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7.6.2017 A8-0055/30 

Predlog spremembe  30 

Louis Aliot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker politična polarizacija, globoko 

medsebojno nezaupanje in pomanjkanje 

pristnega dialoga med strankami ovirajo 

reforme in priprave na pristop; ker je 

mogoče na nekaterih pomembnih 

področjih opaziti stalno nazadovanje; ker 

se demokracija in načelo pravne države 

nenehno spodkopavata, zlasti zaradi ujetja 

države, kar vpliva na delovanje 

demokratičnih institucij in ključnih 

področjih družbe; 

B. ker politična polarizacija, globoko 

medsebojno nezaupanje in pomanjkanje 

pristnega dialoga med strankami, pa tudi 

vmešavanje drugih držav ali EU v 

notranje zadeve suverene države ogrožajo 

stabilnost v regiji; ker se demokracija in 

načelo pravne države nenehno 

spodkopavata, zlasti zaradi ujetja države, 

kar vpliva na delovanje demokratičnih 

institucij in ključnih področjih družbe; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/31 

Predlog spremembe  31 

Louis Aliot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker je potrebna resna predanost 

vseh političnih sil, da država ostane na 

svoji poti vključevanja v EU in evro-

atlantskega povezovanja; ker mora nova 

vlada v celoti sprejeti in izvajati učinkovite 

reforme, ki jih zaznamujejo oprijemljivi 

rezultati, zlasti na področju pravne države, 

pravosodja, korupcije, temeljnih pravic, 

notranjih zadev in dobrih sosedskih 

odnosov; 

D. ker je za stabilnost regije potrebna 

resna predanost političnih sil države; ker 

mora nova vlada, demokratično izvoljena 

v skladu z ustavo, v celoti sprejeti in 

izvajati učinkovite reforme, ki jih 

zaznamujejo oprijemljivi rezultati, zlasti na 

področju pravne države, pravosodja, 

korupcije, temeljnih pravic, notranjih 

zadev in dobrih sosedskih odnosov; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/32 

Predlog spremembe  32 

Louis Aliot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker se Komisija, Svet in Parlament 

na splošno strinjajo, da je ohranitev 

pozitivnega priporočila za začetek 

pristopnih pogajanj z državo odvisna od 

napredka pri izvajanju dogovora iz Pržina 

in bistvenega napredka pri izvajanju 

nujnih prednostnih nalog na področju 

reform oziroma pogojena s tem 

napredkom; 

črtano 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/33 

Predlog spremembe  33 

Louis Aliot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker se (potencialne) države 

kandidatke ocenjujejo po dosežkih, 

časovni načrt za pristop pa se določa glede 

na hitrost in kakovost potrebnih reform; 

ker bi bilo treba začetek pristopnih 

pogajanj zagotoviti šele, ko bodo 

izpolnjeni zahtevani pogoji; ker je država 

več let veljala za eno od najnaprednejših 

držav kandidatk EU v smislu usklajevanja 

s pravnim redom EU; 

črtano 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/34 

Predlog spremembe  34 

Louis Aliot 

v imenu skupine ENL 

 

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 

priporočilo za začetek pogajanj o pristopu 

k EU; 

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; meni, da je 

sodelovanje med strankami in medetnično 

sodelovanje bistvenega pomena za 

obravnavo perečih notranjih izzivov; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/35 

Predlog spremembe  35 

Louis Aliot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. pričakuje, da bo nova vlada kot 

prvo prednostno nalogo v sodelovanju z 

drugimi strankami pospešila izvajanje 

reform v zvezi z EU; ponovno izraža 

podporo začetku pristopnih pogajanj, ki 

pa je odvisen od napredka pri izvajanju 

dogovora iz Pržina, da bi zagotovili 

njegovo popolno, konkretno in trajnostno 

izvajanje ter bistveni napredek pri 

izvajanju nujnih prednostnih nalog na 

področju sistemskih reform; poziva Svet, 

naj vprašanje pristopnih pogajanj 

obravnava čim prej; je še vedno 

prepričan, da lahko pogajanja spodbudijo 

prepotrebne reforme, ustvarijo novo 

dinamiko, oživijo evropsko perspektivo in 

pozitivno vplivajo na rešitev dvostranskih 

sporov, da ne bi ovirali procesa pristopa k 

EU; 

