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7.6.2017 A8-0055/26 

Ändringsförslag  26 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

för S&D-gruppen 

Ivo Vajgl 

för ALDE-gruppen 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt -1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  -1a. Europaparlamentet välkomnar 

bildandet av en ny regering 

den 31 maj 2017. Parlamentet uppmanar 

med kraft alla politiska partier att handla 

i en anda av försoning, för samtliga 

medborgares gemensamma intresse och 

att samarbeta med regeringen för att 

återställa förtroendet för landet och dess 

institutioner, inbegripet genom ett 

fullständigt genomförande av Pržino-

överenskommelsen och brådskande 

reformprioriteringar. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/27 

Ändringsförslag  27 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

för S&D-gruppen 

Ivo Vajgl 

för ALDE-gruppen 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

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. 

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 uppmanar med kraft 

den nya regeringen att skyndsamt gå 

vidare med de nödvändiga reformerna för 

att 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, ska kunna bemötas, samt 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

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. 

för att tillstyrkan till att 

anslutningsförhandlingar inleds med EU 

ska kunna förbli i kraft. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/28 

Ändringsförslag  28 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 25a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  25a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att anstränga sig mer för 

att främja en verklig försoningsprocess i 

regionen, i synnerhet genom stöd till 

kulturella projekt som hanterar det nära 

förflutna och främjar en gemensam och 

delad förståelse av historien och en 

offentlig och politisk kultur som präglas 

av tolerans, inkludering och försoning. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.6.2017 A8-0055/29 

Ändringsförslag  29 

Ivo Vajgl 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ba (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ba. Den 27 april 2017 valdes 

Talat Xhaferi till ny talman för det 

makedoniska parlamentet. 

Den 17 maj 2017 anförtrodde Republiken 

Makedoniens president mandatet att bilda 

en ny regering åt SDSM-ledaren Zoran 

Zaev. Den 31 maj 2017 valdes den nya 

regeringen, ledd av premiärminister 

Zoran Zaev, av det makedoniska 

parlamentet. 

Or. en 

 

 


