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21.11.2018 A8-0341/7 

Ændringsforslag  7 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Forslag til beslutning 

Horisontalt ændringsforslag 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  - "Makedonien/makedonsk" 

erstattes af "landet/landets" hele vejen 

igennem teksten 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/8 

Ændringsforslag  8 

Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning A a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Aa. der henviser til, at landet i de 

senere år har gennemgået en af sine 

værste politiske kriser; der henviser til, at 

den politiske mentalitet, som giver 

anledning til splid, den skarpe retorik, den 

manglende vilje til at indgå kompromiser 

og sammenbruddet i dialogen mellem 

partierne førte til en lang politisk krise, 

som underminerede reformerne og 

tiltrædelsesforberedelserne samt 

borgernes tillid til de offentlige 

institutioner yderligere og førte til 

alvorlige tilbageskridt på flere vigtige 

områder i EU-tiltrædelsesprocessen; der 

henviser til, at den nylige politiske krise 

har vist, at der mangler effektive 

kontrolforanstaltninger i landets 

institutioner, og at der er behov for at øge 

gennemsigtigheden og den offentlige 

ansvarlighed; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/9 

Ændringsforslag  9 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning I 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at luftforurening er 

et alvorligt problem i de makedonske byer, 

og ifølge den seneste undersøgelse fra 

Finlands meteorologiske institut og det 

makedonske offentlige sundhedsinstitut 

har Skopje og Tetovo den højeste 

koncentration af småpartikler i luften 

(PM2,5) blandt alle europæiske byer; 

I. der henviser til, at luftforurening er 

et alvorligt problem i landets byer, og 

ifølge den seneste undersøgelse fra 

Finlands meteorologiske institut og landets 

offentlige sundhedsinstitut har Skopje og 

Tetovo den højeste koncentration af 

småpartikler i luften (PM 2,5) blandt alle 

europæiske byer; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/10 

Ændringsforslag  10 

Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. glæder sig over Prespa-aftalen af 

17. juni 2018 mellem Grækenland og den 

tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

og roser begge sider for deres store 

indsats for at nå frem til en gensidigt 

tilfredsstillende løsning på 
navnespørgsmålet; glæder sig over, at den 

tidligere jugoslaviske republik 

Makedoniens parlament ratificerede aftalen 

den 20. juni og den 5. juli 2018; mener, at 

det er i landets borgeres interesse, at alle 

politiske aktører og civilsamfundet 

handler på en konstruktiv måde og 

påtager sig deres historiske ansvar; 
opfordrer indtrængende parterne til at 

prioritere deres lands interesser over 

partipolitiske interesser, på behørig vis at 

underrette deres borgere om aftalens 

indhold og konsekvenser og omhyggeligt 

afslutte alle interne procedurer for 

ratificering og gennemførelse af denne 

strategisk vigtige aftale, hvorved der 

bringes en ende på en langvarig 

geopolitisk usikkerhed, og man foregår 

med et godt eksempel for fred og stabilitet 

i regionen; understreger vigtigheden af 

folkeafstemningen den 30. september 

2018 om den tidligere jugoslaviske 

republik Makedoniens tiltrædelse til EU 

og NATO; 

3. noterer sig Prespa-aftalen af 17. 

juni 2018 mellem Grækenland og den 

tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

om navnespørgsmålet, og at den tidligere 

jugoslaviske republik Makedoniens 

parlament ratificerede aftalen den 20. juni 

og den 5. juli 2018; opfordrer 

indtrængende parterne til at prioritere deres 

lands interesser over partipolitiske 

interesser, på behørig vis at underrette 

deres borgere om aftalens indhold og 

konsekvenser og undlade at rejse 

spørgsmål, som har til formål at 

distrahere dem fra aftalens faktiske 

indhold og konsekvenser; opfordrer begge 

parter til at afholde en folkeafstemning 
om aftalen for at give vælgerne retten til 

at ratificere eller forkaste den; 
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21.11.2018 A8-0341/11 

Ændringsforslag  11 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. glæder sig over Prespa-aftalen af 

17. juni 2018 mellem Grækenland og den 

tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

og roser begge sider for deres store indsats 

for at nå frem til en gensidigt 

tilfredsstillende løsning på 

navnespørgsmålet; glæder sig over, at den 

tidligere jugoslaviske republik 

Makedoniens parlament ratificerede aftalen 

den 20. juni og den 5. juli 2018; mener, at 

det er i landets borgeres interesse, at alle 

politiske aktører og civilsamfundet handler 

på en konstruktiv måde og påtager sig 

deres historiske ansvar; opfordrer 

indtrængende parterne til at prioritere deres 

lands interesser over partipolitiske 

interesser, på behørig vis at underrette 

deres borgere om aftalens indhold og 

konsekvenser og omhyggeligt afslutte alle 

interne procedurer for ratificering og 

gennemførelse af denne strategisk vigtige 

aftale, hvorved der bringes en ende på en 

langvarig geopolitisk usikkerhed, og man 

foregår med et godt eksempel for fred og 

stabilitet i regionen; understreger 

vigtigheden af folkeafstemningen den 30. 

