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7.6.2017 A8-0055/26 

Predlog spremembe  26 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

v imenu skupine S&D 

Ivo Vajgl 

v imenu skupine ALDE 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek – 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 –1a. je zadovoljen, da je bila 

31. maja 2017 oblikovana nova vlada; 

poziva vse politične stranke, naj ravnajo v 

duhu sprave in v skupnem interesu vseh 

državljanov ter sodelujejo z vlado, da bi 

povrnili zaupanje v državo in njene 

institucije, tudi s popolnim izvajanjem 

dogovora iz Pržina in prednostnih nalog 

na področju reform; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/27 

Predlog spremembe  27 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

v imenu skupine S&D 

Ivo Vajgl 

v imenu skupine ALDE 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja spoštovanje temeljnih 

svoboščin pri predčasnih volitvah 

11. decembra 2016, ki so bile dobro 

organizirane in so bile izvedene pregledno 

in vključujoče ter so potekale brez večjih 

incidentov; ugotavlja, da so bile volitve po 

mnenju OVSE/ODIHR konkurenčne; 

pozdravlja, da so vse politične stranke 

priznale rezultate volitev v interesu 

notranje stabilnosti, in poudarja, da imajo 

odgovornost zagotoviti, da država ne bo 

ponovno zdrsnila v politično krizo; poziva 

vse stranke, naj se vzdržijo vsakega 

oviranja učinkovitega delovanja 

parlamenta; poziva k hitremu oblikovanju 

stabilne in odgovorne nove vlade v skladu 

z ustavnimi in zakonskimi zahtevami ter 

postopki in k pregledni tranziciji, da bi 

bilo mogoče njen mandat izkoristiti za 

nadaljevanje potrebnih reform, 

zagotovitev evro-atlantskih povezav države 

in uresničevanje evropske perspektive v 

korist državljanov; meni, da je sodelovanje 

med strankami in medetnično sodelovanje 

bistvenega pomena za obravnavo perečih 

notranjih izzivov in izzivov, povezanih z 

EU, tudi za to, da se ohrani pozitivno 

1. pozdravlja spoštovanje temeljnih 

svoboščin pri predčasnih volitvah 

11. decembra 2016, ki so bile dobro 

organizirane in so bile izvedene pregledno 

in vključujoče ter so potekale brez večjih 

incidentov; ugotavlja, da so bile volitve po 

mnenju OVSE/ODIHR konkurenčne; 

pozdravlja, da so vse politične stranke 

priznale rezultate volitev v interesu 

notranje stabilnosti, in poudarja, da imajo 

odgovornost zagotoviti, da država ne bo 

ponovno zdrsnila v politično krizo; poziva 

vse stranke, naj se vzdržijo vsakega 

oviranja učinkovitega delovanja 

parlamenta; poziva novo vlado, naj hitro 

nadaljuje potrebne reforme, da bi 

zagotovila evro-atlantsko povezovanje 
države in uresničevanje evropske 

perspektive v korist državljanov; meni, da 

je sodelovanje med strankami in 

medetnično sodelovanje bistvenega 

pomena za obravnavo perečih notranjih 

izzivov in izzivov, povezanih z EU, tudi za 

to, da se ohrani pozitivno priporočilo za 

začetek pogajanj o pristopu k EU; 



 

AM\1127597SL.docx  PE598.530v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

priporočilo za začetek pogajanj o pristopu 

k EU; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/28 

Predlog spremembe  28 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. poziva Komisijo, naj si bolj 

prizadeva, da bi podprla proces resnične 

sprave v tej regiji, zlasti s podporo za 

kulturne projekte, ki se ukvarjajo z 

nedavno zgodovino ter spodbujajo skupno 

in deljeno razumevanje zgodovine ter 

javno in politično kulturo strpnosti, 

vključenosti in sprave; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/29 

Predlog spremembe  29 

Ivo Vajgl 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker je bil 27. aprila 2017 Talat 

Džaferi izvoljen za novega govornika 

makedonskega parlamenta; ker je 

predsednik Republike Makedonije 17. 

maja 2017 vodji SDSM Zoranu Zaevu 

zaupal mandat za oblikovanje nove vlade; 

ker je makedonski parlament 31. maja 

2017 izvolil novo vlado pod vodstvom 

predsednika vlade Zorana Zaeva; 

Or. en 

 

 


