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A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért haladásról szóló, 2006-os
jelentésről szóló jelentés

Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban
elért haladásról szóló, 2006. évi jelentésről (2006/2289(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 2003. június 19–20-i, thesszaloniki Európai Tanács elnökségi következtetéseire, amelyen
minden nyugat-balkáni állam ígéretet kapott arra, hogy a jövőben csatlakozhat az Európai Unióhoz,

– tekintettel az Európai Tanács 2005. december 16-i, arra vonatkozó döntésére, hogy Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaság kapjon európai uniós tagjelölti státuszt, illetve az Európai Tanács 2006. június
15–16-i és 2006. december 14–15-i üléseinek következtetéseire,

– tekintettel az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Stabilizációs és Társulási Tanács 2005. július
18-i második ülésének következtetéseire és az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Stabilizációs és
Társulási Tanács 2006. december 11-i harmadik ülésének következtetéseire,

– tekintettel a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal az európai partnerségben létrehozott elvekről,
prioritásokról és feltételekről, valamint a 2004/518/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2006. január 30-i 2006/57/EK tanácsi határozatra (1),

– tekintettel a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban elért haladásról szóló, 2006. évi bizottsági jelen-
tésre (SEC(2006)1387),

– tekintettel a bővítési stratégiáról és a főbb kihívásokról (2006–2007) szóló bizottsági közleményről
szóló, 2006. december 13-i állásfoglalására (2),

– tekintettel az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Parlamenti Vegyesbizottság 2007. január
29–30-i ajánlásaira,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A6-0214/2007),

A. mivel az Európai Unió további bővítése önmagában nem véges, mivel a tagállamoknak szigorúan eleget
kell tenniük a koppenhágai kritériumoknak, és mivel minden tagjelölt országot a saját érdemei alapján
ítélnek meg;

B. mivel Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság sikeresen vett részt többek között az Európai Unióval
fennálló kapcsolataira – mint például a stabilizációs és társulási megállapodásra, a Közép-európai Sza-
badkereskedelmi Társulásra (CEFTA) – vonatkozó tárgyalásokban, az Európai Uniónak a belső véle-
ménykülönbségek békés rendezésére 2001-ben tett erőfeszítésekben és az EU vívmányainak a 2011-ig
tartó időszakban történő elfogadására tett előkészületekben;

C. mivel 2005. december 16. óta, amikor az Európai Unió elismerte Macedónia Volt Jugoszláv Köztársa-
ságot mint tagjelölt országot, nem kezdődtek csatlakozási tárgyalások az EU és Macedónia Volt Jugo-
szláv Köztársaság között;

(1) HL L 35., 2006.2.7., 57. o.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0568.
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D. mivel miközben a 2001. augusztus 13-i Ohridi Keretmegállapodás alapelvei beágyazódtak az ország
alkotmányos és jogi keretébe, folyamatos erőfeszítésre van szükség rendelkezéseinek teljes körű végre-
hajtásához, különösen a decentralizációs folyamat folytatása és a kisebbségi közösségek nemzeti és helyi
szintű méltányos képviselete tekintetében;

E. mivel a 2003. június 19–20-i thesszaloniki Európai Tanács megismételte az iránti eltökéltségét, hogy
teljes körűen és hatékonyan támogatja a nyugat-balkáni országok európai perspektíváját, amely
országok az EU elválaszthatatlan részévé fognak válni, amint teljesítik a megállapított kritériumokat;

F. mivel a gazdasági reformok előmozdításában bekövetkező végső siker csak akkor garantálható, ha előbb
megvalósul a politikai konszenzus és az etnikumok közötti bizalom;

G. mivel a 2006. december 14–15-i brüsszeli Európai Tanács kimondta, hogy az EU fenntartja a bővítési
folyamatban részt vevő országokkal szembeni kötelezettségvállalásait, és megismételte, hogy minden
ország haladása az Európai Unió felé a koppenhágai kritériumok és a stabilizációs és csatlakozási folya-
mat feltételeinek teljesítésére tett saját erőfeszítéseitől függ;

