat kivizsgálják és az elkövetők 
ellen vádat emelnek;
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7. hangsúlyozza a népcsoportok közötti kapcsolatok javításának kiemelkedő jelentőségét, többek között 
az ország népcsoportjai közötti kapcsolat alapköveként számon tartott ohridi keret-megállapodás további 
végrehajtása révén a bármilyen etnikai hátterű személyek jogainak biztosítását; felszólít minden közösséget 
és azok vezetőit arra, hogy tartsák tiszteletben az egyéb csoportok érzékeny pontjait, és különösen arra, 
hogy tartózkodjanak az egyéb népcsoportok szerepét aláásó lázító nyelvezettől és provokatív jelképek 
használatától; hangsúlyozza továbbá az oktatás szerepének jelentőségét az integrációs folyamatban, és 
ezzel kapcsolatban felszólítja a hatóságokat arra, hogy számolják fel az iskolákban az etnikai alapon történő 
elkülönítést; 

8. külön felhívja a figyelmet a decentralizáció jelenleg zajló folyamatára, amely fontos lépés az ország 
jobb működése és a népcsoportok közötti kapcsolatok javítása terén; hangsúlyozza, hogy e folyamat sikeres 
véghezvitelének biztosítása érdekében elegendő támogatást kell biztosítani az önkormányzatok számára új 
feladataik teljesítéséhez, valamint fokozni kell az átruházott hatáskörök ellátására való képességüket; 

9. hangsúlyozza, hogy az állampolgárok igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése a jogállamiság alapvető 
eleme; ezzel összefüggésben üdvözli az igazságszolgáltatás terén elért haladást, valamint a kormány elköte
lezettségét a reformok folytatása mellett, amelyet többek között a bíróságok és az Államügyészi Hivatal 
számára nyújtott finanszírozás növelésével bizonyított; hangsúlyozza a törvények betartásának fontosságát, 
és felszólítja a hatóságokat az igazságszolgáltatás függetlenségének további megszilárdítására és a bírák 
pártatlanságának biztosítására; megjegyzi, hogy csökkent a bírósági ügyek terén tapasztalható lemaradás, 
és ösztönzi a hatóságokat a rendszer hatékonyságának további fejlesztésére, miközben a vizsgálati és 
bírósági eljárások vonatkozásában tovább fokozza az emberi jogok tiszteletben tartását; felszólít továbbá 
a jogi segéllyel kapcsolatos jogszabályok sürgős elfogadására; 

10. tudomásul veszi a közigazgatás általános működésének átalakítása terén elért előrelépést és különösen 
a köztisztviselőkkel kapcsolatos jogszabályok elfogadását; felszólítja a hatóságokat, hogy biztosítsák a 
jogszabályoknak való megfelelést, és vessenek véget a jogtalan előléptetések gyakorlatának és az ideiglenes 
munkaerő jogszabályok hatókörén kívül történő felvételének; 

11. üdvözli a rendőrségi reform terén elért eredményeket és az új szakmai előmeneteli rendszer beve
zetését, amely hozzájárul a rendőrség politikailag semlegessé tételének folyamatához; felhívja a hatóságokat, 
hogy folytassák a reformokat a rendőrség felügyeletére szolgáló hatékony és demokratikus mechanizmusok 
biztosítása, valamint a hibás rendőri viselkedés és a hatalommal való visszaélés megelőzése érdekében; 

12. sürgeti a hatóságokat, hogy támogassák tovább a politikai befolyástól mentes, független és sokszínű 
média fejlődését; hangsúlyozza, hogy az európai normák alkalmazása és az átláthatóság fokozása révén 
folyamatosan meg kell erősíteni a médiaszabadságot; 

13. felszólítja a hatóságokat, hogy dolgozzanak ki megkülönböztetés ellenes stratégiát, (amely szavatolja 
az emberek egyenlőségét etnikai származásukra, nemükre, életkorukra, vallásukra, szexuális irányultságukra 
vagy fogyatékosságukra való tekintet nélkül) és fogadjanak el valamennyi, ehhez szükséges jogszabályt; 
hangsúlyozza a nők és a gyermekek helyzetének javítására, valamint a családon belüli erőszaktól való 
védelmükre irányuló határozott erőfeszítések szükségességét; 

14. sajnálja, hogy a 2010. január 28-án a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kormánya által javasolt 
átfogó megkülönböztetésellenes jogszabály tervezete, amely megvédi az állampolgárokat a foglalkoztatás, az 
árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, az oktatás, a közintézmények és a magánélet területén 
fennálló megkülönböztetéstől, nem ismeri el a szexuális irányultságot a megkülönböztetés egyik fajtájaként; 
rámutat, hogy a Bizottság által látott előző jogszabálytervezetekbe már belefoglaltak ilyen irányú rendelke
zéseket és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által készített jelentésben is említésre kerültek; felhívja a 
szkopjei kormányt, hogy a törvénytervezetet hozza összhangba a 2000/78/EK foglalkoztatási keretirá
nyelvvel és a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális 
irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló irányelvjavaslattal 
(COM(2008)0426,); 