september 2018 om den tidligere 

jugoslaviske republik Makedoniens 

tiltrædelse til EU og NATO; 

3. glæder sig over Prespa-aftalen af 

17. juni 2018 mellem Grækenland og den 

tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

og roser begge sider for deres store indsats 

for at nå frem til en gensidigt 

tilfredsstillende løsning på 

navnespørgsmålet; glæder sig over, at den 

tidligere jugoslaviske republik 

Makedoniens parlament ratificerede aftalen 

den 20. juni og den 5. juli 2018; mener, at 

det er i landets borgeres interesse, at alle 

politiske aktører og civilsamfundet handler 

på en konstruktiv måde og påtager sig 

deres historiske ansvar; opfordrer 

indtrængende parterne til at prioritere deres 

folks og deres lands interesser over 

partipolitiske interesser, på behørig vis at 

underrette deres borgere om aftalens 

indhold og konsekvenser og omhyggeligt 

afslutte alle interne procedurer for 

ratificering og gennemførelse af denne 

strategisk vigtige aftale, hvorved der 

bringes en ende på en langvarig geopolitisk 

usikkerhed, og man foregår med et godt 

eksempel for fred og stabilitet i regionen; 

understreger, at navnespørgsmålet må 

betragtes som løst, når Prespa-aftalen 

træder i kraft; understreger, at gode 

naboskabsforbindelser og regionalt 

samarbejde er afgørende elementer for 

fred og borgernes velstand i regionen; 
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21.11.2018 A8-0341/12 

Ændringsforslag  12 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. noterer sig resultatet af 

folkeafstemningen den 30. september 

2018; understreger behovet for yderligere 

støtte til landets euroatlantiske fremtid og 

til gennemførelsen af Prespa-aftalen af 

17. juni 2018; opfordrer regeringen i 

Skopje til at træffe alle nødvendige og 

mulige foranstaltninger for at opfylde 

bestemmelserne i Prespa-aftalen, som 

åbner døren til forhandlinger om 

tiltrædelse af EU og NATO; 

4. noterer sig den lave deltagelse i 

folkeafstemningen den 30. september 2018 

og mener, at dette afspejler den 

omstændighed, at en meget stor del af 

landet betragtede aftalen med skepsis; 

Or. en 



 

AM\1169805DA.docx  PE631.537v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

21.11.2018 A8-0341/13 

Ændringsforslag  13 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. noterer sig resultatet af 

folkeafstemningen den 30. september 

2018; understreger behovet for yderligere 

støtte til landets euroatlantiske fremtid og 

til gennemførelsen af Prespa-aftalen af 17. 

juni 2018; opfordrer regeringen i Skopje til 

at træffe alle nødvendige og mulige 

foranstaltninger for at opfylde 

bestemmelserne i Prespa-aftalen, som 

åbner døren til forhandlinger om 

tiltrædelse af EU og NATO; 

4. noterer sig resultatet af 

folkeafstemningen den 30. september 

2018; understreger behovet for at 

gennemføre Prespa-aftalen af 17. juni 

2018; opfordrer regeringen i Skopje til at 

træffe alle nødvendige og mulige 

foranstaltninger for at opfylde 

bestemmelserne i Prespa-aftalen; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/14 

Ændringsforslag  14 

Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. minder om, at landet allerede har 

opnået en høj grad af tilpasning til den 

gældende EU-ret; beklager ikke desto 

mindre det forhold, at noget af denne 

lovgivning endnu ikke er blevet 

gennemført; bemærker forbedringerne i 

tilpasningen til EU's erklæringer og 

Rådets afgørelser om den fælles udenrigs- 

og sikkerhedspolitik og fremhæver 

vigtigheden af gradvis at opnå en 

fuldstændig tilpasning, som er en 

forudsætning for landets euroatlantiske 

fremtid; 

6. minder om, at landet allerede har 

opnået et relativt godt niveau af tilpasning 

til den gældende EU-ret; beklager ikke 

desto mindre det forhold, at noget af denne 

lovgivning endnu ikke er blevet 

gennemført; bemærker, at en fuldstændig 

tilpasning er en forudsætning for landets 

europæiske fremtid; 

Or. en 



 

AM\1169805DA.docx  PE631.537v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

