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1  Oliver Varhelyi, Komisioner Evropian për Fqinjësi dhe Zgjerim paralajmëroi se Komi-
sioni do ta prezantoj propozim-kornizën negociuese për Maqedoninë e Veriut dhe 
Shqipërinë në qershor të vitit 2020 <https://www.euractiv.com/section/enlarge-
ment/news/enlargement-package-postponed-until-autumn-negotiation-framewo
rk-to-go-ahead-in-june/1468617/>, i aksesuar më datë 20 maj 2020.

2  Komisioni Evropian, Komunikatë e Komisionit deri te Parlamenti Evropian, Këshilli, 
Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian dhe Komiteti i Rajoneve, Fuqizimi i procesit 
të anëtarësimit – perspektivë kredibile e BE për Ballkanin Perëndimor KOM (2020) 
57 final.

Në këtë dokument të shkurtër për politikë, i analizojmë 
kushtet të cilat i parashtroi Qeveria Bullgare në lidhje me 
përgatitjen e kornizës negociuese dhe organizimin e kon-
ferencës së parë ndërqeveritare midis Bashkimit Evropian 
dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ne e shqyrto-
jmë ndikimin e mundshëm dhe opsionet për tejkalimin e 
këtyre sfidave në procesin e anëtarësimit të Maqedonisë 
së Veriut në BE, me fokus mbi kornizën negociuese që na 
paraprin të BE1 në përputhje me metodologjinë e re të 
zgjerimit.2
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Në muajin mars të vitit 2020, Këshilli i Bashkimit Evropian përfundimisht e miratoi 
konkluzionin për çeljen e negociatave aderuese me Republikën e Maqedonisë së Ve-
riut, megjithatë, pa e caktuar datën e konferencës së parë ndërqeveritare. Ky vendim 
u bë i mundshëm pas shmangies së bllokadës nga ana e Greqisë lidhur me procesin 
e anëtarësimit, si rezultat i Marrëveshjes së Prespës,3 e nënshkruar nga të dyja palët 
në vitin 2018.4

Në përputhje me këtë Marrëveshje, Republika e Maqedonisë e ndryshoi emrin 
kushtetues në Republika e Maqedonisë së Veriut, ndërsa arritjet kryesore të palës 
maqedonase kanë të bëjnë me njohjen e gjuhës zyrtare të vendit si “maqedonase”,5 

nocion i cili, gjithashtu, përdoret edhe për shtetësinë. Marrëveshja e Prespës është 
një marrëveshje bilaterale midis dy vendeve, e cila u nënshkrua edhe nga përfaqësue-
si i Kombeve të Bashkuara “dëshmitar”.6 BE dhe NATO fuqimisht e mbështetën dhe 
e përshëndetën Marrëveshjen si shembull për “konsolidimin e paqes dhe sigurinë e 
gjithë rajonit”.7

Në kundërshtim me pritshmëritë,8 Marrëveshja e Prespës menjëherë nuk e hapi derën 
për negociatat aderuese me Maqedoninë e Veriut.9 Një gjë e këtillë u bë e mundshme 
madje dy vjet më vonë, pas aprovimit të kërkesës franceze për një metodologji të re 
dhe më komplekse për anëtarësim.10

PARATHËNIE

3  Emërtimi i plotë i Marrëveshjes: Marrëveshje përfundimtare për zgjidhjen e dallimeve të përshkruara në rezolutat 
817 (1993) dhe 845 (1993) të Këshillit të Sigurisë pranë Kombeve të Bashkuara, për ndërprerjen e vlefshmërisë 
së Marrëveshjes së përkohshme nga viti 1995 dhe për vendosjen e partneritetit strategjik midis palëve.

4  Vendi u pranua në OKB me referencën e përkohshme “ish- Republika Jugosllave e Maqedonisë” ndërsa KB 
ndërmjetësuan në këtë kontest deri në hyrjen në fuqi të Marrëveshjes së Prespës në vitin 2019. Marrëveshja 
e përkohshme midis Greqisë dhe Republikës së Maqedonisë në vitin 1995 e ndërpreu bllokimin ndërkombëtar 
dhe ekonomik të cilin Greqia ia imponoi Republikës së Maqedonisë, pas shpalljes së pavarësisë së vendit nga 
ish-Jugosllavia. Greqia nuk e respektoi detyrimin e vet nga kjo Marrëveshje që të mos e bllokoj anëtarësimin 
e Republikës së Maqedonisë në organizatat ndërkombëtare, siç është përcaktuar me Aktgjykimin e Gjykatës 
Ndërkombëtare të Drejtësisë (zbatimi i Marrëveshjes së Përkohshme nga 13 shtatori i vitit 1995 ish- Republika 
Jugosllave e Maqedonisë kundër Greqisë) (Aktgjykimi nga data 5 dhjetor i vitit 2011, Raporte të GjND nga viti 
2011, faqe 644). Bllokimi grek për anëtarësimin në NATO dhe BE vazhdoi derisa dy vendet e nënshkruan Mar-
rëveshjen e Prespës.

5  Neni 1, paragrafi 3. v) të Marrëveshjes së Prespës: “Gjuha zyrtare e Palës së dytë do të jetë “gjuha maqedonase”, siç 
është e njohur në Konferencën e Tretë të KB për standardizimin e emrave gjeografik, të mbajtur në Athinë në vitin 1977 
dhe siç është përcaktuar në nenin 7, paragrafin (3) dhe paragrafin (4) nga kjo Marrëveshje”.

6 Në përputhje me rezolutat 817 (1993) dhe 845 (1993) të Këshillit të Sigurisë.
7  Deklaratë e përbashkët për mediat të Sekretarit të Përgjithshëm të NATO Jenc Stoltenberg, dhe kryetarit të 

Këshillit Evropian Donald Tusk, për zgjidhjen e “kontestit për emrin” <https://www.nato.int/cps/en/natohq/ 
news_155945.htm?selectedLocale=en>,i aksesuar më datë 24 prill të vitit 2020.

8  Një gjë e këtillë pritej, meqë Komisioni Evropian propozonte të fillojnë negociatat për anëtarësim me ish-Repub-
likën e atëhershme Jugosllave të Maqedonisë”, çdo vit nga viti 2009.

9  Këshilli për Çështje të Përgjithshme mbi Zgjerimin dhe Procesin e Stabilizim Asocimit – konkluzione të Këshillit 
10555/18 (26 qershor të vitit 2018) <https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2018/06/26/>,i aksesu-
ar më datë 3 maj të vitit 2020.

10  Këshilli për Çështje të Përgjithshme mbi Zgjerimin dhe Procesin e Stabilizim Asocimit – konkluzione të Këshillit 
7002/20 (25 mars të vitit 2020) <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/en/pdf>,i 
aksesuar më datë 3 maj 2020.PA
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Para takimit të Këshillit të BE në tetor të vitit 2019, Qeveria Bullgare e miratoi Pozi-
cionin Kornizë,11 i cili u konfirmua me Deklaratë nga Kuvendi Bullgar.12 Edhe përkrah 
mbështetjes për çeljen e negociatave aderuese, në këtë Pozicion janë përfshirë kushte 
të reja për Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilat kinse burojnë nga Marrëveshja 
për miqësi, marrëdhënie të mira fqinjësore dhe bashkëpunim midis Republikës së Ma-
qedonisë dhe Republikës së Bullgarisë nga viti 2017 (në tekstin në vijim: Marrëveshja 
për miqësi MK-BG).13 Рozicioni Kornizë përmban kushte të detajuara që kanë të bëjnë 
me anëtarësimin në tërësi dhe veçanërisht për të drejtat dhe për konferencën e dytë 
ndërqeveritare, si dhe për kapitujt 35 dhe 10.

Pastaj pasoi Deklarata e Qeverisë Bullgare si aneks të konkluzioneve të Këshillit, që u 
mbajt në muajin mars të vitit 2020 (në tekstin në vijim: Deklarata), e cila u fokusua mbi 
kushtet e përgjithshme, kushtet për konferencën e parë ndërqeveritare dhe Kapitullin 
35.

Në këtë dokument i analizojmë kushtet e prezantuara në këtë Deklaratë, e cila është 
Aneks i konkluzioneve të Këshillit nga muaji mars i vitit 2020.14 Ajo është një Deklaratë 
e njëanshme e një vendi anëtar dhe nuk është dokument të cilin e ka miratuar Këshilli. 
Megjithatë, e njëjta ka implikime reale, meqë nevojitet konsensus i të gjitha vendeve 
anëtare për çështjet kryesore që kanë të bëjnë me zgjerimin, kështu që Republika e 
Bullgarisë në të vërtetë mund t’i vë veto fillimit të konferencës së parë ndërqeveritare. 
Metodologjia e re e zgjerimit, të cilën kohë më parë e aprovoi Këshilli i BE, i thërret të 
gjitha palët të “përmbahen nga keqpërdorimi i çështjeve të pazgjidhura gjatë procesit 
të aderimit në BE”,15 megjithatë nuk e shmang mundësinë e vetos.

Këtij dokumenti i është bashkëlidhur pasqyra e Marrëveshjes për miqësi MK-BG dhe 
pozicione relevante bullgare nga Pozicioni Kornizë dhe Deklarata.

11  Совет на министри на Република Бугарија, Рамкова позиция относно разширяване наЕСипроцеса на 
стабилизиране и асоцииране: Република Северна Македония и Албания (9 октомври 2019) [Pozicioni 
Kornizë lidhur me zgjerimin e BE dhe Procesin e Stabilizim Asocimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe 
Shqipërisë] <https://www.gov.bg/bg/prestsentar/novini/ramkova-pozit- sia>,i aksesuar më datë 3 maj të vitit 2020.

12  Декларация на Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България във връзка с 
разширяванетонаЕвропейскиясъюзиПроцесанастабилизиранеиасоциираненаРепубликаСеверна 
Македония и Република Албания [Deklaratë e Asamblesë së dyzet e katërt Kombëtare të Republikës së 
Bullgarisë lidhur me zgjerimin e BE dhe Procesin e Stabilizim Asocimin të Republikës së Maqedonisë së Veriut 
dhe Shqipërisë] <https://www.parliament.bg/bg/news/ID/4920>, i aksesuar më datë 3 maj të vitit 2020.

13  Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes për miqësi, marrëdhënie të mira fqinjësore dhe bashkëpunim midis Repub-
likës së Maqedonisë dhe Republikës së Bullgarisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë – Marrëveshje 
ndërkombëtare” nr. 12/2018).

14  Ky aneks nuk është publikuar në ueb-faqen zyrtare të Këshillit.
15  Komisioni Evropian, Njoftim i Komisionit deri te Parlamenti Evropian, Këshilli, Komiteti Ekonomik dhe Social 

Evropian dhe Komiteti i Rajoneve, Fuqizimi i procesit të anëtarësimit–perspektivë kredibile e BE për Ballkanin 
Perëndimor KOM (2020) 57 final 2. PA
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Deklarata përbëhet nga tri pjesë: pozita bullgare se procesi i aderimit për Maqedoninë 
e Veriut tërësisht do të kushtëzohet me interpretimin e tyre të Marrëveshjes për miqë-
si MK-BG; kërkesat për përfshirje në kornizën negociuese për Republikën e Maqedo-
nisë së Veriut, si dhe kërkesa që ka të bëjë me kornizën negociuese për Shqipërinë. 
Në vijim i analizojmë pikat e Deklaratës kundrejt Marrëveshjes për miqësi MK-BG, si 
dhe sa u përket kushteve të BE për anëtarësim dhe i prezantuam gjetjet nga analiza.