15. felszólítja a kormányt, hogy tegyen további erőfeszítéseket a nők politikai életben való jelenleg 
korlátozott részvételének javítására; üdvözli az eddig hozott pozitív intézkedéseket, amelyek következtében 
a nemzeti parlamentben a nők aránya növekedett; azonban úgy ítéli meg, hogy további erőfeszítésekre van 
szükség, nevezetesen a nők politikai életben való helyi szintű részvételének fokozása érdekében;
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16. üdvözli a létrehozott esélyegyenlőségi bizottságok új intézményi keretét, és reméli, hogy ezeket a 
bizottságokat megfelelő forrásokkal és egyértelmű megbízatásokkal látják el; 

17. megjegyzi, hogy ugyan elfogadták a családon belüli erőszak elleni küzdelemre irányuló politikát, de 
ez a fajta erőszak a Bizottság véleménye szerint továbbra is aggodalomra ad okot; örömmel állapítja meg, 
hogy a nemi erőszak büntetőjogi fogalom-meghatározását kibővítették, ami nagyobb védelmet fog jelenteni 
a nők számára; 

18. e tekintetben felhívja az összes önkormányzatot, hogy írják alá a romák integrációjára vonatkozó, 
2005 és 2015 közötti tevékenységek végrehajtására irányuló együttműködési szándéknyilatkozatot és a 
romákra vonatkozó stratégiát annak érdekében, hogy a romákkal kapcsolatos kérdéseket helyi szinten 
lehessen kezelni a kormányzati intézményekkel együttműködésben; sürgeti Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság hatóságait, hogy a roma nőkre vonatkozó nemzeti cselekvési terv részeként növeljék az operatív 
tervek végrehajtásának finanszírozását; 

19. hangsúlyozza, hogy milyen fontos szerepet játszanak a civilszervezetek az ország jelenleg folyó 
átalakításában, nemcsak a reformfolyamat és a korrupció elleni harc terén, hanem ugyanilyen jelentőséggel 
az ország népcsoportjai közötti kapcsolatok és az emberi jogok nyomon követése terén is; hangsúlyozza, 
hogy az ilyen tevékenységeket megfelelően kell támogatni az előcsatlakozási támogatási eszközből Szkop
jében és az ország többi részén is; 

A gazdasági és társadalmi helyzet 

20. elismerését fejezi ki a kormány számára a globális pénzügyi és gazdasági válság negatív hatásainak 
ellensúlyozása érdekében elfogadott makrogazdasági politikák miatt; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
pénzügyi válság országra kifejtett hatása súlyosbítja majd a munkanélküliség régóta magas szintjét, és 
akadályozza a leküzdésére irányuló erőfeszítéseket; hangsúlyozza, hogy a hatóságoknak mindent meg kell 
tenniük annak érdekében, hogy a társadalom sebezhető rétegeit a lehető leghatékonyabban megvédjék a 
válság hatásaival szemben; 

21. gratulál az országnak az üzleti tevékenységről szóló legutóbbi világbanki jelentés („Doing Business 
2009”) rangsorában történt előrelépéshez; ugyanakkor rámutat arra, hogy az üzleti vállalkozások bejegyzé
sére és a tulajdonjogok védelmére irányuló eljárások továbbra sincsenek megfelelően kidolgozva, és hogy az 
oktatási rendszer nem rendelkezik elegendő forrással ahhoz, hogy a gazdaság fejlődéséhez szükséges emberi 
erőforrásokat kitermelje; 

22. tudomásul veszi, hogy a szakszervezetek a közelmúltban tiltakoztak a munkajogi törvényeknek a 
kormány által javasolt azon változtatásai ellen, amelyek csökkenthetik a dolgozók jogait és szabadságait; 
komoly aggodalmát fejezi ki a munkavállalók, elsősorban pedig a textilgyárakban dolgozó női munkaerő 
helyzetével kapcsolatban; rámutat, hogy a nőkkel való egyenlő bánásmód és az egyenlő foglalkoztatási 
esélyek központi elemei egy virágzó és versenyképes gazdaságnak; 

