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8.3.2017 A8-0055/4 

Ändringsförslag  4 

Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Övergripande ändring 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 ”Makedonien” och ”makedonisk” ersätts 

genomgående i texten med ”landet(s)”. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/5 

Ändringsförslag  5 

Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av de preliminära 

resultaten och slutsatserna från OSSE:s 

kontor för demokratiska institutioner och 

mänskliga rättigheter (OSSE/ODIHR) om 

det tidigarelagda parlamentsvalet den 11 

december 2016, 

– med beaktande av de preliminära 

resultaten och slutsatserna, liksom den 

slutliga rapporten, från OSSE:s kontor för 

demokratiska institutioner och mänskliga 

rättigheter (OSSE/ODIHR) om det 

tidigarelagda parlamentsvalet den 11 

december 2016, 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/6 

Ändringsförslag  6 

Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl -A (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 -A. Landet har fått vara med om en 

fortsättning på sin värsta politiska kris 

sedan 2001. Den splittringsskapande 

politiska mentaliteten, bristen på 

kompromisser och dialogens sammanbrott 

gav upphov till en utdragen politisk kris 

som ledde till att de större 

oppositionspartierna bojkottade 

parlamentet, liksom till att två försök att 

hålla tidigarelagda parlamentsval 

misslyckades, så att förtroendet för de 

offentliga institutionerna ytterligare 

undergrävdes. Alla politiska krafter och 

ledare i landet delar ansvaret för att få 

bukt med den splittringsskapande 

politiska mentaliteten och bristen på 

kompromisser, genom att säkerställa en 

hållbar politisk dialog och ett hållbart 

politiskt samarbete, vilket är avgörande 

för landets demokratiska utveckling och 

stabilitet, skyddet av rättsstatsprincipen, 

det europeiska perspektivet och 

invånarnas gemensamma bästa. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/7 

Ändringsförslag  7 

Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl -A (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 -Aa. Krisen förvärrades av avslöjanden 

om telefonavlyssning med inblandning av 

högt uppsatta regeringstjänstemän, 

påstådda missförhållanden, brott mot de 

mänskliga rättigheterna, ingripanden i 

rättsväsendet, mediefriheten och 

valprocessen, politisk inblandning och 

korruption på ett flertal områden. Krisen 

förvärrades ytterligare av presidentens 

försök att benåda enskilda personer som 

anklagats för eller påstås vara inblandade 

i telefonavlyssningen. Pržino-

överenskommelsen har genomförts endast 

delvis och framstegen med det konkreta 

genomförandet av de brådskande 

reformprioriteringarna har varit 

begränsade. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/8 

Ändringsförslag  8 

Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ab (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 -Ab. Presidentens beslut om att inte 

uppdra regeringsbildandet åt det parti 

som fått majoritet i parlamentet kan 

komma att ytterligare förvärra den 

politiska situationen i landet, och 

dessutom leda till en ny konstitutionell, 

nationell och interetnisk kris. Det här 

beslutet är oförenligt, både med 

demokratins grundläggande principer och 

med rättsstaten, vilka hör till EU:s 

grundläggande värden, och inte heller 

passar det ihop med landets skyldigheter 

enligt stabiliserings- och 

associeringsavtalet och 

Köpenhamnskriterierna. Enligt landets 

konstitution måste presidenten uppdra 

regeringsbildandet åt det parti som fått 

majoritet i parlamentet. Alla politiska 

ledare, bland dem också presidenten, 

måste respektera den senaste tidens 

valresultat. Presidentens beslut kan få 

djupgående negativa konsekvenser för 

landets europeiska perspektiv. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/9 

Ändringsförslag  9 

Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Efter att två gånger ha uppskjutits 

förrättades tidigarelagda parlamentsval i 

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

den 11 december 2016. Allt gick helt 

normalt och lugnt till, och både 

internationella normer och 

rekommendationerna från OSSE/ODIHR 

följdes. Valet förlöpte utan några större 

intermezzon, förrättades på det hela taget 

bra och deltagandet var stort. 