1.  Një numër i madh i kërkesave bullgare kanë të bëjnë me nenin 8 (shih Aneksin) 
dhe me punën e Komisionit të Përbashkët Multidisiplinor të Ekspertëve për çështje 
historike dhe arsimore i formuar në përputhje me Marrëveshjen për miqësi MK-BG 
(në tekstin në vijim: Komisioni) “me qëllim të thellimit të besimit të tyre të ndërs-
jellë”, si dhe të kontribuoj në interpretimin objektiv të bazuar në prova autentike 
nga burime historike, si dhe interpretim shkencor të ngjarjeve historike.16

Qëndrimet e të dyja palëve për arritjet konkrete dhe esencën e punës së Komi-
sionit, në masë të konsiderueshme kanë divergjenca. Pala maqedonase e konsid-
eron punën si dinamike, duke e pasur parasysh se janë mbajtur nëntë takime nga 
themelimi i Komisionit në mesin e vitit 2018 deri në nëntor të vitit 2019.17 Pozi-
cioni Kornizë bullgar, i konfirmuar me Deklaratën e Kuvendit Bullgar, u publikua pas 
vlerësimit të palës bullgare se është arritur shumë pak.18 Pastaj, pala maqedonase 
kërkoi pauzë për punën e Komisionit, duke u justifikuar me zgjedhjet e ardhshme 
në Maqedoninë e Veriut.19

Së këtejmi, përmes vendimeve politike të Qeverisë dhe Kuvendit, Bullgaria e beto-
nizoi pozitën e saj për çështjet kryesore historike, duke u përpjekur që BE nxitimthi 
ta pranoj interpretimin e saj sa i përket Marrëveshjes përmes kushtëzimit të pro-
cesit aderues të Maqedonisë së Veriut. Kjo, në të vërtetë, e komprometoi punën e 
Komisionit dhe i diskriditoi parimet e Marrëveshjes për miqësi MK-BG.

Me sa duket pala bullgare dhe maqedonase, në bazë, ndryshe e interpretojnë no-
cionin “histori e ndarë/e përbashkët”,20 i cili përdoret në Marrëveshjen për miqësi 
MK-BG. Pala bullgare thjeshtë përmes përfshirjes së përcaktuesit kohor “deri në 
vitin 1944” në Deklaratën dhe në Pozicionin Kornizë, i cili përndryshe nuk figuron 
në këtë Marrëveshje, përpiqet t’i legjitimoj kërkesat e saj se kombi maqedonas 
është krijuar në vitin 1944 dhe se para kësaj Maqedonia dhe Bullgaria kanë pasur 

ZBATIMI I MARRËVESHJES PËR 
MIQËSI, INTERPRETIM I NJËAN-
SHËM OSE DETYRIM

16  Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes për miqësi, marrëdhënie të mira fqinjësore dhe bashkëpunim midis Republikës së 
Maqedonisë dhe Republikës së Bullgarisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë – Marrëveshje ndërkombëtare 
nr. 12/2018).

17  Intervistë me ministrin e Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Nikolla Dimitrov, Telma 
“Toptema” (5 maj të vitit 2020)<https://telma.com.mk/78392-2/>, i aksesuar më datë 6 maj të vitit 2020.

18  Теодора Павлова, ‘Проф. Ангел Димитров: Напрежението в работата на Съвместната мултидисциплинарна 
експертна комисия между България и Северна Македония не затихва’ [Prof. Angel Dimitrov: Tensionet në punën 
e Komisionit të Përbashkët Multudisiplinor të Ekspertëve, midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut nuk reduktohen] 
Agjencia gazetareske Fokus (Sofje, 29 nëntor të vitit 2019) <http://m.focus-news.net/?ac-tion=news&id=2724634>, i 
aksesuar më datë 28 prill të vitit 2020.

19  Intervistë me Dragi Gjorgiev, “Komisioni Maqedono – Bullgar në pauzë, pas zgjedhjeve do të kërkohet zgjidhje 
për Goce Dellçevin” Alsat, “360 0“ (26 shkurt të vitit 2020) <https://360stepeni.mk/makedonsko-bugarskata- 
komisija-na-pauza-po-izborite-ke-se-bara-reshenie-za-gotse-delchev/>, i aksesuar më datë 3 maj të vitit 2020.

20  Marrëveshja është nënshkruar në gjuhën maqedonase dhe bullgare dhe përdorë nocionin “заедничка“ në gjuhën 
maqedonase dhe „обща“ në gjuhën bullgare. Përkthimi jozyrtar në gjuhën angleze i publikuar nga MPJ të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut është “e ndarë”.PA
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“histori të përbashkët”.21 Për palën maqedonase ky interpretim (i gabuar) i historisë 
së përbashkët deri në vitin 1944 si “përkatësi e popullit bullgar” nuk është i pran-
ueshëm, meqë mund të flasim për histori të përbashkët në periudha të caktuara 
historike”, por gjithashtu edhe për “histori të përbashkët ose të ndërthurur”, por jo 
vetëm me Bullgarinë.22 Është qartë se punën e Komisionit e vështirësojnë diverg-
jenca konceptuale dhe metodologjike.23

Deri më tani, Komisioni nuk ia doli të arrijë Marrëveshje për figurat kryesore dhe 
të caktoj datë për shënimin e përbashkët, që është njëra nga dispozitat e Mar-
rëveshjes për miqësi MK-BG, në mesin e të cilave çështje më kontestuese është 
çështja e përkatësisë etnike të figurave kryesore historike, siç është figura e Goce 
Dellçevit.24

Insistimet e palës bullgare për demarkimin e historisë së përbashkët “deri në vitin 
1944” është po ashtu, mjaft e rëndësishme që të kuptohet kërkesa për “zëvendë-
simin e pllakave dhe shenjave tjera informative, duke i përfshirë edhe ato të monu-
menteve historike dhe kulturore”, gjë e cila aspak nuk përmendet në Marrëveshjen 
për miqësi MK-BG. Pozicioni Kornizë Bullgar në mënyrë më të detajuar e shpjegon 
këtë kërkesë: “të shmangen nga pllakat dhe mbishkrimet e monumenteve, nga 
qendrat memoriale dhe objektet, tekstet të cilat në mënyrë të hapur manifestojnë 
urrejtje kundër Bullgarisë, siç janë ato që përmbajnë kualifikime si “okupatori fash-
ist bullgar”.25 Me sa duket, me këtë kërkesë, Bullgaria përpiqet ta korrigjoj historinë 
e saj se sa të “kontribuoj për një interpretim objektiv dhe shkencor të ngjarjeve his-
torike” siç është theksuar në Marrëveshje. Sipas opinioneve të caktuara, diskutimi, 
gjithashtu, mund të filloj me “njohjen dhe diskutimin e krimeve të luftës të kryera 
nga forcat okupatore bullgare në territorin maqedonas gjatë kohës së Luftës së 
Dytë Botërore”, e që është një çështje shumë më e rëndësishme sesa ajo se dikush 
a e ka konsideruar veten si maqedonas ose bullgar në shekullin e nëntëmbëdh-
jetë.”26

Propozimi i palës maqedonase para Komisionit për përfshirjen e historianëve të 
cilët nuk janë pjesë as të historiografisë bullgare dhe as të historiografisë maqedo-
nase nuk u pranua nga pala bullgare.27  

21  Bullgaria: “Zaharieva thërret të vazhdoj puna e Komisionit të Përbashkët për Çështje Historike”, Agjencia e gazetave 
të pavarura ballkanike (13 maj 2020) <https://balkaneu.com/bulgaria-zaharieva-calls-for-the-resumption-of-the-
work-of-the-joint-committee-on-historical-issues/>, i aksesuar më datë 15 maj të vitit 2020.

22  Dragi Gjeorgiev dhe Petar Todorov, “Kontesti maqedono-bullgar nuk mund të ketë “fitues”, Deutsche Welle(Sh-
kup 25 prill të vitit 2020)<https://tinyurl.com/ybp6wr2p>,i aksesuar më datë 3 maj të vitit 2020.

23  Më shumë për dallimet në qasjen: Lubica Spasovska “Të gjitha kombet janë konstrukte moderne” Res Publica 
bllog (Shkup, 8 gusht të vitit 2019) <https://respublica.edu.mk/blog/2019-08-01-10-48-19> dhe përgjigje ndaj 
bllokut: Naum Kjçev, “A janë të gjitha kombet konstrukte moderne”? ResPublica (Shkup, 23 gusht të vitit 2019) 
https://respublica.edu.mk/blog/2019-08-23-08-41-39, i aksesuar më datë 11 maj të vitit 2020.

24  Katerina Bllazhevska, “Gjorgiev: Faktet për Goce Dellçevin janë të njëjta, megjithatë interpretimi është i ndryshëm” 
Deutsche Welle (Shkup, 19 qershor 2019)https://tinyurl.com/y963cbnxi i aksesuar më datë 3 maj të vitit 2020.

25  Pozicioni Kornizë I.1.
26  Lupço Popovski, “Intervistë me Ulf Brunbauer, historian austriak: kërkesat e Bullgarisë janë komike”, Gazetë e pa-

varur (Shkup, 11 maj të vitit 2020) <https://nezavisen.mk/intervju-so-ulf-brunbauer-avstriski-istorichar-baran-
jata-na-bugarija-se-smeshni/?fbclid=IwAR2owvF9VmlvlLk8ArXZ648lv03rc9ENkZ-eFYAaKGUH-O4mlGYDp-
PmEbiFo>, i aksesuar më datë 13 maj të vitit 2020.

27  “Puna e përbashkët e historianëve nga Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut larg rezultateve të dëshiruara”, interv-
istë për AGB me Angell Dimitrov (Sofje, 12 dhjetor të vitit 2019) <https://www.bnr.bg/en/post/101203641/
joint-work-of-historians-from-bulgaria-and-north-macedonia-is-far-from-desired-results>, i aksesuar më datë 
6 maj të vitit 2020. ZB
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9Negociata aderuese midis BE dhe Maqedonisë së Veriut: pasojat e mundshme të kushteve bullgare

2.  Me deklaratën kërkohet Maqedonia e Veriut të mos u referohet “kurrfarë bazave his-
torike dhe demografike që të kërkoj status të minoritetit për asnjë grup të qytetarëve 
në territorin e Republikës së Bullgarisë” dhe t’i ndërpres “të gjitha mbështetjet e 
organizatave të cilat e pohojnë ekzistimin e të ashtuquajturit “minoritet maqedonas” 
në Republikën e Bullgarisë, përfshirë këtu edhe organizatat ndërkombëtare siç është 
Këshilli i Evropës dhe në formatet multilaterale dhe mekanizmat monitorues”, duke 
iu referuar nenit 11 të Marrëveshjes për miqësi MK-BG.

As neni 11 i Marrëveshjes, dhe as ndonjë dispozitë tjetër e Marrëveshjes ka të bëjë 
me “minoritete”. Megjithatë, nga ana tjetër, në Preambulë theksohet se Marrëveshja 
mbështetet mbi parimet e Kartës së OKB, dokumenteve të OSBE, si dhe mbi “Parimet 
demokratike të përfshira në aktet e Këshillit të Evropës”. Të drejtat e pjesëtarëve të 
minoriteteve u përkasin pjesëtarëve të minoriteteve dhe janë të patjetërsueshme. 
Pastaj, këto të drejta janë të drejta nga korpusi i vlerave të Bashkimit Evropian,28 me 
ç’rast diskriminimi në bazë të origjinës etnike është i ndaluar.29 Shtetet e kanë obligim 
t’i mbrojnë të drejtat e minoriteteve në vendet e tyre.

