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Republika Severní Makedonie a Albánská republika



závěry Rady

Delegace naleznou v příloze závěry Rady o rozšíření a procesu stabilizace a přidružení ve znění
přijatém Radou písemným postupem dne 25. března 2020.
Dvě průvodní prohlášení Rady, jakož i prohlášení Komise budou zahrnuta do souhrnu aktů
přijatých písemným postupem jako prohlášení do zápisu z jednání Rady v souladu s čl. 12 odst. 1
třetím pododstavcem jednacího řádu Rady, stejně jako prohlášení bulharské delegace obdržené
v průběhu písemného postupu.
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PŘÍLOHA
RADA PRO OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI
ZÁVĚRY RADY O ROZŠÍŘENÍ A PROCESU STABILIZACE A PŘIDRUŽENÍ
REPUBLIKA SEVERNÍ MAKEDONIE A ALBÁNSKÁ REPUBLIKA
1.

Rada dne 18. června 2019 vzala plně na vědomí doporučení Komise zahájit přístupová
jednání s Republikou Severní Makedonie a Albánskou republikou. Rada bere na vědomí, že
rozšíření bylo dále projednáno na zasedání Evropské rady ve dnech 17. a 18. října 2019, kde
bylo rozhodnuto vrátit se k této otázce před summitem EU–západní Balkán, který se
uskuteční v květnu 2020 v Záhřebu.

2.

Rada připomíná Soluňskou agendu a Sofijské prohlášení a znovu opakuje, že EU jednoznačně
podporuje evropskou perspektivu západního Balkánu. V souladu s předchozími závěry Rady
a v rámci kodaňských politických kritérií a procesu stabilizace a přidružení, který je i nadále
společným rámcem pro vztahy se zeměmi západního Balkánu, Rada znovu potvrzuje, že
s ohledem na obnovený konsensus z roku 2006 ohledně rozšíření je třeba, aby existovaly
spravedlivé a přesně vymezené podmínky a uplatňovala se zásada vlastních zásluh. Zásadními
prvky procesu rozšíření i procesu stabilizace a přidružení jsou i nadále dobré sousedské
vztahy a regionální spolupráce. Rada připomíná, že je důležité dosahovat hmatatelných
výsledků a provádět v dobré víře dvoustranné dohody, včetně Prespanské dohody s Řeckem
a smlouvy o dobrých sousedských vztazích s Bulharskem v rámci procesu rozšíření. Rada
rovněž poukazuje na důležitost lidských práv a dodržování práv příslušníků menšin.
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3.

Rada potvrzuje sdělení Komise ze dne 5. února 2020 s názvem „Posílení procesu přistoupení
– přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán“, jehož cílem je oživit proces přistoupení
tím, že bude předvídatelnější, důvěryhodnější a dynamičtější a bude podléhat silnějšímu
politickému řízení a současně bude založen na objektivních kritériích, na přísných pozitivních
a negativních podmínkách a na zásadě reversibility. Základní demokratické a hospodářské
reformy a reformy v oblasti právního státu představují hlavní cíl procesu přistoupení. Rada se
zájmem očekává návrhy Komise, jimiž bude posílený přístup začleněn do budoucích rámců
pro jednání a které budou vycházet z platné zavedené praxe v rámci obnoveného konsensu
ohledně rozšíření. Navrhované změny mohou být po dohodě s příslušnými zeměmi upraveny
v mezích stávajících rámců pro jednání s Černou Horou a Srbskem.

4.

Rada s ohledem na tuto skutečnost potvrzuje, že proces rozšíření založený na vzájemné
důvěře, spolehlivosti a jasných kritériích a závazcích bude pokračovat na základě sdělení
Komise s názvem „Posílení procesu přistoupení – přesvědčivá perspektiva EU pro západní
Balkán“, a to při plném respektování integrity práce Rady a její autonomie, pokud jde
o přítomnost třetích stran na jejích zasedáních. V této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité
zajistit, aby EU mohla zachovat svůj rozvoj a prohlubovat jej, včetně své kapacity integrovat
nové členy.

REPUBLIKA SEVERNÍ MAKEDONIE
5.

Rada po přezkoumání aktualizované zprávy Komise ze dne 2. března 2020 o pokroku
dosaženém Republikou Severní Makedonie vítá, že tato země prokázala své odhodlání
pokročit v reformním programu EU a dosáhla hmatatelných a trvalých výsledků, které splňují
podmínky stanovené Radou v červnu 2018 pro zahájení jednání o přistoupení.

6.