črtano 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/36 

Predlog spremembe  36 

Louis Aliot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja velik napredek države pri 

procesu vključevanja v EU in poudarja 

negativne posledice nadaljnjih zamud pri 

tem procesu, vključno z ogrožanjem 

verodostojnosti širitvene politike EU in 

tveganjem nestabilnosti v regiji; 

črtano 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/37 

Predlog spremembe  37 

Louis Aliot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da sedanji izzivi, s 

katerimi se sooča Evropska unija (izstop 

Združenega kraljestva iz EU, migracije, 

radikalizem itd.), ne bi smeli ovirati 

procesa širitve; poudarja, da so nasprotno 

ti izzivi pokazali, da je treba Zahodni 

Balkan v celoti vključiti v strukture EU, 

da bi okrepili in poglobili partnerstvo in se 

spopadli z mednarodnimi krizami; 

črtano 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/38 

Predlog spremembe  38 

Louis Aliot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. pozdravlja visoko raven 

usklajenosti zakonodaje s pravnim redom 

in priznava prednost, namenjeno 

učinkovitemu izvajanju in izvrševanju 

veljavnih pravnih in političnih okvirov, 

kot velja za države, ki so že vključene v 

pristopna pogajanja; 

črtano 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/39 

Predlog spremembe  39 

Louis Aliot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. poziva Komisijo, naj se še naprej 

ukvarja z vprašanji, povezanimi z 

migracijami, ki zadevajo vse države 

Zahodnega Balkana, da se zagotovi 

spoštovanje evropskih in mednarodnih 

norm in standardov; 

črtano 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/40 

Predlog spremembe  40 

Louis Aliot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 42 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. meni, da je regionalno sodelovanje 

bistven element v procesu pristopa k EU, 

ki regiji prinaša stabilnost in blaginjo, ter 

bi moralo biti prednostna naloga vlade; 

pozdravlja stalno konstruktivno vlogo 

države in njen proaktiven prispevek pri 

spodbujanju dvostranskega, regionalnega 

in mednarodnega sodelovanja ter njeno 

udeležbo v operacijah civilnega in 

vojaškega kriznega upravljanja; izraža 

pohvalo dodatnemu usklajevanju z 

zunanjo politiko EU (73 %); poziva 

makedonske organe, naj svoje delovanje 

uskladijo tudi z omejevalnimi ukrepi proti 

Rusiji, ki jih je EU sprejela po nezakoniti 

priključitvi Krima; poudarja, kako 

pomembno je dokončati pogajanja o 

sporazumu o prijateljstvu in dobrih 

sosedskih odnosih z Bolgarijo; poziva 

organe, naj spoštujejo politične, socialne in 

kulturne pravice državljanov, ki se 

opredeljujejo za Bolgare; 

42. meni, da je regionalno sodelovanje 

bistven element v procesu pristopa k EU, 

ki regiji prinaša stabilnost in blaginjo, ter 

bi moralo biti prednostna naloga vlade; 

pozdravlja stalno konstruktivno vlogo 

države in njen proaktiven prispevek pri 

spodbujanju dvostranskega, regionalnega 

in mednarodnega sodelovanja ter njeno 

udeležbo v operacijah civilnega in 

vojaškega kriznega upravljanja; poudarja, 

kako pomembno je dokončati pogajanja o 

sporazumu o prijateljstvu in dobrih 

sosedskih odnosih z Bolgarijo; poziva 

organe, naj spoštujejo politične, socialne in 

kulturne pravice državljanov, ki se 

opredeljujejo za Bolgare; 

Or. en 

 

 