23. úgy véli, hogy bár a környezetvédelmi jogszabályok összehangolása viszonylag előrehaladt, a helyi 
szinten történő megvalósítás még jelentős javításra szorul; megismétli felhívását a határ menti Ohridi-, 
Preszpa- és Dorjan-tavak, valamint a Vardar folyó vízállásának és vízminőségének hatékony ellenőrzésére; 
szorosabb, az európai uniós normákon alapuló, határokon átnyúló együttműködésre hív fel, és üdvözli a 
regionális szintű kezdeményezéseket, például a Görögország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és 
Albánia miniszterelnökeinek közelmúltbeli találkozóját; 

24. elismerve ezen ökológiai rendszereinek fontosságát, a fenntartható fejlődésen alapuló hatékony 
lépések megtételére hív fel annak érdekében, hogy visszaszorítsák az emberi és gazdasági tevékenységek 
ezen ökológiai rendszerekre gyakorolt negatív hatását, különös tekintettel a veszélyeztetett fajokra és a 
sérülékeny élőhelyek átfogó egészségére; e tekintetben hangsúlyozza, hogy az összes nagyobb városban 
és ipari üzemben a szennyvízgazdálkodással kapcsolatos projektek késedelmei aggodalomra adnak okot; 

25. sürgeti a hatóságokat, hogy kezdjék el a vasúthálózat karbantartására és fejlesztésére irányuló beru
házást, mivel az ökológiai és gazdasági szempontból egyaránt a közúthálózat egyik életképes alternatívája, és 
kulcsfontosságú a megfelelő regionális együttműködés folytatása tekintetében; ösztönzi az országot közle
kedési hálózatának a szomszédos országokéval történő jobb összehangolására, különös tekintettel az állami 
szektorra, és felhívja a Bizottságot, hogy az előcsatlakozási támogatási eszköz keretében biztosítsa a szük
séges műszaki és pénzügyi támogatást;
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26. gratulál Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kormányának az előcsatlakozási támogatási eszköz 
keretében nyújtott pénzeszközök irányításának átvétele előkészítésében elért előrehaladáshoz; elégedetten 
veszi tudomásul a nemzeti hatóságok akkreditálását az előcsatlakozási támogatási eszköz területfejlesztési, 
humánerőforrás-fejlesztési valamint a vidékfejlesztési alkotóelemének vonatkozásában; felszólítja az ország 
kormányát és a Bizottságot, hogy gyorsítsák fel az előcsatlakozási támogatási eszköz átmeneti támogatási és 
intézményfejlesztési, illetve határokon átnyúló együttműködési alkotóeleme irányításának átadásához szük
séges munkát; hangsúlyozza az előcsatlakozási támogatási eszköz – mint az ország jövőbeni uniós tagsá
gának előkészítését támogató fontos eszköz – jelentőségét; 

Regionális kérdések 

27. gratulál az országnak ahhoz, hogy teljesítette a vízumliberalizációval kapcsolatos valamennyi krité
riumot, aminek következtében a 1244/2009/EK tanácsi rendelet 2009. december 19-étől rendeletben enge
délyezi a vízummentesség bevezetését; elismerését fejezi ki a kormánynak azzal kapcsolatban, hogy regio
nális szintű felelősséget vállalva felajánlotta tárgyalási szakértelmét Bosznia-Hercegovina hatóságainak a 
vízumtárgyalások során; 

28. üdvözli az ország részvételét az uniós polgári és katonai missziókban, valamint igazodását az uniós 
nyilatkozatok és közös álláspontok többségéhez; tudomásul veszi a diplomáciai kapcsolatok közelmúltbeli 
létesítését Koszovóval, valamint a határ fizikai kijelöléséről szóló megállapodás megkötését, mint alapvetően 
fontos hozzájárulást a regionális stabilitáshoz; 

29. emlékeztet arra, hogy az Európai Tanács 2008. június 19–20-i, illetve az Általános Ügyek Tanácsa és 
a Külügyek Tanácsa 2008. december 7–8-i és 2009. december 8-i vonatkozó következtetéseivel össz
hangban a jószomszédi kapcsolatok fenntartása – ideértve az országnévvel kapcsolatos vitának a tárgyalá
sokon alapuló és kölcsönösen elfogadható rendezését is – a továbbiakban is alapvető fontossággal bír; 

30. ezért üdvözli, hogy a közelmúltbeli görögországi választásokat, és különösen a két ország miniszter
elnökeinek közelmúltbeli találkozóit követően új, pozitívabb légkör alakult ki a két miniszterelnök között; 
ösztönzi a két országot, hogy a legmagasabb szinten növelje erőfeszítéseit annak érdekében, hogy főként 
ENSZ-tárgyalások keretében az ENSZ égisze alatt mindkét fél számára kielégítő megoldást találjon az 
országnévvel kapcsolatos vitára, valamint hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak segítenie kellene a 
tárgyalási folyamatban; aggodalommal állapítja meg, hogy a jelenlegi vitában történelmi érvek hangoznak 
el, ideértve az ókori gyökerekre való hivatkozás közelmúltban elterjedt jelenségét, ami a szomszédos 
országokkal való feszültségek növekedéséhez és új belső megosztottsághoz vezethet; 