A. Efter att två gånger ha uppskjutits 

förrättades tidigarelagda parlamentsval i 

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

den 11 december 2016. Allt gick helt 

normalt och lugnt till. OSSE/ODIHR anser 

att det visserligen förekom konkurrens vid 

det tidigarelagda parlamentsvalet, men 

också att stämningen kring det präglades 

av utbrett folkligt misstroende för 

samhällsinstitutionerna och det politiska 

etablissemanget. Valet förlöpte utan några 

större intermezzon, förrättades på det hela 

taget bra och deltagandet var stort. Enligt 

OSSE/ODIHR präglades tiden efter valet 

av att det låg spänning i luften och 

gjordes hätska utfall. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/10 

Ändringsförslag  10 

Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl F 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

F. Rådet har omöjliggjort framsteg 

med anledning av namnfrågan, som ännu 

inte lösts med Grekland. Bilaterala frågor 

bör inte användas som förevändning för 

att rida spärr mot en skyndsam inledning 

av förhandlingarna med EU. 

utgår 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/11 

Ändringsförslag  11 

Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl G 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Bilaterala tvister bör inte 

användas för att hindra processen för 

anslutning till EU, och bör inte heller stå i 

vägen för att anslutningsförhandlingarna 

inleds, utan åtgärdas i vederbörlig ordning 

i en konstruktiv anda och i enlighet med 

EU:s och FN:s normer. Man bör göra allt 

för att upprätthålla goda grannförbindelser 

och goda förbindelser mellan olika 

folkgrupper. 

G. Olösta frågor bör åtgärdas i 

vederbörlig ordning i en konstruktiv anda, 

så tidigt som möjligt, helst innan 

anslutningsförhandlingar inleds, och med 

beaktande av FN:s och EU:s principer 

och värderingar. Man bör göra allt för att 

upprätthålla goda grannförbindelser och 

goda förbindelser mellan olika folkgrupper. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/12 

Ändringsförslag  12 

Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar att 

de grundläggande rättigheterna respekterats 

vid det tidigarelagda valet den 11 

december 2016, som förrättades bra, 

präglades av insyn och plats för alla, och 

förlöpte utan några större intermezzon. 

Parlamentet konstaterar att 

OSSE/ODIHR:s valobservatörsuppdrag 

ansåg att valen kännetecknades av verklig 

konkurrens. Parlamentet välkomnar att alla 

politiska partier godtagit valresultatet, av 

omsorg om inhemsk stabilitet, och 

understryker att de är ansvariga för att det 

inte ska ske någon återgång till politisk 

kris. Parlamentet uppmanar alla partier att 

avstå från att hindra parlamentets effektiva 

funktion. Parlamentet vill att det snabbt ska 

bildas en ny, stabil och ansvarsmedveten 

regering, och att det ska ske en övergång 

som präglas av öppenhet och följer 

konstitutionella och juridiska krav och 

förfaranden, för att regeringen ska hinna 

använda sin ämbetstid till att fortsätta med 

de nödvändiga reformerna, säkerställa 

landets euroatlantiska integration och 

föra fram dess europeiska perspektiv, till 

nytta för medborgarna. Parlamentet anser 

det nödvändigt med samarbete över 

partigränserna och mellan olika 

folkgrupper för att brådskande utmaningar, 

både på hemmaplan och i relation till EU, 

1. Europaparlamentet välkomnar att 

de grundläggande rättigheterna respekterats 

vid det tidigarelagda valet den 11 

december 2016, som förrättades bra, 

präglades av insyn och plats för alla, och 

förlöpte utan några större intermezzon. 

Parlamentet konstaterar att 

OSSE/ODIHR:s valobservatörsuppdrag 

ansåg att valen kännetecknades av verklig 

konkurrens. Parlamentet välkomnar att alla 

politiska partier godtagit valresultatet, av 

omsorg om inhemsk stabilitet, och 

understryker att de är ansvariga för att det 

inte ska ske någon återgång till politisk 

kris. Parlamentet oroar sig över att tiden 

efter valet präglades av att det låg 

spänning i luften och gjordes hätska 

utfall. Parlamentet uppmanar nu alla 

politiska partier att avstå från 

provocerande uttalanden eller 

handlingar, att trappa ned retoriken och 

att inte låta den här politiska och 

institutionella krisen urarta till en konflikt 

mellan olika folkgrupper. Parlamentet 

uppmanar alla partier att avstå från att 

hindra parlamentets effektiva funktion. 