H. mivel az Európai Unió valamennyi külügyminisztere és a nyugat-balkáni országok külügyminiszterei
által egyhangúlag elfogadott, az EU és a nyugat-balkáni országok által 2006. március 11-én tett Salz-
burgi Nyilatkozat megerősíti a jószomszédi kapcsolatok jelentőségét és a szomszédos országokkal fen-
nálló rendezetlen kérdésekre vonatkozó, kölcsönösen elfogadható megoldások megtalálásának szüksé-
gességét;

1. üdvözli a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által tagjelölti kérelme benyújtása óta megtett fejlődést
a koppenhágai kritériumoknak való megfelelés, illetve a 2004. évi „Európai Partnerség” ajánlásainak, vala-
mint a stabilizációs és társulási megállapodás előírásainak és a stabilizációs és társulási folyamat követelmé-
nyeinek végrehajtása terén; rámutat arra, hogy fenn kell tartani a reformfolyamat lendületét, és hogy – a
valós piacgazdaság megteremtése, a gazdasági növekedés és foglalkoztatás ösztönzése, valamint a vállalkozási
légkör javítása érdekében – most már megfelelően és határozottan végre kell hajtani az átvett jogszabályokat,
különösen rendőrségi, igazságszolgáltatási, közigazgatási téren, valamint a korrupció elleni küzdelemben;

2. hangsúlyozza, hogy a csatlakozási tárgyalások megkezdése a fentiek tekintetében elért fejlődéstől függ;
valamennyi érdekelt felet a lendület fenntartására bíztat, és hangsúlyozza, hogy a kormánynak és a politikai
ellenzéknek egyaránt folytatnia kell az ország európai uniós integrálásához szükséges reformok végrehajtá-
sát;

3. elismeréssel szól Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kormányáról a közös kül- és biztonságpolitika,
illetve az európai védelmi és biztonságpolitika terén elért együttműködése okán, különösen az ALTHEA
uniós misszióban való részvétel okán, illetve Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kormánya azon szándé-
kának köszönhetően, hogy hozzájáruljon az európai védelmi és biztonságpolitika képességeinek továbbfej-
lesztésében, és részt vegyen uniós irányítású polgári és katonai válságkezelő missziókban;

4. megelégedéssel állapítja meg, hogy a 2001-es belső konfliktust követően, az Európai Unióval szorosan
együttműködve, az Ohridi Keretmegállapodás segítségével megoldást találtak arra, hogy a két legnagyobb
nyelvi csoporthoz tartozó lakosokat hozzásegítsék az egyenlőségen alapuló, békés együttéléshez azáltal,
hogy a települések újraszervezésével, illetve a kisebbségi közösségek parlamenti döntéshozatalban betöltött
helyzetének védelmét célzó minősített többség (Badinter-modell) bevezetésével megerősítették a kisebbségi
nyelvek szerepét a közigazgatásban és az oktatásban; valamint, hogy 2007-ben megegyezés született a
különböző etnikai és vallási csoportok nemzeti ünnepeit illetően;
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5. hangsúlyozza, hogy az Ohridi Keretmegállapodás átformálta az országot azzal, hogy teljes mértékben
figyelembe vette többetnikumú és többkultúrájú jellegét, ezzel pedig teljesítette az EU-tagságra vonatkozón
koppebnhágai politikai kritériumok alapvető részét; rámutat arra, hogy a megállapodás szövegének és szel-
lemének betartása továbbra is létfontosságú az ország EU-hoz való csatlakozásához vezető, európai úton;
még egyszer hangsúlyozza, hogy a Badinter-elvet teljes mértékben be kell tartani, továbbá hogy minden
pártnak tiszteletben kell tartania azokat a demokratikus intézményeket, és azon demokratikus intézmények
keretében kell működniük, amelyek létrehozása érdekében az ország ekkora erőfeszítéseket tett;

