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7.6.2017 A8-0055/30 

Ändringsförslag  30 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Reformer och 

anslutningsförberedelser hämmas av 
politisk polarisering, djup ömsesidig 

misstro och brist på genuin dialog mellan 

parterna. Inom vissa viktiga områden kan 

en ihållande tillbakagång skönjas. 

Demokratin och rättsstatsprincipen har 

utmanats gång på gång, i synnerhet som ett 

resultat av det man kallar state capture och 

som påverkar funktionen hos de 

demokratiska institutionerna och viktiga 

samhällsområden. 

B. Politisk polarisering, djup 

ömsesidig misstro och brist på genuin 

dialog mellan parterna, men även andra 

länders eller EU:s inblandning i ett 

självständigt lands interna frågor, utgör 

ett hot mot stabiliteten i regionen. 

Demokratin och rättsstatsprincipen har 

utmanats gång på gång, i synnerhet som ett 

resultat av det man kallar state capture och 

som påverkar funktionen hos de 

demokratiska institutionerna och viktiga 

samhällsområden. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/31 

Ändringsförslag  31 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Det behövs ett seriöst åtagande av 

alla politiska krafter för att landet ska 

kunna fortsätta sin strävan i riktning mot 

integrering i EU och sin euroatlantiska 

väg. En ny regering måste anta och 

fullständigt genomföra gedigna reformer 

med konkreta resultat, framför allt inom 

områdena rättsstatsprincipen, rättvisa, 

korruption, grundläggande rättigheter, 

inrikes frågor och goda grannförbindelser. 

D. Det behövs ett seriöst åtagande av 

politiska krafter inom landet för 

stabiliteten i regionen. En ny regering, 

som är demokratiskt vald i enlighet med 

konstitutionen, måste anta och fullständigt 

genomföra gedigna reformer med konkreta 

resultat, framför allt inom områdena 

rättsstatsprincipen, rättvisa, korruption, 

grundläggande rättigheter, inrikes frågor 

och goda grannförbindelser. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/32 

Ändringsförslag  32 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Kommissionen, rådet och 

parlamentet är tillsammans överens om 

att vidhållandet av den positiva 

rekommendationen om att inleda 

anslutningsförhandlingar med landet 

fortfarande beror av och förutsätter 

framsteg med genomförandet av Pržino-

överenskommelsen och avsevärda 

framsteg med genomförandet av de 

brådskande reformprioriteringarna. 

utgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/33 

Ändringsförslag  33 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl H 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

H. (Potentiella) kandidatländer 

bedöms efter sina egna meriter, och 

tidsplanen för anslutningen avgörs av hur 

snabbt och väl de nödvändiga reformerna 

genomförs. Det bör garanteras att 

anslutningsförhandlingarna inleds efter 

det att de villkor som krävs har uppfyllts. 

Landet har under flera år ansetts vara ett 

av de EU-kandidatländer som kommit 

längst med att anpassa sig till EU:s 

regelverk. 

utgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/34 

Ändringsförslag  34 

Louis Aliot 

för ENF-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. 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 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. Parlamentet 

anser det nödvändigt med samarbete över 

partigränserna och mellan olika 

folkgrupper för att brådskande inhemska 

utmaningar ska kunna bemötas. 
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ska kunna bemötas, samt för att tillstyrkan 

till att anslutningsförhandlingar inleds 

med EU ska kunna förbli i kraft. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/35 

Ändringsförslag  35 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet förväntar sig 

att den nya regeringen, som en första 

prioriterad fråga, ska samarbeta med 

andra partier för att sätta fart på de EU-

relaterade reformerna. Parlamentet stöder 

än en gång att det inleds 

anslutningsförhandlingar, på villkor, dels 

att det görs framsteg med genomförandet 

av Przjino-överenskommelsen så att det 

sker fullständigt, konkret och på ett 

hållbart sätt, dels att det görs avsevärda 

framsteg med förverkligandet av de 

brådskande reformprioriteringarna om 

systemiska reformer. Parlamentet 

uppmanar rådet att så snart som möjligt 

ta upp frågan om 

anslutningsförhandlingar. Parlamentet är 

fortsatt övertygat om att förhandlingarna 

kan få till stånd välbehövliga reformer, 

skapa en ny dynamik, ge ny kraft till det 

europeiska perspektivet och positivt 

påverka biläggandet av bilaterala tvister, 

så att de inte hindrar processen för 

anslutning till EU. 

utgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/36 

Ändringsförslag  36 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet understryker 

vilka betydande framsteg landet gjort i 

processen för integration i EU och 

framhåller vilka negativa följder som en 

ytterligare fördröjning av 

integrationsprocessen skulle kunna få, 

inklusive att trovärdigheten hos EU:s 

utvidgningspolitik hotas och att regionen 

riskerar drabbas av instabilitet. 

utgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/37 

Ändringsförslag  37 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet påpekar att de 

aktuella utmaningar som Europeiska 

unionen står inför (Brexit, migration, 

radikalisering etc.) inte bör hindra 

utvidgningsprocessen, utan att dessa 

utmaningar snarare har visat på behovet 

att till fullo integrera länderna på västra 

Balkan i EU:s strukturer för att förbättra 

och fördjupa partnerskapet och få bukt 

med internationella kriser. 

utgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/38 

Ändringsförslag  38 

 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet välkomnar att 

lagstiftningen i så hög grad anpassats till 

EU:s regelverk och uttalar sin erkänsla 

för att man prioriterat ett effektivt 

genomförande och verkställande av de 

befintliga rättsliga och politiska ramarna, 

liksom det gjorts i de länder som redan 

deltar i anslutningsförhandlingarna. 

utgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/39 

Ändringsförslag  39 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 40 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

40. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att fortsätta sitt 

migrationssamarbete med samtliga länder 

på västra Balkan för att se till att 

europeiska och internationella regler och 

standarder följs. 

utgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/40 

Ändringsförslag  40 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

2016/2310(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 42 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

42. Europaparlamentet anser att 

regionalt samarbete är en väsentlig del i 

processen för anslutning till EU, som kan 

skapa stabilitet och välstånd i regionen och 

bör vara en prioriterad fråga för regeringen. 

Parlamentet välkomnar landets fortsatt 

konstruktiva roll och proaktiva bidrag för 

att främja det bilaterala, regionala och 

internationella samarbetet, liksom också 

landets deltagande i den civila och militära 

krishanteringen, och berömmer den allt 

större uppslutningen bakom EU:s 

utrikespolitik (73 procent). Parlamentet 

uppmanar de makedoniska 

myndigheterna att även anpassa sig efter 

EU:s sanktioner mot Ryssland efter den 

olagliga annekteringen av Krimhalvön. 
Parlamentet upprepar vikten av att 

förhandlingarna om ett avtal om vänskap 

och god grannsämja med Bulgarien 

slutförs. Parlamentet uppmanar 

myndigheterna att respektera de politiska, 

sociala och kulturella rättigheterna för de 

av landets medborgare som betraktar sig 

som bulgarer. 

42. Europaparlamentet anser att 

regionalt samarbete är en väsentlig del i 

processen för anslutning till EU, som kan 

skapa stabilitet och välstånd i regionen och 

bör vara en prioriterad fråga för regeringen. 

Parlamentet välkomnar landets fortsatt 

konstruktiva roll och proaktiva bidrag för 

att främja det bilaterala, regionala och 

internationella samarbetet, liksom också 

landets deltagande i den civila och militära 

krishanteringen. Parlamentet upprepar 

vikten av att förhandlingarna om ett avtal 

om vänskap och god grannsämja med 

Bulgarien slutförs. Parlamentet uppmanar 

myndigheterna att respektera de politiska, 

sociala och kulturella rättigheterna för de 

av landets medborgare som betraktar sig 

som bulgarer. 

Or. en 

 

 