Në këtë temë të rëndësishëm janë dokumentet e Këshillit të Evropës, në të cilat, 
mes tjerash, konstatohet mosnjohja e minoritetit maqedonas30,31 dhe theksohet fakti 
se Bullgaria vazhdon që të mos i ekzekutoj edhe aktgjykimet e kohë mëparshme të 
Gjykatës në lidhje me organizatat të cilat angazhohen për “njohjen e minoritetit ma-
qedonas në Bullgari”.32 Së këtejmi, pranimi eventual i kësaj kërkese do të nënkupton-
te se Bullgarisë, nën vellon e demokratizimit dhe evropeizmit, i lejohet ta eksportoj 
shkeljen e të drejtave të njeriut, që tanimë është e konstatuar nga ana e Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Kjo kërkesë në mënyrë implicite i komprometon kriteret aderuese në klasterin 
“Themele” për institucionet demokratike dhe sundimin e të drejtës, të cilët fuqimisht 
mbështeten në standardet e vendosura nga ana e Këshillit të Evropës, autoritetet të 
cilët janë nën kompetencë të tij dhe të organizatave tjera ndërkombëtare. Respek-
timi i obligimeve nga anëtarësia dhe nga standardet e përcaktuara është obligim, dhe 
jo çështje e zgjedhjes për shtetet – aderuese në BE, si dhe për asnjërën anëtare të 
këtyre organizatave. Përveç kësaj, asnjë vend – kontraktues i Konventës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut nuk mund të heq dorë nga e drejta të cilën e posedon për 
ankesë ndërkombëtare.33

Motivet e kërkesës sërish duhet të kërkohen në histori dhe interpretimin bullgar 
se “historia e përbashkët” përfundon në vitin 1944, dhe nga kjo rezulton se nuk 
është përfshirë periudha historike në të cilën minoriteti maqedonas në Bullgari 
ishte plotësisht i njohur (1947-1958).

28  Marrëveshja për Bashkimin Evropian, neni 2.
29  Karta e të drejtave themelore të Bashkimit Evropian, neni 21.
30  Komiteti konsulent i Konventës Kornizë për mbrojtjen e minoriteteve kombëtare opinioni i tretë për Bullgarinë, 

(30 korrik të vitit 2014) faqe. 5 dhe 9-10<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Display- 
DCTMContent?documentId=090000168008c669>, i aksesuar më datë 2 maj të vitit 2020.

31  Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, Rezoluta 2296 (2019), dialogu post-monitorimit me Bullgarinë <http://seman-
tic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL-1hSZWYvWDJILURXLWV4dHI-
uYXNwP2ZpbGVpZD0yODA2MiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljc- GFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvW-
FJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI4MDYy>,i aksesuar më datë 24 prill të vitit 2020.

32  Raport i Komisioneres për të Drejtat e Njeriut të Këshillit të Evropës, Dunja Mijatoviq, pas vizitës së saj në Bullgari 
nga data 25 deri në 29 nëntor të vitit 2019 (31 mars të vitit 2020) 11 <https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-
bulgaria-from-25-to-29-november-2019-by-dunja-m/16809cde16>,i aksesuar më datë 2 maj të vitit 2020.

33 Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, neni 33.ZB
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10 Negociata aderuese midis BE dhe Maqedonisë së Veriut: pasojat e mundshme të kushteve bullgare

3.  Kushti që ka të bëjë me reformën e shërbimeve të zbulimit dhe sigurisë: zbulimi 
i bashkëpunëtorëve në Republikën aktuale të Maqedonisë së Veriut të cilët kanë 
punuar në shërbimet e sigurisë dhe të zbulimit në ish-Jugosllavi”, si dhe kërkesa që 
Maqedonia e Veriut të iniciojnë “proces të rehabilitimit të viktimave nga regjimi komu-
nist jugosllav të cilëve u është bërë trysni për shkak të përcaktimit të tyre si bullgar” 
nuk kanë bazë në Marrëveshjen për miqësi MK-BG. Mbetet e paqartë se Bullgaria a 
pret që këto çështje t’i shqyrtoj Komisioni si çështje historike ose në mënyrë tjetër. 
Me sa duket ato janë të tepërta, dhe jopërkatëse, nëse merret parasysh se korniza 
e kushteve aderuese e BE për këto çështje tanimë është e përcaktuar (dhe evoluon) 
në bazë të sistemit evropian për të drejtat e njeriut, duke e përfshirë edhe praktikën 
gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Standardet e Komisionit të 
Venecias etj. mbi të cilat fuqimisht mbështetet klasteri “Themele”.

4.  Sa i përket kornizës negociuese, Bullgaria kërkon që zbatimi i “marrëveshjeve midis Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut dhe vendeve anëtare të BE” në këtë rast Greqia dhe 
Bullgaria, të bëhet pjesë e Kapitullit negoiciues 35 “Çështje të tjera”.

Kërkesa bullgare që Maqedonia e Veriut dhe BE ta përdorin vetëm emrin e plotë të vendit 
“Republika e Maqedonisë së Veriut” por jo edhe formën e shkurtër “Maqedonia e Veriut”, 
të parashikuar në Marrëveshjen e Prespës, meqë një pjesë e rajonit gjeografik Maqedonia 
e Veriut “është pjesë e kornizës së territorit sovran të Republikës së Bullgarisë,34 nuk ka 
bazë në Marrëveshjen për miqësi MK-BG dhe është në kundërshtim me Marrëveshjen e 
Prespës. Pastaj, kjo është në kundërshtim me zgjidhjet të cilat pasuan në OKB, ku është 
regjistruar emri i plotë dhe i shkurtër i vendit (“Republika e Maqedonisë së Veriut” dhe 
“Maqedonia e Veriut”).35 Përveç tjerash kjo kërkesë në të vërtetë nuk ka të bëjë vetëm 
me kornizën negociuese, por edhe me përdorimin e emrit të shtetit përgjithësisht në BE.

Bullgaria insiston “klauzola gjuhësore” e cila përdoret në marrëveshjet bilaterale midis 
Sofjes dhe Shkupit të aplikohet edhe në BE–“gjuha zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
së Veriut”, përfshirë këtu edhe kornizën e ardhshme negociuese, meqë Bullgaria nuk e 
njeh gjuhën maqedonase. Deklarata dhe Pozicioni Kornizë dalin jashtë Marrëveshjes 
për miqësi MK-BG, e cila i referohet “gjuha maqedonase”, por shton “në përputhje me 
Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë” (frazë identike përdoret edhe për gjuhën 
bullgare). Kjo, nga ana tjetër, është në kundërshtim edhe me Marrëveshjen e Prespës, 
e cila në mënyrë eksplicite bën fjalë për “gjuha maqedonase”. Njohja e gjuhës maqe-
donase, si dhe të historisë, kulturës dhe trashëgimisë së veçantë maqedonase të Ma-
qedonisë së Veriut, në Marrëveshjen e Prespës interpretohen si arritjet kryesore për 
maqedonasit nga zgjidhja e kontestit me emrin.36

Me kërkesën bullgare, Marrëveshja e Prespës të zbatohet “paralelisht dhe duke iu përm-
bajtur në mënyrë të rreptë Marrëveshjes për miqësi MK-BG”, vendoset njëfarë hierarkie 
midis dy marrëveshjeve, me ç’rast i jepet përparësi Marrëveshjes për miqësi MK-BG, gjë 
e cila nuk ka bazë në të drejtën ndërkombëtare. Që të dyja marrëveshjet janë marrëvesh-
je bilaterale midis dy shteteve sovrane, me atë dallim që Marrëveshja e Prespës është 
dëshmuar nga ana e përfaqësuesit të OKB, dhe me këtë Marrëveshje përfundon kontesti 
në të cilin ndërmjetësonte OKB, ndërsa rezultatet e saj janë konstatuar në OKB.

34  Deklarata 7.
35  <https://unterm.un.org/unterm/Display/Record/UNHQ/NA/1c98d616-3b6a-4d15-a7cb-f88c7f988b83> i aksesuar 

më datë 24 prill të vitit 2020.
36  Marrëveshja e Prespës, neni 7. ZB
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11Negociata aderuese midis BE dhe Maqedonisë së Veriut: pasojat e mundshme të kushteve bullgare

Analiza e kërkesave bullgare vë në dukje se ato në masë të konsiderueshme devijojnë 
nga esenca e neneve të Marrëveshjes për miqësi MK-BG ose se me të njëjtat shto-
hen kushte të reja të cilat nuk kanë kurrfarë baze në Marrëveshjen. Bullgaria vendosi 
ta shfrytëzoj pozitën e saj të re si vend-anëtare e BE për të na detyruar dhe të na 
e imponoj interpretimin e saj të Marrëveshjes si bazë për mbështetjen e interesave 
të saj nacionale, përkatësisht të perceptimit aktual të interesave të saj nacionale.37 
Interpretimi i këtillë dhe aplikimi i mundshëm i parimit të marrëdhënieve të mira fqin-
jësore, është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare-Kartën e KB, e cila i për-
cakton marrëdhëniet miqësore midis kombeve mbi parimet e të drejtave të barabarta 
dhe të vet-përcaktimit38 dhe Deklarata për parimet e të drejtës ndërkombëtare për 
marrëdhënie miqësore dhe bashkëpunim midis vendeve, në përputhje me Kartën e 
Kombeve të Bashkuara,39 e cila i përcakton parimet e marrëdhënieve të mira fqin-
jësore.40

Bullgaria i ka zgjedhur vetëm nenet e Marrëveshjes për miqësi MK-BG, që kanë të bë-
jnë me historinë dhe identitetin si kushte të veçanta të cilat i parashtron për progresin 
e Maqedonisë së Veriut në negociatat aderuese. Nuk përmendet fare asnjë nen që 
ka të bëjë me bashkëpunimin midis dy vendeve në shumë fusha që i përmban Mar-
rëveshja (qarkullimi i të mirave, shërbimeve dhe kapitalit, investime të përbashkëta, 
doganat, turizmi, lidhjet e transportit dhe lidhje të tjera të komunikacionit, përfshirë 
këtu edhe kornizën e projekteve infrastrukturore rajonale, kultura, arsimi, mbrojtja 
shëndetësore, politika sociale dhe sporti, mbrojtja e të drejtave autoriale dhe e të 
drejtave të pronësisë intelektuale, fusha juridike dhe konsullore).

Për shkak të kësaj që u tha më lartë, respektimi nga pala bullgare i parimit Pacta sunt 
servanda “me vullnet të mirë” në përputhje me Konventën e Vjenës për të drejtën 
kontraktuese,41 bëhet shumë problematik.

37  Më shumë për çështjen e marrëdhënieve të mira fqinjësore si kusht për anëtarësimin në BE: Elena Basheska, “Kush-
ti i marrëdhënieve të mira fqinjësore në zgjerimin e BE” (2014) Evropa Bashkëkohore Juglindore, ,1(1),92<https://
puread- min.qub.ac.uk/ws/files/18636154/Basheska_The_Good_Neighbourliness_Condition_in_EU_Enlarge-
ment_0. pdf>, i aksesuar më datë 28 prill të vitit 2020.

38  Karta e Kombeve të Bashkuara, neni 1.
39  Deklarata e parimeve të së drejtës ndërkombëtare për marrëdhënie miqësore dhe bashkëpunim midis shteteve në 

përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara UNGA (e miratuar më datë 24 tetor të vitit 1970, Rezoluta 26/25 
e UNGA)(XXV))<https://www.un.org/ruleoflaw/files/3dda1f104.pdf>,i aksesuar më datë 28 prill të vitit 2020.

40  (a) “(А) Parimi i shteteve që të përmbahen në marrëdhëniet e tyre ndërkombëtare nga kanosja ose përdorimi i 
forcës kundër integritetit territorial ose pavarësisë politike të shtetit tjetër, ose në cilëndo qoftë mënyrë tjetër e 
cila është në kundërshtim me synimet e Kombeve të Bashkuara; (b) Parimi shtetet t’i zgjidhin kontestet e tyre ndër-
kombëtare me mjete paqësore në mënyrë që të mos e rrezikojnë paqen, sigurinë dhe drejtësinë ndërkombëtare; 
(c) Detyrim që të mos ndërhyjnë në çështje që janë në kompetencë të brendshme të cilitdo qoftë shtet tjetër, në 
përputhje me Kartën; (ç) Detyrimi i shteteve të bashkëpunojnë midis tyre në përputhje me Kartën; (d) Parimi i të 
drejtave të barabarta dhe i vet-përcaktimit të popujve; (gj) Parimi i sovranitetit të barabartë të shteteve; (е) Parimi 
se shtetet do t’i përmbushin detyrimet e marra prej tyre me vullnet të mirë dhe në përputhje me Kartën”.