S ohledem na dosažený pokrok v oblasti reforem a na splnění podmínek, které Rada
jednomyslně stanovila v červnu 2018, Rada s výhradou potvrzení členy Evropské rady
rozhodla, že s Republikou Severní Makedonie zahájí přístupová jednání.

7002/20
PŘÍLOHA

jd/rk
RELEX.2.A

3

CS

7.

Rada vyzývá Komisi, aby předložila návrh rámce pro jednání v souladu se závěry Evropské
rady z prosince 2006, který začlení posílený přístup k procesu přistoupení v souladu
s odstavcem 3. Rada bere na vědomí záměr Komise neprodleně zahájit nezbytné přípravné
činnosti.

8.

Po přijetí rámce pro jednání Radou by měla být co nejdříve svolána první mezivládní
konference.
Rada dále vyzývá Komisi, aby i nadále sledovala pokrok a trvalé dodržování – ve všech
oblastech – podmínek určených Radou v červnu 2018, které souvisejí se zahájením jednání,
a aby provedla a dokončila proces analytického posuzování acquis EU s touto zemí počínaje
pilířem základních zásad.

ALBÁNSKÁ REPUBLIKA
9.

Rada po přezkoumání aktualizované zprávy Komise ze dne 2. března 2020 o pokroku
dosaženém Albánskou republikou vítá, že tato země prokázala své odhodlání pokročit
v reformním programu EU a dosáhla hmatatelných a trvalých výsledků, které splňují
podmínky stanovené Radou v červnu 2018 pro zahájení jednání o přistoupení.

10.

S ohledem na dosažený pokrok v oblasti reforem a na splnění podmínek, které Rada
jednomyslně stanovila v červnu 2018, Rada s výhradou potvrzení členy Evropské rady
rozhodla, že s Albánskou republikou zahájí přístupová jednání.
Rada vyzývá Komisi, aby předložila návrh rámce pro jednání v souladu se závěry Evropské
rady z prosince 2006, který začlení posílený přístup k procesu přistoupení v souladu
s odstavcem 3. Rada bere na vědomí záměr Komise neprodleně zahájit nezbytné přípravné
činnosti.
Po přijetí rámce pro jednání Radou by měla být co nejdříve svolána první mezivládní
konference.
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Před první mezivládní konferencí by Albánie měla přijmout volební reformu plně v souladu
s doporučeními OBSE/ODIHR, která zajistí transparentní financování politických stran
a volebních kampaní, zajistit pokračující provádění reformy soudnictví, včetně zajištění
fungování ústavního soudu a nejvyššího soudu, při němž se zohlední příslušné mezinárodní
odborné poznatky včetně platných stanovisek Benátské komise, a dokončit zřízení
specializovaných struktur pro boj proti korupci a organizované trestné činnosti. Albánie by
rovněž měla dále posílit boj proti korupci a organizované trestné činnosti, mimo jiné
prostřednictvím spolupráce s členskými státy EU a prostřednictvím akčního plánu ke splnění
doporučení Finančního akčního výboru (FATF). Mezi důležité priority patří i nadále potírání
jevu spočívajícího v podávání nepodložených žádostí o azyl, zajištění repatriace a novelizace
zákona o sdělovacích prostředcích v souladu s doporučeními Benátské komise. Komise
předloží zprávu o uvedených otázkách, zahrnující informace o pokroku v dosahování
výsledků, v rámci prezentace rámce pro jednání.
Rámec pro jednání bude přijat Radou a musí zohledňovat skutečnost, že se Albánie úspěšně
zabývá všemi pěti klíčovými prioritami, což obnáší mimo jiné zahájení řízení proti osobám
obviněným z kupování hlasů, dobré výsledky v boji proti korupci a organizované trestné
činnosti na všech úrovních včetně zahájení řízení a ukončení prvních řízení proti vysoce
postaveným veřejným činitelům a politikům, hmatatelný pokrok v souvislosti s reformou
veřejné správy, provedení reformy volebního zákona a konečné rozhodnutí o zákonnosti
místních voleb konaných dne 30. června 2019, jakož i další pokrok, pokud jde o přijímání
zbývajících prováděcích právních předpisů týkajících se rámcového zákona z roku 2017
o ochraně národnostních menšin, přijetí zákona o sčítání lidu v souladu s doporučeními Rady
Evropy a dosažení pokroku v procesu registrace nemovitostí.
Rada kromě toho vyzývá Komisi, aby i nadále sledovala pokrok a dodržování předpisů ve
všech oblastech, které souvisejí se zahájením jednání, a aby provedla a dokončila proces
analytického posuzování acquis EU s touto zemí počínaje pilířem základních zásad.
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