Parlamentet vill att det snabbt ska bildas en 

ny, stabil och ansvarsmedveten regering, 

och att det ska ske en övergång som 

präglas av öppenhet och följer 

konstitutionella och juridiska krav och 
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ska kunna bemötas, samt för att tillstyrkan 

till att anslutningsförhandlingar inleds med 

EU ska kunna förbli i kraft. 

förfaranden, för att regeringen ska hinna 

använda sin ämbetstid till att fortsätta med 

de nödvändiga reformerna, och föra fram 

dess europeiska perspektiv, till nytta för 

medborgarna. Parlamentet anser det 

nödvändigt med samarbete över 

partigränserna och mellan olika 

folkgrupper för att brådskande utmaningar, 

både på hemmaplan och i relation till EU, 

ska kunna bemötas, samt för att tillstyrkan 

till att anslutningsförhandlingar inleds med 

EU ska kunna förbli i kraft. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/13 

Ändringsförslag  13 

Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 29 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet betonar på nytt 

vikten av fria och oberoende medier, som 

är ett av EU:s grundläggande värden och 

en hörnsten i varje demokrati. Parlamentet 

fortsätter oroa sig över yttrande- och 

mediefriheten, liksom över förekomsten av 

hatpropaganda, fallen av skrämseltaktik 

och självcensur, och den systeminbyggda 

politiska inblandningen i och 

påtryckningarna från politiskt håll på 

redaktionspolitiken samt bristen på 

undersökande, objektiv och exakt 

rapportering, liksom också obalanserad 

rapportering om regeringens verksamhet. 

Parlamentet upprepar sitt krav på att en 

mångfald av synpunkter ska få komma 

fram i rapporteringen i de tongivande 

medierna, i synnerhet hos radio- och tv-

verksamheten i allmänhetens tjänst. 

29. Europaparlamentet betonar på nytt 

vikten av fria och oberoende medier, som 

är ett av EU:s grundläggande värden och 

en hörnsten i varje demokrati. Parlamentet 

fortsätter oroa sig över yttrande- och 

mediefriheten, liksom över förekomsten av 

hatpropaganda, fallen av skrämseltaktik 

och självcensur, och den systeminbyggda 

politiska inblandningen i och 

påtryckningarna från politiskt håll på 

redaktionspolitiken samt bristen på 

undersökande, objektiv och exakt 

rapportering, liksom också obalanserad 

rapportering om regeringens verksamhet. 

Parlamentet beklagar i detta 

sammanhang att i det index som 

sammanställts av Reportrar utan gränser 

kom landet sist både i Europa och på 

Balkan, då det föll från 34:e plats 2009 till 

118:e plats 2016, medan, enligt Freedom 

Houses rapport från 2016 om landets 

pressfrihet, landet sjunkit från ”delvis 

fritt” till ”ej fritt”. Parlamentet upprepar 

sitt krav på att en mångfald av synpunkter 

ska få komma fram i rapporteringen i de 

tongivande medierna, i synnerhet hos 

radio- och tv-verksamheten i allmänhetens 

tjänst. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/14 

Ändringsförslag  14 

Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 44 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

44. Europaparlamentet välkomnar de 

konkreta resultaten av det grekiska 

initiativet om förtroendeskapande åtgärder 

mellan landet i fråga och Grekland, vilket 

skulle kunna bidra till bättre förståelse och 

starkare bilaterala förbindelser, genom att 

bana väg för en ömsesidigt acceptabel 

lösning på namnfrågan, och erkänner att 

det tagits positiva steg på väg mot ett 

genomförande av det. Parlamentet 

understryker vikten av att undvika utspel 

och kontroversiella handlingar och 

uttalanden som kan inverka negativt på de 

goda grannförbindelserna. Parlamentet 

upprepar med kraft sin uppmaning till vice 

ordföranden/den höga representanten och 

till kommissionen att utveckla nya initiativ 

för att övervinna de kvarstående 

meningsskiljaktigheterna, samt att i 

samarbete med de bägge länderna och 

FN:s särskilda representant verka för en 

ömsesidigt acceptabel lösning i 

namnfrågan och att rapportera till 

parlamentet om detta. 

44. Europaparlamentet välkomnar de 

konkreta resultaten av det grekiska 

initiativet om förtroendeskapande åtgärder 

mellan landet i fråga och Grekland, vilket 

skulle kunna bidra till bättre förståelse och 

starkare bilaterala förbindelser, genom att 

bana väg för en ömsesidigt acceptabel 

lösning på namnfrågan, och erkänner att 

det tagits positiva steg på väg mot ett 

genomförande av det. Parlamentet 

understryker vikten av att undvika utspel 

och kontroversiella handlingar och 

uttalanden som kan inverka negativt på de 

goda grannförbindelserna. Parlamentet 

upprepar sitt fulla stöd till FN-processen, 

som förblir den viktigaste ramen för en 
lösning i och med att den erkänns av båda 

parter. 

Or. en 

 

 