41  Kombet e Bashkuara, Konventa e Vjenës për të drejtën e kontraktuar (23 maj 1969), Përmbledhje e marrëveshjeve 
të KB ,1155,/331 <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3a10.html>,i aksesuar më datë 2 maj 2020.ZB
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12 Negociata aderuese midis BE dhe Maqedonisë së Veriut: pasojat e mundshme të kushteve bullgare

Bullgaria e promovoi vetveten si përfaqësuese e fuqishme e anëtarësimit të Maqedo-
nisë së Veriut në BE përmes mbështetjes së vendimeve politike për çeljen e negoci-
atave. Megjithatë, nëse Bullgaria insiston në kushtet e parashtruara për konferencën 
e parë dhe të dytë ndërqeveritare, pasoja do të konsistoj me bllokimin e fillimit të 
negociatave esenciale. Në negociatat aderuese deri më tani, në konferencën e parë 
ndërqeveritare prezantohej korniza negociuese, ndërsa konferenca e dytë ndërqeveri-
tare kishte të bëjë me fillimin esencial të negociatave dhe me çeljen e kapitujve.42

За да може процесот на пристапување да го врати кредибилитетот кај обете страни и да го 
искористи целиот свој потенцијал, тој мора да се заснова на цврсто уверување, меѓусебна 
доверба и јасни заложби од обете страни.

Ова значи дека лидерите на Западен Балкан мора поверодостојно да ја исполнат својата 
заложба за спроведување на неопходните фундаментални реформи, без оглед 

42  Këshilli i BE, takimi i dytë i Konferencës për anëtarësim me Malin e Zi në nivel ministror – fillimi i negociatave 
esenciale, Komunikatë për media, Bruksel (18 dhjetor të vitit 2012), <http://data.consilium.europa.eu/doc/docu-
ment/ST-17885-2012-INIT/en/pdf> dhe takimi i dytë i Konferencës për anëtarësim me Malin e Zi në nivel minist-
ror-dy kapitujt e parë u çelën, Bruksel (14 dhjetor të vitit 2015)<https://www.consilium.europa.eu/media/21901/
press-release-accession-conference-with-serbia.pdf>,i i aksesuar më datë 7 maj 2020. ZB
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PASOJAT DHE OPSIONET 
E KORNIZËS NEGOCIUESE

Mënyra e ballafaqimit me sfidat e reja të shkaktuara nga qëndrimet bullgare, do të ketë 
një varg pasojash, të cilat mund të trajtohen në nivele të ndryshme për procesin negoci-
ues të Maqedonisë së Veriut, për rajonin, për zgjerimin e BE dhe për politikat e jashtme. 
Në këtë pjesë i shqyrtojmë pasojat dhe opsionet e mundshme të kornizës nogociuese si 
hapin e parët të radhës, me të cilin përcaktohet korniza e kushtëzimit të gjithë procesit 
të anëtarësimit. Gjatë analizës është marrë në konsideratë metodologjia e re e zgjerimit, 
meqë kornizat negociuese për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë janë testi i parë i saj 
i mirëfilltë, veçanërisht sa i përket parimit të saj kryesor: parimi i kredibilitetit.

Në mënyrë që procesi i anëtarësimit të mund ta kthej kredibilitetin tek të dyja palët dhe ta shfrytëzoj 
të gjithë potencialin e vet, ai duhet të mbështetet në bindje të fuqishme, besim të ndërsjellë dhe 
përpjekje të qarta nga të dyja palët.

Kjo nënkupton se liderët e Ballkanit Perëndimor në mënyrë më të besueshme duhet t’i përm-
bushin përpjekjet e tyre për zbatimin e reformave të nevojshme fundamentale, pavarësisht se 
a kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit, ekonominë ose me sigurimin 
e funksionimit të drejtë të institucioneve demokratike dhe administratës publike si dhe harmo-
nizimin e politikës së jashtme. Vendet anëtare dhe qytetarët e BE, me të drejtë janë të shqetësuar dhe 
duhet sërish të binden në vullnetin politik pa ekuivoke të vendeve, që do të dëshmohet me reforma 
strukturore dhe konkrete. Nga ana tjetër, liderët e Ballkanit Perëndimor doemos duhet të ndërmarrin 
aktivitete plotësuese për përforcimin e bashkëpunimit rajonal dhe marrëdhënieve të mira fqinjësore në 
mënyrë që të ketë stabilitet dhe prosperitet për qytetarët e tyre, ndërsa njëkohësisht ta bindin BE se 
rajoni ballafaqohet me sukses me trashëgimin e të kaluarës së saj.

Kjo, nga ana tjetër nënkupton se Bashkimi Evropian është i përkushtuar në mënyrë stoike në 
përpjekjet e tij për një proces të bazuar në merita. Kur vendet partnere i përmbushin kriteret objek-
tive dhe kushtet e përcaktuara objektive, vendet anëtare do të dakordësohen që të kalojnë në fazën e 
ardhshme të procesit. Të gjitha palët duhet të përmbahen nga keqpërdorimi i çështjeve të pazgjidhura 
gjatë procesit të anëtarësimit në BE. Në këtë drejtim, vendet anëtare dhe institucionet doemos duhet të 
jenë të një zëshme në rajon, duke dërguar sinjale të qarta për mbështetje dhe stimulim, si dhe të flasin 
sinqerisht dhe në mënyrë të qartë për mangësitë kur ato do të paraqiten

STRATEGJIA E RE E ZGJERIMIT, Fq. 2
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1.  Pozicioni bullgar për gjuhën maqedonase dhe identitetin maqedonas, i cili është në 
kundërshtim të drejtpërdrejt me Marrëveshjen e Prespës dhe me zgjidhjet e Kombeve të 
Bashkuara, do ta bëj jo legjitim Marrëveshjen e Prespës. Nga ana tjetër, pranimi i interpre-
timit bullgar të Marrëveshjes për miqësi MK-BG, i cili në masë të konsiderueshme është 
i ndryshëm nga përmbajtja thelbësore e tij, do të ketë pasoja të jo-legjitimitetit edhe të 
vet Marrëveshjes, si Marrëveshje bilaterale, e bazuar në normat ndërkombëtare për mar-
rëdhënie të mira fqinjësore.

Zbatimi i Marrëveshjes së Prespës dhe zbatimi i interpretimit bullgar sa i përket Mar-
rëveshjes për miqësi MK-BG, nuk mundet bashkërisht të përfshihen në kornizën ne-
gociuese, meqë janë kontradiktorë.

Është me rëndësi jashtëzakonisht të madhe të shmangen cilado qofshin kontraditka të 
kornizës negociuese me të drejtën e BE meqë “BE e respekton barazinë e vendeve-anëtare 
para marrëveshjeve, si dhe identitetet e tyre kombëtare, konform strukturave të tyre 
themelore, politike dhe kushtetuese, përfshirë edhe vetëqeverisjen rajonale dhe lokale.”43 
Derisa procesi i aderimit, patjetër, duhet të jetë proces i cili i ndryshon kombet, ai deri 
më tani nuk ka qenë dhe nuk duhet të perceptohet si proces i ndryshimit të identitetit 
kombëtar.

Pritet që korniza negociuese t’i mbroj arritjet e Marrëveshjes së Prespës dhe të mos e vë në 
pikëpyetje procesin e mbyllur të ndërmjetësimit të KB. Çështjet që kanë të bëjnë me identitetin 
maqedonas, gjuhën dhe emrin e vendit nuk duhet të iniciohen përsëri. Korniza negociuese në 
mënyrë eksplicite duhet të referojë në gjuhën maqedonase dhe ta përdor emrin e shkurtër të 
vendit: Maqedonia e Veriut, siç është rasti me Serbinë dhe Malin e Zi.

2.  Marrëdhëniet e mira fqinjësore si kusht sipas së cilës do të matet progresi i gjithë 
procesit të anëtarësimit, nuk është risi dhe ai është përfshirë në kornizat nego-
ciuese me Kroacinë, Malin e Zi dhe Serbinë44 si njëri nga kriteret e Procesit të 
Stabilizim Asocimit. Kërkesa bullgare nuk ka të bëjë vetëm me zbatimin konkret 
të Marrëveshjes së Prespës dhe Marrëveshjes për miqësi MK-BG në vet tekstin e 
dokumentit, por ato të përfshihen në negociatat për Kapitullin 35 “Çështje të tjera”. 
Kjo do të mundet të krahasohet vetëm me kornizën negociuese të Serbisë në të 
cilën “Çështja e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën” është objekt shqyrtimi 
në Kapitullin 35 “Çështje të tjera”.45

43  Marrëveshje për Bashkimin Evropian, neni 4. Paragrafi 2..
44  Këshilli i BE, Konferencë për anëtarësim në Bashkimin Evropian të Malit të Zi, pozicioni i përgjithshëm i BE AD 

23/12 (Korniza e negociatave) (2012) <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/AD-23-2012-INIT/en/ pdf>; 
Këshilli i BE, Konferencë për anëtarësim në Bashkimin Evropian – Serbia, Pozicion i Përgjithshëm i BE AD1/14 (2014) 
(Korniza e negociatave)<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=-false&f=AD%20
1%202014%20INIT>, i aksesuar më datë 7 maj të vitit 2020.

45  Këshilli i BE, Korniza negociuese – Sërbi 19. PA
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Megjithatë, Kapitulli 35 në rastin e procesit aderues të Serbisë nuk përmban çështje 
historike midis Serbisë dhe Kosovës por çështje të jetës së përditshme, siç është en-
ergjia dhe komunikacionet, doganat, liria e qarkullimit, diplomat universitare dhe një 
varg çështje të tjera, të cilat kanë implikime edhe mbi funksionimin e institucioneve 
kosovare.46 Sipas kësaj, qasja e thjeshtë e replikimit nuk do të funksionoj.

Përveç kësaj, Serbia dhe Kosova nuk janë vende anëtare të BE dhe së këtejmi kanë 
status të njëjtë. Në rastin e Maqedonisë së Veriut vendet fqinje anëtare, Greqia dhe 
Bullgaria janë palë të prekura, të cilat si vende anëtare të BE do të jenë në pozitë 
që ta përcaktojnë, interpretojnë dhe vlerësojnë zbatimin e kushteve e që këto palë 
i vë në pozitë shumë të privilegjuar.

Përmes përfshirjes së zbatimit të Marrëveshjes për miqësi MK-BG në Kapitullin 
35 “Çështje të tjera”, me presionin e vazhdueshëm të pritshëm të Bullgarisë që në 
tryezë të hapen çështjet historike, konteksti i procesit aderues, në masë të kon-
siderueshme, do të çrregullohet. Si rezultat, në vend të “agjendës të drejtuar kah 
ardhmëria” e cila është e theksuar në Metodologjinë,47 do të imponohet “agjenda e 
drejtuar kah e kaluara”, e cila do të rëndohet me çështje historike.