31. üdvözli az új görög kormány kezdeményezését, amely 2014-et javasolja a nyugat-balkáni országok 
uniós csatlakozásának szimbolikus és ösztönző jellegű céldátumaként; e tekintetben felhívja e térség orszá
gainak kormányait, hogy őszintén járuljanak hozzá e nemes cél eléréséhez; 

32. hangsúlyozza a térségen belüli megbékélés és megértés fontosságát, amely szerves részét képezi az 
európai értékeknek és elveknek, és ösztönzi Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot és a szomszédos 
országokat, hogy tevékenyen vegyenek részt a bizalomépítő intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában 
az oktatás és a határokon átnyúló együttműködés, valamint a történelem közös megértésének terén; felszó
lítja Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és a szomszédos országok hatóságait, hogy kerüljék az olyan 
fellépéseket és megnyilvánulásokat, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatja az e téren tett erőfeszítéseket; 
megjegyzi, hogy a történelmi eseményeknek a szomszédos uniós tagállamokkal való közös megünneplése 
hozzájárul a történelem jobb megértéséhez és a jószomszédi kapcsolatok fenntartásához; 

33. felhívja Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hatóságait, hogy tegyék meg a szükséges intézkedé
seket a médiában megjelenő, a szomszédos uniós tagállamok elleni gyűlöletbeszéd, illetve az iskolai 
tankönyvekben szereplő, hasonló jellegű állítások visszaszorítása érdekében; 

34. felszólítja Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot és a szomszédos országokat, hogy járuljanak 
hozzá a kölcsönös tiszteleten, megértésen, bizalmon és tolerancián alapuló politikai kultúrához; e tekin
tetben hangsúlyozza a politikusok és a média kiemelt felelősségét;
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35. hangsúlyozza a térség kormányainak a békéért, biztonságért és stabilitásért viselt alapvető felelős
ségét, valamint az uniós intézmények ezzel kapcsolatos fontos szerepét, és sürgeti őket, hogy mérlegeljék 
alaposan döntéseik és fellépéseik következményeit; e tekintetben aggodalommal veszi tudomásul, hogy a 
Tanács későbbre halasztotta a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot érintő bővítési folyamat következő 
lépéseiről szóló döntést, ami magában hordozza az országon belüli, etnikumok közötti politikai feszültségek 
súlyosbodásának veszélyét, és kedvezőtlenül befolyásolhatja a térség stabilitását; 

* 

* * 

36. 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 Törökország által elért haladásról szóló 2009. évi jelentés 

P7_TA(2010)0025 

Az Európai Parlament 2010. február 10-i állásfoglalása a Törökországról szóló 2009. évi 
országjelentésről 

(2010/C 341 E/12) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottság Törökországról szóló 2009. évi országjelentésére (SEC(2009)1334), 

— tekintettel a Törökország csatlakozása felé tett előrehaladásáról szóló 2006. szeptember 27-i állásfogla
lására ( 1 ), az EU és Törökország közötti kapcsolatokról szóló 2007. október 24-i állásfoglalására ( 2 ), a 
Törökországról szóló 2007. évi országjelentésről szóló 2008. május 21-i állásfoglalására ( 3 ) és a Török
országról szóló 2008. évi országjelentésről szóló 2009. március 12-i állásfoglalására ( 4 ), 

— tekintettel a 2005. október 3-án kialakított, Törökországgal kapcsolatos tárgyalási keretre, 

— tekintettel a Török Köztársasággal létrejött csatlakozási partnerség elveiről, prioritásairól, feltételeiről 
szóló, 2008. február 18-i 2008/157/EK tanácsi határozatra ( 5 ) („csatlakozási partnerség”), valamint a 
csatlakozási partnerségről szóló korábbi, 2001., 2003. és 2006. évi tanácsi határozatokra, 

— tekintettel az Európai Tanács 2009. december 10–11-i ülésének következtetéseire, 

— tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel a tárgyalási keret tanácsi jóváhagyását követően 2005. október 3-án megkezdődtek a csatlakozási 
tárgyalások Törökországgal, és mivel a szóban forgó tárgyalások megnyitása egy hosszú és nyitott 
kimenetelű folyamat kezdete volt, 

B. mivel Törökország elkötelezte magát a reformok, a jószomszédi kapcsolatok és az EU-hoz való foko
zatos közeledés mellett, és mivel ezekre az erőfeszítésekre olyan lehetőségként kell tekinteni, amely 
lehetővé teszi Törökország számára a modernizálódást,
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