6. rámutat, hogy az alkotmányban foglalt Badinter-mechanizmus célja a párbeszéd és a konszenzus meg-
teremtése a többetnikumú államban; sajnálja, hogy 2007 elején a Badinter-elv alkalmazásával kapcsolatos
elégedetlenség következtében a legnagyobb albán ellenzéki párt beszüntette parlamenti tevékenységét;
üdvözli a tényt, hogy kormány és az ellenzék közötti megbeszélések eredményeképpen megállapodás szüle-
tett a Badinter-elv alkalmazásával elfogadandó törvények listájáról, az albán nyelv használatáról a közintéz-
ményekben, a korábbi albán gerilla-harcosok társadalombiztosításáról és az Etnikumközi Kapcsolatokért
Felelős Bizottság összetételéről, lehetővé téve, hogy valamennyi választott képviselő újra elláthassa parla-
menti feladatait és jelét adhassa politikai felelősségtudatának; ezek alapján kéri, hogy a megállapodás végre-
hajtása nyomán a tagjelölti státusz 2005-ös megadását mielőbb kövesse a csatlakozási tárgyalások érdemi
megkezdése; végezetül kéri valamennyi felet, hogy nézeteltéréseiket félretéve tartsák fenn és konszolidálják a
párbeszéd légkörét, és közösen folytassák az ország európai jövője szempontjából oly fontos reform ütem-
tervét;

7. sajnálatát fejezi ki a parlamenti tevékenység bojkottálásának gyakorlata miatt, és rámutat arra, hogy az
ilyen gyakorlatok összeegyeztethetetlenek a parlamenti intézmények működésével, amely intézmények meg-
létét minden tagjelölt országtól vagy az EU-hoz csatlakozni kívánó országtól elvárják;

8. emlékeztet arra, hogy a Badinter-elv következetes alkalmazása biztosítja az etnikumok közötti folya-
matos együttműködést és valamennyi párt között a bizalmi kapcsolatot; e tekintetben sajnálkozik a műsor-
szórásról szóló törvény módosításával kapcsolatos szavazás legutóbbi példája miatt, mivel – noha magát a
törvényt a Badinter-elvvel összhangban elfogadták– a módosításokat csak egyszerű többséggel fogadták el;
nyomatékosan felszólít a közszolgálati műsorszolgáltatás függetlenségének fenntartására és következetes
alkalmazására, amelyet az a 2005. novemberi törvény biztosít, amely – a politikai befolyástól terhelt korábbi
helyzettől eltérően – megfelel a médiára vonatkozó az európai előírásoknak;

9. javasolja, hogy az ország okuljon a közigazgatási és oktatási legjobb európai gyakorlat példáján, amely
figyelembe veszi az etnikai és nyelvi különbségeket; további megállapodásra szólít fel arra vonatkozóan,
hogy a két legnagyobb népcsoport és a különböző kisebbségek hogyan élhetnek együtt egyenlőségben és
harmonikusan, e tekintetben a közigazgatásban a nem többségi népcsoportok képviselőinek méltányos sze-
repet biztosító alkotmányos előírások hatékony végrehajtására szólít fel;

10. felhívja a figyelmet arra, hogy a romákra vonatkozó nemzeti stratégia alkalmazásával és fő partner-
ként a fejlett roma civil társadalom részvételével egyedi és sürgős intézkedéseket kell tenni a romák helyze-
tének javítására; úgy véli, hogy a kormányzati alapok IPA-alapokkal való kiegészítése (1) és a Roma Tanács-
adó Csoport intézményes elismerése kellene hogy legyen az egyik módja annak, hogy javítsák Macedónia
Volt Jugoszláv Köztársaságban a romák társadalmi integrációját;

11. rámutat, hogy számos olyan ország van Európában, amelynek neve megegyezik a vele szomszédos
állam egy területének nevével, és hogy minden állam szabadon választja meg a saját nevét; üdvözli, hogy
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság megváltoztatta nemzeti lobogóját és alkotmányos módosítást eszkö-
zölt a szomszédos országokkal szembeni területi követelések hiányának megerősítésére; sajnálja, hogy a
nemzeti repülőtér nevét a közelmúltban „Nagy Sándor repülőtérre” változtatták;

(1) A Tanács 1085/2006/EK rendelete (2006. július 17.) egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról (HL L
210., 2006.7.31., 82. o.).
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12. sajnálja, hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság ENSZ-be való 1993-as felvétele, amikor a nem-
zetközi elismerés érdekében a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság ideiglenes nevet alkalmazták, és az
1995. szeptember 13-i ideiglenes megállapodás óta nem jutott az ország megegyezésre a szomszédos
Görögországgal; sürgeti Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot és Görögországot, hogy az e kérdésben
folytatott tárgyalásaikat tartsák az ENSZ égisze alatt a mielőbbi sikeres lezárás érdekében; kéri a Tanácsot,
hogy könnyítse e tárgyalásokat;