Nga ana tjetër, Marrëveshja e Prespës në mënyrë të qartë e lidhë dinamikën e 
zbatimit të një pjese të detyrimeve të Maqedonisë së Veriut me çeljen e kapitujve 
negociues. Megjithatë, madje edhe në këtë rast nuk ka nevojë që të përfshihen 
këto çështje në Kapitullin 35 “Çështje të tjera”, meqë detyrimet nga Marrëveshja 
e Prespës në mënyrë të qartë kanë të bëjnë me kapituj të tjerë.48 Duplimi i panev-
ojshëm i parashtrimit dhe monitorimit të kushteve në kapituj të ndryshëm, do të 
krijoj konfuzion, madje edhe kontradikta të cilat do ta vënë në pikëpyetje parashi-
kueshmërinë dhe meritën e procesit për të cilat angazhohet Metodologjia.

Fokusimi vetëm mbi marrëdhëniet bilaterale me vendet-anëtare të BE në kornizën 
negociuese, do të ketë ndikim negativ mbi marrëdhëniet bilaterale dhe bashkëpun-
imin rajonal në kuadër të Ballkanit Perëndimor dhe do të vendos një model negativ 
për palët e prekura.

Është e paevitueshme mirënjohja e dy marrëveshjeve: Marrëveshja e Prespës dhe Marrëveshja për 
miqësi MK-BG, secilës prej tyre në mënyrë të veçantë, në mënyrë të plotë dhe sa u përket detyrimeve 
faktike. Ato duhet të theksohen në një perspektivë pozitive të fokusuar drejt ardhmërisë, së këtejmi 
duke e theksuar edhe parimin e kredibilitetit të metodologjisë së re të zgjerimit dhe duke iu referuar 
të drejtës ndërkombëtare dhe parimeve për marrëdhënie të mira fqinjësore.

Megjithatë, nuk ekziston ndonjë nevojë për përfshirjen e zbatimit të cilësdo qoftë nga këto dy mar-
rëveshje bilaterale në kuadër të Kapitullit 35: “Çështje të tjera.”

Është jashtëzakonisht e rëndësishme të mos neglizhohen marrëdhëniet bilaterale me vendet e rajonit 
të cilat nuk janë anëtare të BE.

46  Konferenca e Këshillit të BE për anëtarësimin në BE-Serbia, Pozicion i përbashkët i Bashkimit Evropian, Kapitulli 
35: Çështje të tjera, pika 1: normalizimi i marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës (2015) <http://data.consilium.
europa.eu/doc/document/AD-12-2015-INIT/en/pdf>, i aaksesuar më datë 7 maj të vitit 2020.

47 Raportimi 2.
48  Marrëveshja e Prespës neni 1, 10 b) e obligon Maqedoninë e Veriut të filloj t’i lëshoj të gjitha dokumentet dhe 

materialet e brendshme me emrin e ri të vendit me hapjen e çdo kapitulli negociues të BE në fushën relevante dhe 
ta finalizoj procesin në afat prej pesë vitesh nga hapja.PA
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3.  Mbizotërimi i kushteve të imponuara bilaterale, të cilat nuk korrespondojnë me të 
drejtën dhe me standardet ndërkombëtare, sigurisht se do ta rrezikojnë parimin e 
kredibilitetit të Metodologjisë së re, si dhe parimin e parashikueshmërisë, kushtëzimin 
pozitiv dhe negativ.

g) Parashikueshmëria, kushtëzimi pozitiv dhe negativ 

Ka përpjekje të fuqishme nga vendet-anëtare, si dhe nga vendet e Ballkanit Perëndimor për një proces 
më të parashikueshëm i cili do të siguroj qartësi më të madhe në lidhje me pritshmëritë e BE nga vendet 
të cilat janë në faza të ndryshme të procesit të zgjerimit si dhe cilat janë pasojat pozitive dhe negative 
nga progresi ose nga neglizhenca e tij.

Komisioni do ta shfrytëzoj pakon e zgjerimit në mënyrë që ta verifikoj harmonizimin e kandidatëve 
me acquis dhe të siguroj udhëzime më të qarta për prioritetet specifike të reformave dhe kritere për 
harmonizim, si dhe për pritshmëritë e hapave të ardhshëm në këtë proces. Udhëheqësia më e fuqishme 
politike dhe konferencat e rifokusuara ndërqeveritare (KNQ) do ta rrisin parashikueshmërinë me plani-
fikime më të qarta për vitin e ardhshëm. Sipas kësaj, aktorët politikë të vendeve do të kenë një tregues 
më të qartë për atë se çka duhet të bëhet që të shënohet progres. Kjo do ta përfshijë indikacionin se cilët 
klasterë/kapituj do të mund të hapen ose mbyllen ku në mënyrë përkatëse, cilat kushte duhet akoma të 
plotësohen që të ndodhë një gjë e këtillë.

Elementi kryesor i procesit të anëtarësimit i mbështetur në merita është kushtëzimi i tij. Meg-
jithatë, që të arrihet kjo, kushtet duhet të jenë të qarta që në fillim. Është me rëndësi që vendet-kandi-
date t’i dinë kriteret sipas të cilave do të matet suksesi i tyre, ndërsa vendet-anëtare tua bëjnë me dije se 
çka saktësisht kërkohet nga kandidatët. Komisioni më mirë do t’i përcaktoj kushtet e parashtruara 
të kandidatëve për progres, sidomos përmes raporteve vjetore të tij. Këto kushte duhet të jenë objektive, 
precize, të detajuara, të rrepta dhe të verifikueshme. Komisioni, nga ana tjetër, do t’i përdorë indikatorët 
nga palët e treta, nëse kjo është përkatëse, në mënyrë që t’u siguroj vendeve-anëtare bazë më të gjerë 
të mundshme për vendimet e tyre.

METODOLOGJIA E RE E ZGJERIMIT Fq.5

Nuk duhet të nënçmohet potenciali i interpretimit bullgar ndaj Marrëveshjes për 
miqësi MK-BG që t’i deskriditojë kriteret e anëtarësimit në Kapitullin “Themele”, 
veçanërisht në lidhje me funksionimin e institucioneve demokratike dhe Kapitullin 
23 “Jurisprudenca dhe të drejtat themelore”.

Efekti kumulativ i mbizotërimit të vazhdueshëm dhe në kontinuitet të kushteve 
të imponuara bilaterale mund t’i dobësoj jo vetëm impenjimet politike por edhe 
kapacitetin e procesit reformues në Maqedoninë e Veriut.
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Gjithsesi se do të jetë shumë vështirë që të sigurohet “qartësi më e madhe” dhe 
“udhëzime të qarta” në lidhje me reformat, nëse negociatat e përfshijnë interpre-
timin e historisë. Është vështirë të imagjinohen institucionet e BE që të jenë në 
pozitë të gjykojnë për çështje historike ose thjeshtë të shkruajnë një pjesë të his-
torisë së Evropës, posaçërisht me tendencën e Metodologjisë së re “procesi të 
bëhet më politik” dhe të sigurohet një rol më i rëndësishëm të vendeve-anëtare.49

Me qëllim që të stimulohet procesi i dialogut në lidhje me çështjet historike, BE në 
dispozicion ka më shumë mundësi që ta mbështes dialogun, shkëmbimin shkencor, 
duke përfshirë edhe historianë të cilët nuk vijnë nga vendet palë të Marrëveshjes.

Përfundimisht, në përputhje me synimin që të krijohet “agjendë e fokusuar dre-
jt ardhmërisë”, duke e pasur parasysh se kriteret ekonomike janë pjesë e kapitul-
lit “Themele”, vëmendja mundet dhe duhet të fokusohet në drejtim të aspekteve 
shumë të rëndësishme të Marrëveshjes, të cilat kanë nevojë edhe për mbështetje 
të rëndësishme politike dhe financiare (siç është infrastruktura, për shembull Kor-
ridori – 8).

Korniza negociuese në mënyrë konsistente duhet t’u jap prioritet kritereve të bazuara në merita, 
veçanërisht ato në Kapitullin “Themele” dhe t’i shmang kontradiktat të cilat mund t’i rrezikojnë, 
ndërkaq rezultojnë nga çështjet bilaterale.

Nga ana tjetër, dokumenti mund t’i referohet nevojës për një dialog konstruktiv, për respektim dhe 
besim të ndërsjellë, veçanërisht gjatë zgjidhjes së çështjeve të hapura midis shteteve.

BE paralelisht duhet t’i shqyrtoj mundësitë e mbështetjes së “butë” të këtyre objektivave, duke 
përfshirë edhe projekte shkencore, si dhe projekte të cilat e mbështesin dialogun në të gjitha 
nivelet e bashkëpunimit bilateral.

Veçanërisht e dobishme do të ishte mbështetja e projekteve të përbashkëta të vendeve-anëtare 
fqinje me Maqedoninë e Veriut, në fushat që e mbështesin zhvillimin ekonomik.

49 Raportimi 3.PA
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4.  Presioni eventual i BE mbi palën maqedonase për “kompromis të shpejtë” nuk do 
të ketë rezultate, meqë hapësira për reterime të mëtutjeshme që kanë të bëjnë me 
identitetin kombëtar në masë të konsiderueshme është reduktuar, në të vërtetë ajo 
më nuk ekziston, edhe krahas faktit se bëhet fjalë për anëtarësimin në BE.

Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, kohë më parë deklaroi se: 
nëse çmimin të cilin duhet ta paguajmë është të themi se nuk jemi maqedonas dhe 
gjuhën të cilën e flasim nuk është maqedonase, atëherë nuk na duhet BE,50 me çka 
në mënyrë të qartë e përcaktoi pozicionin maqedonas në lidhje me këtë çështje. 
Do të ishte gabim të supozohet se autoritetet në Maqedoninë e Veriut nxitimthi do 
të pajtohen me ultimatumet të cilat vijnë nga Sofja për anëtarësim në BE ose për 
përshpejtimin e procesit aderues. Në mënyrë plotësuese, disponimi tek qytetarët 
nuk do t’u lejoj shumë hapësirë për manovrime. Hulumtimet tregojnë se kompromi-
si i vështirë për çështjen e emrit me Greqinë ishte i mundshëm dhe i pranueshëm 
vetëm për një masë të caktuar kritike të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, me 
kusht që përkatësia etnike maqedonase dhe gjuha maqedonase të mos vihen në 
pikëpyetje.51 Pastaj, pikërisht periudhat më kontestuese historike nga bisedat rrjed-
hëse me Bullgarinë, qytetarët i konsiderojnë si jashtëzakonisht të rëndësishme për 
përcaktimin e identitetit kombëtar maqedonas.52

Presioni i rritur mbi palën maqedonase që ta pranoj interpretimin bullgar ndaj 
Marrëveshjes do të jetë kundër produktiv meqë ai do t’i theksoj edhe ndarjet në 
skenën politike maqedonase dhe do ta shtrembëroj diskursin publik në zgjedhjet 
e ardhshme,53 përmes stimulimit të toneve nacionaliste. Subjektet pro-evropiane 
maqedonase mund të ndikojnë në debatin publik, vetëm nëse institucionet e BE 
fuqimisht qëndrojnë pas vlerave dhe normave evropiane.

50  Intervistë me Presidentin Stevo Pendarovski, ALSAT, “360 0“ (1 maj 2020) <https://360stepeni.mk/ video-360-ste-
peni-sezona-6-emisija-61-intervju-so-pretsedatelot-stevo-pendarovski/>

51  Instituti për Politikë Evropiane, “Qytetarët debatojnë: pse dhe si në BE? Debat deliberativ ® për mundësitë 
dhe sfidat e anëtarësimit në BE të Maqedonisë” (viti 2018) <http://epi.org.mk/docs/Rezime_debatna%20anke-
ta_EN.pdf>, i aksesuar më datë 7 maj të vitit 2020.

