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 Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, 
Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12. 2008 
година, донесе  

 

РЕЗОЛУЦИЈА 

ЗА ПРИОРИТЕТИТЕ ВО 2009 ГОДИНА ЗА ПРИСТАПУВАЊЕТО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА  

 

Потврдувајќи ја стратешката и консензуална определба на сите политички 
субјекти и на граѓаните за пристапување на Република Македонија кон 
Европската унија,  

Изразувајќи ја готовноста за исполнување на политичките и други критериуми и 
на заедничките европски стандарди, како услови за интегрирање во Унијата,  

Афирмирајќи ја досегашната успешна соработка на Собранието на Република 
Македонија со Европскиот парламент, 

Имајќи ги предвид документите на Собранието на Република Македонија: 
Декларацијата за развој на односите на  Република Македонија со Европската 
унија од 1998 година; Декларацијата за подигнување на нивото на односите на 
Република Македонија со Европската унија од 2000 година; Декларацијата за 
поднесување барање за членство на Република Македонија во Европската 
унија од 2004 година; Резолуцијата за приоритетите за пристапувањето на 
Република Македонија во Европската унија и отворањето преговори за 
членство во Европската унија, 

Свесни за фактот дека критериумите воспоставени од страна на Европскиот 
совет во Копенхаген во 1993 година се клучни за пристапување во Европската 
унија, 

Почитувајќи ги обврските од Спогодбата за асоцијација и стабилизација меѓу 
Република Македонија и Европската унија, која стапи на сила во 2004 година, 

Оценувајќи дека приоритетните цели во 2009 година, за Република Македонија, 
како земја со кандидатски статус, во насока на нејзиното пристапување кон 
Европската унија, треба да бидат добивањето датум за отпочнување преговори 
и визната либерализација, 

Повикувајќи се на Националната програма за усвојување на правото на 
Европската унија, со која се потврдува определбата, Република Македонија да 
биде целосно подготвена за членство во ЕУ до 2010 година, 



2 
 

Имајќи ги предвид расправите во Националниот совет за евроинтеграции, 
Комисијата за европски прашања и во другите работни тела по Извештајот на 
Европската комисија  за напредокот на Република Македонија во 2008 година, 

Собранието на Република Македонија: 

1. Смета дека од витален интерес за Република Македонија е, во 2009 
година, со исклучителна политичка посветеност да се интензивира 
дијалогот и партнерството со институциите на Европската унија и со 
другите земји членки, во насока на зацврстување на нејзината позиција 
во исполнување на приоритетите за интегрирање во ЕУ. 

2. Го изразува задоволството од соработката меѓу Собранието на 
Република Македонија и Европскиот парламент што се одвива на повеќе 
нивоа и го поттикнува нејзиното унапредување во сите области од 
заемен интерес. 

3. Констатира дека оценките и коментарите содржани во Извештајот се 
одраз на реалните состојби во Република Македонија за постигнатите 
резултати во 2008 година, во процесот на нејзино интегрирање во 
Европската унија. 

4. Укажува на потребата од континуирана поддршка на активностите на 
сите надлежни субјекти, со цел за исполнување на поставените 
критериуми и заокружување на приоритетните задачи: отпочнување  
преговори со Европската унија и визна либерализација. 

5. Се залага, надлежните субјекти, со сета сериозност и критичност да ги 
анализираат забелешките во Извештајот и да се обврзат за 
надминување на слабостите, особено во делот на политичките 
критериуми за членство во Унијата. 

6. Го поздравува донесувањето на Акцискиот план на Владата на 
Република Македонија за реализација на препораките содржани во 
Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република 
Македонија во 2008 година и ги повикува работните тела да го 
разгледаат и дадат конструктивен придонес, согласно нивниот делокруг. 

7. Ја поддржува Владата, во континуитет да ги презема потребните 
активности за целосна имплементација на Спогодбата за стабилизација 
и асоцијација меѓу Република Македонија И Европската унија. 

8. Ја поддржува Владата, во ревизијата на Националната програма за 
усвојување на правото на Европската унија, да ги вгради препораките 
содржани во Извештајот. 

9. Ја изразува готовноста, во својата работа и во работата на работните 
тела да даде приоритет на разгледувањето на законите со кои се 
усогласува националното законодавство со правото на Европската унија. 

10. Го нагласува значењето на континуираните реформски процеси во сите 
области од општественото живеење, како и од засилување на 
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административните капацитети, потребни за целосно и ефикасно 
спроведување на реформите. 

11. Смета дека во исполнувањето на поставените задачи, потребно е, 
постојано позитивно да се афирмира Република Македонија, како идна 
членка на Унијата. 

12. Укажува на потребата да продолжат транспарентно да се одвиваат 
процесите на пристапување на Република Македонија кон Европската 
унија, при што да се засилат, комуникациите со јавноста, да се вклучи 
цивилниот сектор и да се активираат сите други потенцијали на 
општеството. 

13. Ја потенцира улогата на Република Македонија во унапредувањето на 
регионалната соработка и соработката со државите - членки на ЕУ, 
особено со оние што не поддржуваат на патот на нашето интегрирање 
во Унијата. 

14. Ја повикува Владата, редовно и сеопфатно да го известува Собранието, 
за сите аспекти на пристапниот процес. 

15. Оваа Резолуција да се достави до Владата на Република Македонија, 
претседателот на Европскиот парламент, претседавачот на Советот на 
министри на Европската унија и Европскиот совет, претседателот и 
членовите на Европската комисија и претседателите на земјите - членки 
на Европската Унија. 

16. Оваа Резолуција ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија." 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. ______________ 
_________2008 г. 

Скопје 

Претседател 
 на Собранието на Република 

Македонија 
Трајко Вељаноски 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

 Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република 
Македонија за 2008 година беше разгледан во Националниот совет за 
евроинтеграции, во Комисијата за европски прашања и Комисијата за 
надворешна политика. Исто така, повеќе други работни тела расправаа по 
делови од Извештајот, кои соодветствуваат на делокругот на нивната работа. 

 На предлог на Националниот совет за евроинтеграции, Извештајот ќе се 
разгледува на седницата на Собранието на Република Македонија што ќе се 
одржи на 15 декември 2008 година.  

 Оценувајќи дека Собранието на Република Македонија треба да го 
изрази својот став по констатациите, коментарите, забелешките и препораките 
содржани во Извештајот, предлагаме, расправата по Извештајот да заврши со 
донесување на Резолуција за приоритетите во 2009 година за пристапување на 
Република Македонија во Европската унија. 

 Во Резолуцијата се предлага, Собранието, да ја потврди стратешката и 
косензуална определба за зачленување на Република Македонија во ЕУ и да 
ги афирмира заложбите за унапредување на односите со институциите на 
Европската унија. 

 Со цел, да се зајакне позицијата на Република Македонија во 
предпристапниот процес, неопходно е да се дефинираат приоритетите за 2009 
година за пристапување на Република Македонија во Европската унија: 
добивање датум за отпочнување преговори со Унијата и визна либерализација.  

 За остварување на приоритетите, во Предлогот на Резолуцијата се 
посочуваат мерките и активностите што надлежните субјекти треба да ги 
преземат во 2009 година. Во таа смисла, Собранието ја поддржува Владата во 
донесувањето на Акцискиот план за реализација на препораките содржани во 
Извештајот на Европската комисија и ја поттикнува целосно да го оствари, во 
предвидената динамика. 

 