13. e tekintetben rámutat, hogy számos olyan ország, mint például az Egyesült Államok, az Orosz Föde-
ráció és Kína, valamint az EU egyes tagállamai elismerték Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot annak
alkotmányos nevén; emlékeztet, hogy a fenti országok egy része ismételten kijelentette, hogy elfogadja majd
az ENSZ égisze alatt a név kapcsán jelenleg folyó tárgyalások eredményeit; azon a véleményen van, hogy az
1995-ös ideiglenes megállapodás rendelkezéseivel összhangban a névkérdés nem válhat az ország EU-hoz
való csatlakozására irányuló tárgyalások megkezdésének akadályává, továbbá hogy – más tagjelölt országok
esetéhez hasonlóan – az ország EU-ba való integrációja kizárólag a koppenhágai kritériumok és a stabilizá-
ciós és társulási folyamat feltételeinek teljesülésétől, valamint az EU új tagállamok integrálására vonatkozó
képességétől fog függni;

14. megállapítja, hogy az Egyesült Nemzetek különleges megbízottja, Matthew Nimitz nyíltan kijelentette,
hogy hamarosan újabb erőfeszítéseket tesz majd a kérdés kölcsönösen elfogadható megoldása érdekében, és
ezirányú erőfeszítései egyértelmű támogatására szólított fel;

15. megjegyzi, hogy a 1995-ös ideiglenes megállapodás a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és
Görögország közötti kétoldalú kapcsolatok lényeges javulásához vezetett, és hogy ez a megállapodás mind-
két félre nézve vonatkozó kötelezettségeket és jogokat tartalmaz, beleértve a Macedónia Volt Jugoszláv Köz-
társaság nemzetközi, multilaterális és regionális szervezetekben és intézményekben való tagságával kapcso-
latos előírásokat;

16. továbbá megállapítja, hogy az 1995-ös ideiglenes megállapodás megkötése óta a két ország közötti
gazdasági kapcsolatok hatóköre jelentősen kiszélesedett, mivel Görögország a legnagyobb külföldi befektető
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, ugyanakkor kereskedelemi kapcsolataik is jelentősen fellendültek;

17. üdvözli az ország Koszovó jövőbeli helyzetére vonatkozó konstruktív hozzáállását; sajnálja, hogy
Koszovó jövőbeni helyzetét tekintve nem volt lehetőség semmilyen további határmegállapításra; bízik
benne, hogy ebben a technikai kérdésben a lehető leghamarabb megegyezés születik, és üdvözli azt a
tényt, hogy az érintett gazdák továbbra is tudják művelni földjeik azon részét, amelyek a határ túloldalán
találhatók;

18. felhívja a figyelmet, hogy kívánatos volna, ha intézkedéseket fogadnának el Koszovóval a határforga-
lom megkönnyítése érdekében, fokozva ezzel az együttműködést az oktatás, a kultúra és a foglalkoztatás
terén, valamint fenntartva a családi kötelékeket;

19. sürgeti Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hatóságait, hogy mozdítsák elő a regionális együttmű-
ködést és a jószomszédi kapcsolatok kialakítását;

20. üdvözli a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által a regionális együttműködésben játszott szerepet,
a kétoldalú kapcsolatok kialakítására irányuló elkötelezettségét, továbbá a regionális együttműködési folya-
matokban játszott aktív szerepét, mint például a Regionális Együttműködési Tanács, a CEFTA 2006, az
Energiaközösségi Szerződés és az európai közös légtér létrehozása;

21. rámutat annak szükségességére, hogy megóvják a görög területen Axiósz folyó néven tovább folyó
Vardar folyó – amelynek vízgyűjtő területe csaknem Macedónia egészét lefedi – vízminőségét az ipari és a
városi lakossági szennyezésektől;
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22. sürgetően felszólít az Ohridi-tó, Preszpa-tó és Dojra-tó határtavak vízminőségének és vízszintjének
javítására és megóvására, valamint ennek érdekében hatékony megállapodások megkötésére a szomszédos
Albániával és Görögországgal;