52  Sipas studimit të realizuar në vitin 2013, “Lidhur me periudhën historike që e definon identitetin maqedonas, të 
gjithë të anketuarit i veçuan si më të rëndësishme periudhat në vijim: periudha e komitëve, përkatësisht epoka e 
luftërave-guerile për shtet të pavarur udhëhequr nga IMRO/TMORO në periudhën në fund të shekullit 19, dhe 
fillimin e shekullit 20-të, periudhë e ashtuquajtur si iluminizëm (zgjimi intelektual kombëtar i cili i parapriu ose 
u përputh me periudhën e komitëve), dhe, përfundimisht, partizanët (luftëtarët për njohjen e shtetit si pjesë e 
Jugosllavisë, të udhëhequr nga partia komuniste jugosllave). Të anketuarit manifestuan ndjenja kundërshtimi ose 
indiference ndaj periudhës antike” (burimi: Katerina Kollozova etj. “Projekti Shkupi 2014 dhe efektet e tij mbi per-
ceptimin e identitetit maqedonas midis qytetarëve të Shkupit”, Instituti për Shkenca Shoqërore dhe Humane-Shk-
up (2013) 8. <http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/05/1.-sk2014-eng.pdf>, i aksesuar më datë 
28 prill 2020.

53  Zgjedhjet u caktuan për 12 prill të vitit 2020 pas dorëheqjes së Qeverisë pas marrjes “jo” nga ana e BE, në lidhje 
me anëtarësimin e Maqedonisë në tetor të vitit 2019. Zgjedhjet u prolonguan për shkak të pandemisë së shkak-
tuar nga infektimet nga virusi Korona (COVID-19) dhe të njëjtat akoma nuk janë caktuar. PA
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Përveç kësaj, ky presion i rritur në të vërtetë do të nënkuptonte dënim për vetini-
ciativën e Qeverisë që t’i zgjidh çështjet e hapura me Greqinë dhe Bullgarinë, e që 
përsëri do të dërgoj mesazh të gabueshëm në gjithë rajonin.

Si rezultat i kësaj, rezultat i vetëm i presionit do të ishte prolongimi i procesit ader-
ues për Maqedoninë e Veriut. Çmimi i prolongimit mund të mos perceptohet si i 
lartë për BE, nëse e kemi parasysh se zgjerimi tani për BE nuk është prioritet, së 
paku jo për të gjitha vendet-anëtare. Sidoqoftë, jo vetëm që do të vihet në pikëpy-
etje procesi i anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut por do të vihet në pikëpyetje 
edhe politika e jashtme e BE ndaj rajonit. Pavarësisht se në kuadër të procesit të zg-
jerimit ose jashtë tij, kontestet bilaterale ekzistojnë, ndërsa me qasje të gabueshme 
do të rriten, me ç’rast do të ketë pasoja të mëtutjeshme negative mbi stabilitetin e 
rajonit, i cili mbetet në Evropë.

Edhe pse korniza negociuese është një dokument i BE dhe Maqedonisë së Veriut, megjithatë 
nuk e ka votën për miratimin e saj, ndikimin e mundshëm dhe presionin mbi Maqedoninë 
e Veriut që ta pranoj interpretimin Bullgar të Marrëveshjes për miqësi MK-BG, do të jetë 
kundër-produktive për stabilitetin e vendit dhe rajonit, për çka do të jetë edhe kundër inte-
resave të BE.
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ANEKS

Pasqyra e dispozitave të Marrëveshjes për miqësi MK-BG, Pozicioni 
Kornizë Bullgar dhe Deklarata lidhur me anëtarësimin e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut në BE

I analizuam qëndrimet e Pozicionit Kornizë për zgjerimin e BE dhe Procesin e Sta-
bilizim Asocimit: Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipëria54 dhe Deklarata e 
Republikës së Bullgarisë lidhur me miratimin e Vendimeve të Këshillit për zgjerim dhe 
procesin e Stabilizim Asocimit,55 në lidhje me dispozitat e Marrëveshjes për miqësi, 
marrëdhënie të mira fqinjësore dhe bashkëpunim midis Republikës së Maqedonisë 
dhe Republikës së Bullgarisë.

I përcaktuam qëndrimet e Pozicionit Kornizë dhe Deklaratës në nenet përkatës të 
Marrëveshjes.56 Pozicionet të cilat nuk korrespondojnë me asnjë nen të Marrëveshjes 
janë prezantuar në fund të dokumentit. Pjesët hyrëse të Pozicionit Kornizë dhe të 
Deklaratës, duke i përfshirë edhe deklaratat e përgjithshme për aplikimin e kushtëzim-
it, nuk janë përfshirë në tabelat. Janë prezantuar kushtet eksplicite të parashtruara 
për faza të caktuara të procesit aderues, konferencën e parë ose të dytë ndërqeveri-
tare (KNQ), korniza e negociatave (KN) ose faza e mëvonshme e negociatave.

54  Министерски совет на Република Бугарија, Рамкова позиция относно разширяване на ЕС и процеса на 
стабилизиране и асоцииране: Република Северна Македония и Албания (9 октомври 2019) [Pozicioni 
Kornizë lidhur me zgjerimin e BE dhe Procesin e Stabilizim Asocimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe 
Shqipërisë] <https://www.gov.bg/bg/prestsentar/novini/ramkova-pozitsia>, i aksesuar më datë 3 maj të vitit 2020.

55  Aneks ndaj konkluzioneve të Këshillit për Çështje të Përgjithshme mbi Zgjerimin dhe Stabilizim Asocimin- konklu-
zione të Këshillit 7002/20 (25 mars të vitit 2020) (i pa publikuar).

56  Teksti i Marrëveshjes për Miqësi MK-BG në gjuhën maqedonase, në formën e publikuar origjinale, në mënyrë 
integrale është shkarkuar nga ueb-faqja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë së Veriut 
https://www.mfa.gov.mk/document/1712. Përkthimi i Pozicionit Kornizë nga gjuha bullgare dhe i Deklaratës nga 
gjuha angleze është i yni. A
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Marrëveshja për miqësi, marrëdhënie të mira fqinjësore 
dhe bashkëpunim midis Republikës së Maqedonisë 
dhe Republikës së Bullgarisë

Republika e Maqedonisë dhe Republika e Bullgarisë (në tekstin në vijim të emërtuara 
bashkërisht si “Palë kontraktuese”),

Duke u nisur nga synimi i përbashkët për zhvillimin e mëtutjeshëm të marrëdhënieve 
të mira fqinjësore, miqësisë dhe bashkëpunimit midis dy shteteve,

Thellë të bindur në nevojën e zhvillimit të bashkëpunimit në bazë të respektimit të 
ndërsjellë, besimit, mirëkuptimit, marrëdhënieve të mira fqinjësore dhe respektimit 
të ndërsjellë të interesave të shteteve të tyre,

Duke besuar se zhvillimi i përgjithshëm dhe thellimi i marrëdhënieve miqësore dhe 
të mira fqinjësore midis tyre u përgjigjet interesave të popujve të Republikës së Ma-
qedonisë dhe Republikës së Bullgarisë,

Të bindur në domosdoshmërinë e përforcimit të sigurisë dhe paqes, bashkëpunimit 
dhe besimit në Evropën Juglindore,

Duke e përshëndetur synimin e Republikës së Maqedonisë për integrimin në struk-
turat evropiane dhe euroatlantike,

Duke besuar se dialogu konstruktiv për të gjitha aspektet e marrëdhënieve bilater-
ale, si dhe për çështje rajonale dhe ndërkombëtare do të kontribuoj në zhvillimin e 
mëtutjeshëm të lidhjeve midis dy shteteve në bazë të barabartë,

Duke e konfirmuar rëndësinë fundamentale të Deklaratës së përbashkët nga data 
22 shkurt të vitit 1999 sa u përket marrëdhënieve midis dy shteteve,

Duke e pasur parasysh historinë e përbashkët, e cila i lidh dy shtetet dhe popujt e 
tyre,

Duke i respektuar parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe dokumentet e 
Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, si dhe parimet demokratike të 
përfshira në aktet e Këshillit të Evropës,
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Ranë dakord si vijon:

Neni 1
Të dyja Palët kontraktuese do të zhvillojnë marrëdhënie të gjithanshme 
midis tyre, në përputhje me parimet themelore të së drejtës ndërkom-
bëtare dhe marrëdhënieve të mira fqinjësore.---------------------------------

Neni 2
1.  Të dyja Palët kontraktuese do të bashkëpunojnë në kuadër të Kombeve të Bash-

kuara, Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Këshillit të Evropës 
dhe organizatave e forumeve të tjera ndërkombëtare.

2.  Të dyja Palët kontraktuese do ta zhvillojnë bashkëpunimin midis tyre në fush-
ën e integrimit evropian dhe euroatlantik, të fokusuar drejt përgatitjes së suk-
sesshme të Republikës së Maqedonisë për aderimin e saj në Bashkimin Evropian 
dhe NATO. Pala bullgare do ta ndaj përvojën e saj, me qëllim që ta ndihmoj Re-
publikën e Maqedonisë t’i përmbush kriteret e nevojshme për anëtarësimin në 
Bashkimin Evropian dhe do ta mbështes Republikën e Maqedonisë në drejtim të 
marrjes së ftesës për anëtarësim në NATO në përputhje me vendimet përkatëse 
të takimeve të kryesisë së NATO-s.-----------------------------------------------

Neni 3
Të dyja Palët kontraktuese do të ndihmojnë në zhvillimin e bashkëpunimit 
midis shteteve të Evropës Juglindore, për përforcimin e mirëkuptimit, paqes 
dhe stabilitetit në rajon dhe gjatë realizimit të projekteve rajonale, si pjesë 
të procesit për krijimin e Evropës unike.------------------------------------

Neni 4
1.  Të dyja Palët kontraktuese do të mbajnë kontakte dhe do të realizojnë takime 

midis përfaqësuesve të autoriteteve të pushtetit shtetëror në nivele të ndryshme 
për zhvillimin e marrëdhënieve miqësore dhe bashkëpunimit.

2.  Të dyja Palët kontraktuese do të ndihmojnë në mbajtjen e kontakteve midis au-
toriteteve lokale dhe qytetarëve të të dyja Palëve kontraktuese.-------------------
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Neni 5
Duke e pasur parasysh afërsinë e tyre gjeografike, të dyja Palët kontraktuese do të 
synojnë të krijojnë kushte të nevojshme juridike, ekonomike, financiare dhe tregtare 
për sigurimin e qarkullimit më të gjerë të mundshëm të mallrave, shërbimeve dhe 
kapitalit. Ato do t’i stimulojnë investimet e përbashkëta dhe do të sigurojnë mbro-
jtjen e tyre.-------------------------------------------------------------------------------------

Neni 6
Të dyja Palët kontraktuese do ta mbështesin rritjen e shkëmbimit turistik, 
si dhe zhvillimin e formave përkatëse të bashkëpunimit në fushën e turizm
it.------------------------------------------------------------------------------------

Neni 7
1.  Të dyja Palët kontraktuese do t’i zgjerojnë dhe përsosin lidhjet e transportit 

dhe komunikimet midis tyre, përfshirë këtu edhe kuadrin e projekteve rajonale 
infrastrukturore.

2.  Të dyja Palët kontraktuese do të synojnë drejt lehtësimit të formaliteteve do-
ganore dhe kufitare për udhëtarët dhe mallrat, të cilët qarkullojnë midis tyre.-
-------------------------------------------------------------------------------------

Член 8
1.  Двете Договорни страни ќе ја поттикнуваат активната и непречена 

соработка во областа на културата, образованието, здравството, 
социјалната грижа и спортот.

2.  Во рок најдоцна до три месеци од влегувањето во сила на овој договор, 
со цел продлабочување на заемната доверба, двете Договорни 
страни ќе формираат Заедничка мултидисциплинарна експертска 
комисија за историски и образовни прашања, на паритетна основа, за 
да придонесе за објективно и засновано на автентични и на докази 
засновани историски извори, научно толкување на историските 
настани. Комисијата ќе поднесува едногодишен извештај за својата 
работа пред владите на Договорните страни.