21.11.2018 A8-0341/15 

Ændringsforslag  15 

Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. tilslutter sig fuldt ud 

Kommissionens henstilling og den deraf 

følgende afgørelse fra Rådet, der fastsætter 

juni 2019 som datoen for indledning af 

tiltrædelsesforhandlinger i anerkendelse 

af den opmuntrende reformindsats; 

mener, at en hurtig åbning af 

screeningprocessen og 

tiltrædelsesforhandlingerne vil 

understøtte og uddybe reformarbejdet; 

mener, at indledningen af forhandlinger 

vil give yderligere incitamenter til 

demokratisering og styrke kontrollen og 

ansvarligheden; 

9. bemærker Kommissionens 

henstilling og den deraf følgende afgørelse 

fra Rådet, der fastsætter juni 2019 som 

datoen for indledning af 

tiltrædelsesforhandlinger, forudsat at 

landet opretholder og uddyber det aktuelle 

reformarbejde ved at levere yderligere 

håndgribelige og holdbare resultater, 

samt at fuld og konstruktiv gennemførelse 

af alle krævede betingelser er opnået, 

herunder reformer af de hastende 

reforminitiativer vedrørende 

retfærdighed, bekæmpelse af korruption 
og organiseret kriminalitet; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/16 

Ændringsforslag  16 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. glæder sig over, at NATO den 11. 

juli 2018 formelt inviterede landet til at 

indlede forhandlinger om tiltrædelse til 

organisationen; 

udgår 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/17 

Ændringsforslag  17 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. mener, at den tidligere 

jugoslaviske republik Makedoniens 

medlemskab af NATO kan bidrage til at 

opnå større sikkerhed og politisk stabilitet 

i Sydøsteuropa; opfordrer alle de af EU's 

medlemsstater, som er NATO-

medlemmer, til aktivt at støtte landets 

tiltrædelse til NATO; 

udgår 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/18 

Ændringsforslag  18 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 49 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

49. understreger den afgørende rolle, 

som de uafhængige medier spiller for et 

demokratisk og gunstigt miljø; bemærker 

beskedne forbedringer i mediemiljøet og 

betingelserne for uafhængig rapportering; 

opfordrer til, at der tages initiativer til at 

skabe et gunstigt klima for alle 

medieaktørers faglige hæderlighed, uden 

nogen form for interne og eksterne 

påvirkninger, samt undersøgende 

journalistik; glæder sig over ophøret af 

offentligt støttede reklamer i medierne 

baseret på politisk favoritisme som en 

vigtig foranstaltning til at skabe lige vilkår 

i sektoren og opfordrer til yderligere 

beskyttelse mod politisering af medierne; 

understreger behovet for at styrke 

mediereguleringsmyndighedens og den 

offentlige radio- og TV-virksomheds 

uafhængighed og kapacitet; opfordrer til, at 

der træffes foranstaltninger med henblik på 

at styrke beskyttelsen af journalisters 

arbejdsmæssige og sociale rettigheder, 

samt til at der ikke er straffrihed i sager om 

vold, misbrug eller trusler mod journalister, 

hvilket også ville bidrage til at minimere 

den fremherskende selvcensur i medierne; 

49. understreger den afgørende rolle, 

som de uafhængige medier spiller for et 

demokratisk og gunstigt miljø; bemærker 

beskedne forbedringer i mediemiljøet og 

betingelserne for uafhængig rapportering; 

er stadig bekymret over ytringsfriheden og 

medierne, brugen af hadtale og 

eksemplerne på trusler, selvcensur og 

politisk indblanding; beklager i denne 

forbindelse, at landet i det indeks, som 

Journalister uden Grænser har 

udarbejdet, lå nederst på listen i Europa 

og på Balkan og var faldet fra en 34. 

plads i 2009 til en 109. plads i 2018, mens 

landets status ifølge rapporten for 2017 

fra Freedom House om landets 

pressefrihed stadig er "ikke fri"; 
opfordrer til, at der tages initiativer til at 

skabe et gunstigt klima for alle 

medieaktørers faglige hæderlighed, uden 

nogen form for interne og eksterne 

påvirkninger, samt undersøgende 

journalistik; glæder sig over ophøret af 

offentligt støttede reklamer i medierne 

baseret på politisk favoritisme som en 

vigtig foranstaltning til at skabe lige vilkår 

i sektoren og opfordrer til yderligere 

beskyttelse mod politisering af medierne; 

understreger behovet for at styrke 

mediereguleringsmyndighedens og den 

offentlige radio- og TV-virksomheds 
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uafhængighed og kapacitet; opfordrer til, at 

der træffes foranstaltninger med henblik på 

at styrke beskyttelsen af journalisters 

arbejdsmæssige og sociale rettigheder, 

samt til at der ikke er straffrihed i sager om 

vold, misbrug eller trusler mod journalister, 

hvilket også ville bidrage til at minimere 

den fremherskende selvcensur i medierne; 

Or. en 

 

 