23. felhívja a figyelmet a környezet iránt tanúsított általános hozzáállás javításának szükségességére,
többek között az utak mentén, a folyópartokon és az erdőszéleken kialakuló illegális szemétlerakók felszá-
molása révén, egy lehetőség szerint különálló hulladékgyűjtő rendszer bevezetésével;

24. felszólítja Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hatóságait, hogy folytassák az EU környezetvédelmi
jogszabályaihoz és normáihoz való közelítést, valamint hogy hajtsák végre és érvényesítsék az elfogadott
jogszabályokat;

25. emlékeztet, hogy az EU összes tagállama garantálja a vallásszabadságot és a vallási szervezetek sza-
badságát;

26. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani az emberkereskedelemre, valamint hogy a regio-
nális együttműködés – többek között a Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezésen keresztül tör-
ténő – megerősítése egyre inkább szükségessé válik a nemzetközi szervezett bűnözési hálózatok elleni küz-
delemben;

27. komoly aggályát fejezi ki amiatt, hogy a munkanélküliség továbbra is rendkívül magas és – az e
területen meglévő óriási kihívások tükrében – felszólítja a kormányt, hogy dolgozzon ki hatékony politiká-
kat a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek elleni küzdelem céljából; hangsúlyozza annak szükséges-
ségét, hogy a különböző szakszervezeti szövetségek egyenlő alapokon tudjanak egymás mellett működni, és
rámutat, hogy az a jelenlegi kritérium, amely szerint a szakszervezetek csak akkor válhatnak szerződéses
partnerré, ha a vonatkozó munkaerő 33%-át tömörítik, azt vonja maga után, hogy a tagságuk aktuális
számát az érdekelt felek folyamatosan megkérdőjelezik;

28. javasolja, hogy az állami és EU-források elosztása során vegyék figyelembe a régiók és az etnikai
csoportok között meglévő különbségeket; úgy ítéli meg, hogy a régiók és az etnikai csoportok között meg-
lévő különbségeket csökkenteni kell a szolidaritás és a kohézió elveinek alkalmazásával, a fejletlenebb régiók
fejlődésének felgyorsítása érdekében;

29. magától értetődőnek tekinti, hogy a külföldi bankok engedélyezésének minden résztvevő számára
egyenlő kritériumok alapján kell történnie, mint például a külföldi fizetőeszközökkel való kereskedésre, az
adózásra és a fogyasztóvédelemre vonatkozó jogi feltételeknek való megfelelés, valamint elutasítja bizonyos
vállalatok, illetve azon országok előnyben részesítését, amelyekben bejegyzett székhelyük található;

30. emlékeztet, hogy egy modern, határon átnyúló infrastruktúra kiépítése az egész délkelet-európai régió
stabilitásának és virágzásának fontos ösztönzője, ezért felhívja a figyelmet a vasúthálózat, a belföldi vasúti
közlekedés és a Görögországgal és számos más uniós tagállammal közös tranzitfunkció fenntartásának és
javításának fontosságára; örömmel veszi tudomásul a koszovói vasúti összeköttetés helyreállítását, ugyan-
akkor sajnálja, hogy nincs előrelépés a tervezett bulgáriai közvetlen vasúti összeköttetés létrehozásában, és
további fejlődést vár a VIII. és X. európai közlekedési folyosókat illetően;

31. nem tartja kívánatosnak, hogy a köztisztviselők minden kormányváltáskor elveszítsék munkájukat,
vagy hogy őket felmondásra ösztönözzék, és elvárja, hogy különösen azok a köztisztviselők, akiket úgy
képeztek, hogy megfeleljenek a közösségi vívmányok elvárásainak, folytathassák munkájukat;