3.  Двете Договорни страни ќе организираат со заемна согласност 
заеднички чествувања на заеднички историски настани и личности, 
насочени кон зајакнување на добрососедските односи во духот на 
европските вредности.-------------------------------------------------------A
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Arritja e rezultateve konkrete në punën e Komisionit, të verifikuara nga Komisioni 
i Përbashkët Ndërqeveritar, në lidhje me periudhën e historisë sonë të përbash-
kët deri në vitin 1944, duke e përfshirë edhe arritjen e Marrëveshjes për Goce 
Dellçevin, VMORO-VMRO dhe Kryengritjen e Ilindenit – Preobrazhdenies.
Zëvendësimi i pllakave informative dhe të shenjave tjera, përfshirë këtu edhe ato 
të monumenteve historike dhe kulturore për aplikimin e teksteve të cilët tanimë 
janë kontraktuar.
Ndërmarrje të masave sistematike në mënyrë që nga pllakat dhe monumentet, 
qendrat memoriale dhe nga objektet, të shmangen tekstet të cilët në mënyrë të 
hapur manifestojnë urrejtje kundër Bullgarisë, siç janë ato të cilat përmbajnë klas-
ifikime si “okupatori fashist bullgar”.
Arritja e Marrëveshjes për data të caktuara për shënimin e përbashkët të ngjarjeve 
dhe figurave për të cilat tanimë është arritur pëlqim.

Angazhim aktiv nga ana e Republikës së Maqedonisë 
së Veriut për arritjen e Marrëveshjes përfundimtare për 
të gjithë spektrin e punës së Komisionit të Përbashkët 
Multidisiplinor të Ekspertëve për çështje historike dhe 
arsimore i formuar në përputhje me Marrëveshjen, duke 
e përfshirë edhe arritjen e marrëveshjes për figurat dhe 
ngjarjet kryesore të historisë sonë të përbashkët me Re-
publikën e Maqedonisë së Veriut deri në vitin 1944, për 
data të caktuara për shënimin e përbashkët të ngjarjeve 
dhe figurave për të cilat është arritur marrëveshje, si dhe 
për zëvendësimin e tabelave informative dhe shenjave 
të tjera, duke i përfshirë edhe ato të monumenteve his-
torike dhe kulturore në përputhje me tekstet për të cilat 
kanë rënë dakord.

KNQ-e 
parë

Gjatë kremtimit të ngjarjeve dhe figurave për të cilat kanë rënë dakord, figurat 
politike, përfaqësuesit e institucioneve shtetërore në Republikën e Maqedo-
nisë së Veriut, si dhe ato të mediave të financuara shtetërore, duhet t’i bazojnë 
deklaratat dhe komentet e tyre zyrtare me tekstet e dakordësuara nga ana e 
Komisionit.

Figurat politike dhe përfaqësuesit e institucioneve shtetërore 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut duhet të jenë të përm-
bajtur sa i përket dhënies së deklaratave/pozicioneve të cilat 
mund të interpretohen se i vënë në pikëpyetje ose të mos jenë 
kontradiktore me tekstet e dakordësuara nga të dyja qeveritë.

Harmonizimi i programeve mësimore për histori dhe letërsi të të dyja vendeve, në 
përputhje me arritjet e Komisionit të Përbashkët multidisiplinor të Ekspertëve për 
çështje historike dhe arsimore.

Burime të rëndësishme historike dhe letrare nga shekulli i 19-të dhe nga shekulli 
20-të, bashkë me tekstet e harmonizuara, duhet të prezantohen dhe të mësohen 
në normën gjuhësore në të cilën ato janë shkruar në origjinal. Në këtë drejtim, 
përfaqësuesit e ministrive të arsimit të të dyja vendeve, do të ftohen që të marrin 
pjesë në punën e Komisionit të Përbashkët Multidisiplinor të Ekspertëve.

Përpjekje të qarta dhe kornizë kohore për arritjen e marrëveshjes për figura dhe 
ngjarje tjera të rëndësishme nga historia jonë e përbashkët deri në vitin 1944. 
Përpjekje të qarta dhe kornizë kohore që të aplikohen marrëveshjet e arritura 
nëpër libra, dokumentarë, filma, muzetë të cilët financohen nga shteti.

Kapitulli 35 (“Çështje të tjera):
Republika e Maqedonisë së Veriut t’i inkorporojë marrëveshjet e arritura për gjithë 
spektrin e punës së Komisionit të Përbashkët Multidisiplinor të Ekspertëve për 
çështje historike dhe arsimore, në programet mësimore të historisë, gjeografisë 
dhe letërsisë për klasat adekuate mësimore/kurset universitare.
Republika e Maqedonisë së Veriut t’i zbatoj marrëveshjet e arritura nga i gjithë 
spektri i punës së Komisionit të Përbashkët Multidisiplinor të Ekspertëve për 
çështje historike dhe arsimore të monumenteve relevante historike (monumente, 
pllaka, varreza etj.).

KNQ-e 
dytë

Faza Pozicioni Kornizë Deklarata
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Neni 8
1.  Të dyja Palët kontraktuese do ta stimulojnë bashkëpunimin aktiv dhe papengesa në
     fushën e kulturës, arsimit, shëndetësisë, kujdesit social dhe sportit.
2.  Në afat jo më të gjatë se tre muaj nga hyrja në fuqi të kësaj marrëveshjeje, me qëllim të thellimit 

të besimit të ndërsjellë të dyja Palët kontraktuese do të formojnë Komision të përbashkët multi-
disiplinor të ekspertëve për çështje historike dhe arsimore, në bazë pariteti, që të kontribuoj në 
mënyrë objektive dhe të bazuar në prova autentike të mbështetura në burime historike, inter-
pretime shkencore të ngjarjeve historike. Komisioni do të paraqes raport njëvjeçar për punën e 
vet deri te qeveritë e Palëve kontraktuese.

3.  Të dyja Palët kontraktuese me pëlqim të ndërsjellë do të organizojnë kremtime të përbash-
këta të ngjarjeve dhe figurave të përbashkëta historike, të fokusuara drejt përforcimit të 
marrëdhënieve të mira fqinjësore në frymën e vlerave evropiane.
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Neni 9
Të dyja Palët kontraktuese do të bëjnë përpjekje për shpërndarjen e lirë të informa-
cioneve, përmes stimulimit dhe zhvillimit të bashkëpunimit në fushën e mjeteve për in-
formim publik me shfrytëzimin e mundësive të mjeteve bashkëkohore të informacionit. 
Ato do të angazhohen në mbrojtjen e të drejtave autoriale dhe intelektuale të krijuesve 
nga të dyja vendet.---------------------------------------------------------------------------

Neni 10
Të dyja Palët kontraktuese do ta avancojnë bashkëpunimin në fushën juridike dhe 
konsullore dhe më konkretisht në fushën e çështjeve civile, penale dhe adminis-
trative, si dhe për zgjidhjen e problemeve humanitare dhe sociale të qytetarëve 
të tyre.--------------------------------------------------------------------------------

Член 11
1.  Ниту една од Договорните страни нема да презема, поттикнува 

и поддржува дејствија, насочени против другата земја, кои имаат 
непријателски карактер.

2.  Ниту една од Договорните страни нема да дозволи нејзината територија 
да биде искористена против другата од организации и групи, кои имаат 
за цел извршување на субверзивни, сепаратистички дејствија и дејствија 
кои се закана за мирот и безбедноста на другата Договорна страна.

3.  Двете Договорни страни немаат и нема да пројавуваат територијални 
претензии една спрема друга.

4.  Секоја од Договорните страни има право да ги заштитува правата 
и интересите на своите државјани, на територијата на другата 
Договорна страна, во согласност со меѓународното право.

5.  Република Македонија потврдува дека ништо од нејзиниот Устав 
не може и не треба да се толкува дека претставува или некогаш 
ќе претставува основа за мешање во внатрешните работи на 
Република Бугарија, со цел заштита на статусот и правата на лица, 
кои не се државјани на Република Македонија.

6.   Двете Договорни страни ќе преземаат ефикасни мерки за спречување 
на недобронамерна пропаганда од страна на институции и агенции 
и ќе обесхрабруваат дејности на приватни субјекти, насочени кон 
поттикнување на насилство, омраза или други слични дејствија, A
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Republika e Maqedonisë së Veriut duhet ta suspendoj dhe të 
përmbahet nga implementimi i politikës, në cilëndo qoftë formë, 
të mbështetjes dhe stimulimit të pohimeve për njohjen e të ash-
tuquajturit “minoritet maqedonas” në Republikën e Bullgarisë. 
Republika e Maqedonisë së Veriut në mënyrë të pa rezervë dhe 
urgjentisht t’i harmonizoj pozicionet dhe veprimet në organiza-
tat dhe forumet ndërkombëtare, në përputhje me nenin 11 të 
Marrëveshjes për marrëdhënie të mira fqinjësore, me ç’rast në 
mënyrë të qartë të konfirmoj se nuk ekzistojnë baza historike dhe 
demografike për ta kërkuar statusin minoritar për cilindo qoftë 
grup të qytetarëve në territorin e Republikës së Bullgarisë. For-
matet dhe mekanizmat multilateral të monitorimit të Këshillit të 
Evropës nuk duhet të instrumentalizohen nga ana e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut në mënyrë që të bëhet presion mbi Re-
publikën e Bullgarisë për çështje që kanë të bëjnë me të drejtat e 
personave të cilët u përkasin grupeve minoritare.

Republika e Maqedonisë së Veriut t’i ndërpres të gjitha llojet 
e mbështetjes të organizatave të cilat pohojnë se ekziston i 
ashtuquajturi “minoritet maqedonas” në Republikën e Bull-
garisë, përfshirë këtu edhe në organizatat ndërkombëtare, 
siç është për shembull Këshilli i Evropës si dhe në formate 
dhe mekanizma të tjerë multilateral për monitorim.
Harmonizim të qëndrimeve dhe procedurave të Repub-
likës së Maqedonisë së Veriut në organizatat dhe forumet 
ndërkombëtare me nenin 11 të Marrëveshjes, përfshirë 
këtu edhe dhënien e deklaratave se nuk ekzistojnë baza 
historike dhe demografike për të kërkuar statusin minoritar 
për cilindo qoftë grup qytetarësh në territorin e Republikës 
së Bullgarisë.

Kapitulli 10 (“Shoqëria e informacionit dhe mediat”):
Tejkalim të gjuhës së urrejtjes përfshirë edhe kundër personave të cilët 
vetë-identifikohen si bullgar (që ka të bëjë me përdorimin e standar-
deve profesionale të mediave; arritja e transparencës në lidhje me 
pronësinë dhe financimin e medias; rregullimi i mediave onlajn etj.)
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Faza Pozicioni Kornizë Deklarata
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e Ndërmarrje të masave nga ana e autoriteteve kompetente 
në Republikën e Maqedonisë së Veriut për parandalimin 
aktiv, ndërsa aty ku është e nevojshme hetim dhe ndjekje, 
të cilësdo qoftë formë të diskriminimit ose gjuhës së urre-
jtjes kundër qytetarëve me vet-identifikim bullgar ose me 
origjinë bullgare dhe përkatësi kulturore bullgare.

Neni 11

1.  Asnjëra nga Palët kontraktuese nuk do të ndërmerr, stimuloj dhe mbështesë veprime të 
drejtuara kundër vendit tjetër, të cilat kanë karakter armiqësor.

2.  Asnjëra nga Palët kontraktuese nuk do të lejoj që territori i saj të shfrytëzohet kundër 
vendit tjetër nga organizata dhe grupe të cilat kanë për qëllim të kryejnë veprime sub-
verzive dhe separatiste, si dhe veprime të cilat janë kërcënim për paqen dhe sigurinë e 
Palës tjetër kontraktuese..

3.  Të dyja Palët kontraktuese nuk kanë dhe nuk do të manifestojnë pretendime territoriale 
ndaj njëra tjetrës.

4.  Secila nga Palët kontraktuese ka të drejtë t’i mbroj të drejtat dhe interesat e shtetasve 
të vetë, në territorin e Palës tjetër kontraktuese, në përputhje me të drejtën ndërkom-
bëtare.

5.  Republika e Maqedonisë konfirmon se asgjë nga Kushtetuta e saj nuk mundet dhe nuk 
duhet të interpretohet se nënkupton ose ndonjëherë do të nënkuptojë bazë për ndë-
rhyrje në punët e brendshme të Republikës së Bullgarisë, me qëllim të mbrojtjes së sta-
tusit dhe të drejtave të personave, të cilët nuk janë shtetas të Republikës së Maqedonisë.

6.  Të dyja Palët kontraktuese do të ndërmarrin masa efikase për parandalimin e propagandës 
dashakeqe nga ana e institucioneve dhe agjencive dhe do t’i dekurajojnë veprimet e sub-
jekteve private, të drejtuara kah stimulimi i dhunës, urrejtjes ose veprime tjera të ngjashme 
të cilat do t’i cenonin marrëdhëniet e tyre.
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Neni 12
1.  Në afat prej tre muajsh nga hyrja në fuqi të kësaj Marrëveshje, të dyja Palët 

kontraktuese do të themelojnë komision të përbashkët ndërqeveritar. Me 
Komisionin bashkë-kryesojnë ministrat e Punëve të Jashtme të të dyja Palëve 
kontraktuese dhe përfshinë përfaqësues të lartë zyrtarë të të dyja Palëve kon-
traktuese.

2.  Komisioni i Përbashkët Ndërqeveritar do të ketë takime të rregullta një herë në 
vit, me qëllim të kontrollit mbi zbatimin efektiv të kësaj Marrëveshje, zbatimit të 
masave për përmirësimin e bashkëpunimit bilateral, si dhe zgjidhjen e çështjeve, 
të cilat janë shfaqur gjatë kohës së realizimit të Marrëveshjes. Secila nga palët 
kontraktuese, sipas nevojës, mund të propozoj të organizohen takime shtesë të 
Komisionit të Përbashkët Ndërqeveritar.-------------------------------------------

Neni 13
1.  Kjo Marrëveshje i nënshtrohet ratifikimit në përputhje me përcaktimet 

kushtetuese të Palëve kontraktuese. Kjo Marrëveshje hyn në fuqi në datën e 
shkëmbimit të instrumenteve ratifikuese të të dyja Palëve kontraktuese dhe do 
të jetë në fuqi për një periudhë të pacaktuar kohore.

2.  Kjo Marrëveshje mund të ndryshohet me pëlqim të shkruar midis të dyja Palëve 
kontraktuese. Ndryshimet dakordësohen përmes rrugës diplomatike dhe hyn 
në fuqi në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni.

3.  Secila Palë kontraktuese mund ta prish marrëveshjen me dërgimin e njoftimit 
me shkrim deri te Pala tjetër kontraktuese. Marrëveshja do të ndërpritet të jetë 
në fuqi një vit pas datës së pranimit të këtij njoftimi.---------------------------

Член 14
Овој Договор, на никаков начин, нема да биде толкуван така што ќе 
противречи на билатералните и мултилатералните договори, чии 
страни се Договорните страни.

Потпишан во Скопје на 1 август 2017 година, во два оригинални 
примероци, секој од нив на официјалните јазици на Договорните 
страни – македонски јазик, согласно Уставот на Република Македонија 
и бугарски јазик, согласно Уставот на Република Бугарија, при што и 
двата текста имаат еднаква важност.
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Republika e Maqedonisë së Veriut me notë verbale t’i infor-
moj vendet anëtare të OKB se respektimi i amendamenteve 
të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në 
përputhje me Marrëveshjen e Prespës do të zbatohet para-
lelisht me respektimin e rreptë dhe të plotë të Marrëveshjes 
me Republikën e Bullgarisë, përfshirë këtu edhe respek-
timin e klauzolës gjuhësore të Marrëveshjes.

Garanci se respektimi i amendamenteve të Kushtetutës 
së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me 
Marrëveshjen e Prespës do të zbatohet paralelisht me res-
pektimin e rreptë dhe të plotë të Marrëveshjes.

KNQ i 
parë 

Sa i përket gjuhës, të përdoret fraza “gjuha zyrtare e Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut“. Në rast të nevojës ab-
solute për përdorimin e nocionit “gjuha maqedonase” në 
dokumente dhe pozicionet e BE, çdoherë duhet të shtohet 
fusnotë për sqarim “në përputhje me Kushtetutën e Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut”. Duhet të jetë e qartë se 
norma gjuhësore e përcaktuar si gjuhë kushtetuese në Re-
publikën e Maqedonisë së Veriut ndërlidhet me evoluimin 
e gjuhës bullgare dhe të dialekteve të saj në ish-Repub-
likën Jugosllave pas kodifikimit të tyre në vitin 1944. Asnjë 
dokument/deklaratë në procesin e integrimit nuk mund 
të konsiderohet se nënkupton njohje nga pala bullgare të 
ekzistimit të të ashtuquajturës “gjuha maqedonase”, si e 
ndryshme nga gjuha bullgare.
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Implementimi i “klauzolës gjuhësore”, të dakordësuar 
midis Sofjes dhe Shkupit, në marrëveshjet e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut me BE, përfshirë këtu edhe kornizën 
e ardhshme negociuese. Sipas kësaj, norma linguistike 
të cilën e flet popullata në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut në dokumentet/deklaratat e BE duhet të shënohet 
vetëm si “gjuha zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut”, përfshirë këtu edhe në kornizën e ardhshme ne-
gociuese. Asnjë dokument, pozicion ose deklaratë e BE 
dhe të institucioneve të saj nuk mund të interpretohen si 
njohje të ekzistimit të veçantë të të ashtuquajturës “gjuha 
maqedonase”.

Faza Pozicioni Kornizë Deklarata

Neni 14
Kjo Marrëveshje në asnjë mënyrë nuk do të interpretohet në atë mënyrë që do t’i 
kundërshtoj marrëveshjet bilaterale dhe multilaterale palët e të cilave janë Palët kon-
traktuese.

E nënshkruar në Shkup më datë 1 gusht të vitit 2017, në dy kopje origjinale, secila 
prej tyre në gjuhët zyrtare të palëve kontraktuese – gjuhën maqedonase, në përputhje 
me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe gjuhën bullgare, në përputhje me 
Kushtetutën e Republikës së Bullgarisë, me ç’rast të dy tekstet kanë vlerë të barabartë.
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Kërkesa shtesë të cilat nuk korrespondojnë me asnjë nen të Marrëveshjes 
dhe/ose përgjithësisht kanë të bëjnë me zbatimin e saj:

Marrëdhëniet e mira fqinjësore të përcaktohen si kusht horizontal gjatë 
gjithë procesit të anëtarësimit.
Mbajtja e marrëdhënieve të mira fqinjësore, veçanërisht zbatimi i mar-
rëveshjeve bilaterale me vendet-anëtare të BE (Bullgarinë dhe Greqinë) 
është pjesë esenciale e kushteve të cilat zbatohen dhe do të vlerësohen 
në kuadër procesit integrues për Kapitullin 35.
Kapitulli 35 duhet të jetë ndër të parët që do të hapet dhe i fundit që do 
të mbyllet për të siguruar që përmbushja e
kushteve të ndiqet në vazhdimësi gjatë gjithë procesit të aderimit në BE.

Në notën e dërguar pranë OKB të shënohet se përdorimi i emrit të 
shkurtër, i parashikuar me Marrëveshjen e Prespës, ka të bëjë vetëm me 
subjektin politik Republika e Maqedonisë së Veriut, dhe jo me rajonin 
gjeografik të Maqedonisë së Veriut, nga i cili një pjesë shtrihet në kuadër 
të Bullgarisë.

Referimi në marrëdhëniet e mira fqinjësore, duke e përf-
shirë edhe implementimin e plotë të marrëveshjeve midis 
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe vendeve-anëtare 
të BE, si kusht përmes të cilit do të vlerësohet progresi 
gjatë gjithë procesit aderues në kornizën e ardhshme ne-
gociuese, zbatimi i së cilës do të vlerësohet në kuadër të 
Kapitullit për negociata 35 “Çështje të tjera.”

Bullgaria do të insistoj të përfshihen garanci në pozicionet negociuese 
të BE, në kuadër të kapitujve të veçantë, në mënyrë që Marrëveshja për 
marrëdhënie të mira fqinjësore të vazhdoj të zbatohet nga Republika 
e Maqedonisë së Veriut. Do të përgatitet Pozicion i veçantë për secilin 
kapitull të procesit negociues për anëtarësim, ndërsa në Kapitujt 35 dhe 
10 do të inkorporohen elementet si vijojnë:57

Bullgaria, gjithashtu, e rezervoi të drejtën, për nevojat që kanë të bëjnë 
me sigurinë kombëtare, ta suspendoj mbështetjen e procesit të zgjerimit, 
duke e përfshirë edhe zbatimin konkret të Marrëveshjes dhe progresin e 
arritur në punën e Komisionit të Përbashkët Multidisiplinor të Ekspertëve 
për çështje historike dhe arsimore.

57  Këto dispozita janë pasqyruar në nenet përkatëse.A
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Faza Pozicioni Kornizë Deklarata
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Inicim të procesit për rehabilitimin e viktimave nga regjimi ko-
munist jugosllav, të cilëve u është bërë represion për shkak të 
vet-përcaktimit të tyre bullgar.

Garanci proaktive nga ana e Republikës së Maqedonisë 
së Veriut në forume multilaterale se përdorimi i emrit të 
shkurtër, i parashikuar me Marrëveshjen e Prespës, ka të 
bëjë vetëm me subjektin politik “Republika e Maqedo-
nisë së Veriut” dhe jo me rajonin gjeografik Maqedonia e 
Veriut, nga i cili një pjesë është pjesë në kuadër të terri-
torit sovran të Republikës së Bullgarisë. Përveç kësaj, në 
mënyrë eksplicite emri i plotë i Republikës së Maqedonisë 
së Veriut duhet të përdoret në dokumentet, pozicionet 
ose deklaratat e BE, përfshirë këtu edhe në kornizën e 
ardhshme të negociatave. Republika e Bullgarisë e përdor 
emrin kushtetues “Republika e Maqedonisë së Veriut”, erga 
omnes, si emër i vetëm i atij vendi.

Inicim të procesit nga Republika e Maqedonisë së Veriut 
për rehabilitimin e viktimave nga regjimi komunist jugosl-
lav, të cilëve u është bërë represion për shkak të vet-për-
caktimit të tyre bullgar.

Në mënyrë plotësuese, në deklaratën hyrëse të BE në kuadër të KNQ të 
parë, Bullgaria do të insistoj të përfshihet teksti për nevojën Republika 
e Maqedonisë së Veriut ta zbatojë, me vullnet të mirë, frymën dhe ger-
mën e Marrëveshjes për marrëdhënie të mira fqinjësore me Bullgarinë 
gjatë gjithë procesit të anëtarësimit në BE.

Inicim të procesit për zbulimin e bashkëpunëtorëve nga Republika ak-
tuale e Maqedonisë së Veriut nga shërbimet e sigurisë dhe zbulimit të 
ish-Jugosllavisë.

Implementim i shpejtë të reformës në shërbimet e zbu-
limit dhe të sigurisë, ndërsa pjesë e rëndësishme duhet të 
jetë zbulimi i bashkëpunëtorëve nga Republika aktuale e 
Maqedonisë së Veriut të cilët kanë punuar për shërbimet e 
sigurisë dhe të zbulimit të ish-Jugosllavisë.
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