32. ismételten hangsúlyozza, hogy elvárják, hogy a hatóságok vizsgálják ki annak az esetnek a körülmé-
nyeit, amikor egy német állampolgárt, Khaled El-Masrit, 2003-ban erőszakkal Afganisztánba szöktettek,
továbbá, hogy tegyék nyilvánossá a vizsgálat eredményeit; sürgeti Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság
nemzeti parlamentjét, hogy a lehető leghamarabb hozzon létre az üggyel foglalkozó vizsgálóbizottságot,
valamint hogy az igazság kiderítése érdekében teljes körűen működjön együtt a német parlament jelenleg
zajló vizsgálatával;
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33. üdvözli az Unióval kötendő vízumkönnyítési és befogadási megállapodások kezdeményezését mint a
kölcsönösen vízummentes utazási rendszer felé tett átmeneti lépést, és éppen ezért kéri a Bizottságot, hogy
ütemterv készítésével növelje a mobilitást, ideértve az egész életen át tartó tanulás projektjében és a kultu-
rális csereprojektekben való részvételt, valamint felszólítja Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kormányát,
hogy tartsa fenn elkötelezettségét az igazságszolgáltatás, szabadság és biztonság terén megkövetelt európai
normáknak való megfelelésre vonatkozóan; örömmel veszi tudomásul, hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köz-
társaság bevezette a biometrikus biztonsági adatokkal ellátott új útleveleket; tudomásul veszi azokat a nehéz-
ségeket, amelyekkel Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság állampolgárai szembesülnek amiatt, hogy az EU
egyik tagállama nem ismeri el az útleveleiket; emlékeztet, hogy ezt a kérdést a vízumkönnyítési megállapo-
dásról szóló tárgyalások során felvetették és részletesen megtárgyalták; rámutat, hogy ez ügyben közös
nyilatkozatot fogadtak el, amelyet az ellenjegyzett szöveghez csatoltak; felhívja az érintett feleket, hogy
amint a végrehajtás feltételei teljesülnek, késedelem nélkül hajtsák végre a nyilatkozat rendelkezéseit;

34. felhívja a figyelmet a Szlovéniával és Horvátországgal folytatott korábbi tárgyalások során szerzett
tapasztalatok előnyeire, mivel mindkét ország ugyanazokat a közös törvényeket és a volt Jugoszlávia ugyan-
azon gyakorlati tapasztalatait örökölte meg; hangsúlyozza, hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak
egyértelmű kilátásai vannak az EU-tagság elnyerésére, és felhív a tárgyalások minél hamarabbi megkezdésére;

35. felszólítja az új tagállamokat, hogy játsszanak aktív szerepet Macedóni Volt Jugoszláv Köztársaságnak
az Európai Unió felé történő elmozdulásában, lehetővé téve, hogy részesüljenek a reformok terén szerzett
tapasztalataik előnyeiből;

36. sajnálja, hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kétoldalú mentességi megállapodást írt alá az
Egyesült Államokkal, amely kizárja az amerikai állampolgárokat és katonai személyzetet a Nemzetközi Bün-
tetőbíróság joghatósága alól; hangsúlyozza, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság a nemzetközi jog sarokköve,
valamint hogy a Római Alapokmányt az EU erőteljesen támogatta; e tekintetben felszólítja Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaság kormányát, hogy találja meg az említett kétoldalú megállapodás – amely aláássa a
Nemzetközi Büntetőbíróság teljes hatékonyságát – megszüntetésének módját;

37. megismétli a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és valamennyi nyugat-balkáni ország egyértelmű
európai uniós tagságával kapcsolatos célt, a thesszaloniki napirenddel összhangban; hisz abban, hogy az EU-
hoz való csatlakozás lehetőségét tiszteletben kell tartani a stabilitásnak és a békének a régióban történő
megszilárdítása érdekében;

38. úgy véli, hogy a társadalom igényeire válaszolva javítani kell az oktatási és képzési rendszert, a
humántőkébe történő befektetést és a lakosság internethozzáférését;

39. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a tagállamok
kormányainak és parlamentjeinek, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kormányának és parlamentjének,
valamint az ENSZ főtitkárának.

P6_TA(2007)0353

A TRIPS-megállapodás és a gyógyszerekhez való hozzáférés

Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása a TRIPS-megállapodásról és a gyógyszerekhez
való hozzáférésről

Az Európai Parlament,

– tekintettel a millenniumi fejlesztési célok felé félúton című 2007. június 20-i (1), a gazdasági partnerségi
megállapodásokról szóló, 2007. május 23-i (2) és az AIDS-ről szóló, 2006. november 30-i (3) állásfogla-
lásaira,

– tekintettel a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezményt (TRIPS) módosító,
2005. december 6-án Genfben készült jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő elfogadá-
sáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2006)0175 végleges),

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0274.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0204.
(3) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0526.
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