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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

21.11.2018 A8-0341/7 

Τροπολογία  7 

Σοφία Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

(2018/2145(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Οριζόντια τροπολογία 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  - Να αντικατασταθούν οι λέξεις 

«Μακεδονία», «μακεδονικός/ή» με τις 

λέξεις «η χώρα», «της χώρας», σε 

ολόκληρο το κείμενο· 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/8 

Τροπολογία  8 

Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

(2018/2145(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα 

τελευταία έτη η χώρα γνώρισε μία από τις 

χειρότερες πολιτικές κρίσεις της· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η διχαστική 

πολιτική νοοτροπία, η βαθιά αμοιβαία 

έλλειψη εμπιστοσύνης, η σκληρή 

ρητορική, η έλλειψη συμβιβασμού και η 

κατάρρευση του διαλόγου μεταξύ των 

μερών προκάλεσαν μια παρατεταμένη 

πολιτική κρίση που υπονόμευσε ακόμη 

περισσότερο τις μεταρρυθμίσεις και την 

προετοιμασία για την προσχώρηση, 

καθώς και την εμπιστοσύνη των πολιτών 

στους δημόσιους θεσμούς, και οδήγησε 

σε σοβαρή οπισθοχώρηση σε διάφορους 

βασικούς τομείς της διαδικασίας 

προσχώρησης στην ΕΕ· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η πρόσφατη πολιτική κρίση 

κατέδειξε την απουσία ενός 

αποτελεσματικού συστήματος ελέγχων 

και ισορροπιών στους θεσμούς της χώρας 

και την ανάγκη αύξησης της διαφάνειας 

και της δημόσιας λογοδοσίας· 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/9 

Τροπολογία  9 

Σοφία Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

(2018/2145(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύπανση 

του ατμοσφαιρικού αέρα αποτελεί μείζον 

πρόβλημα των μακεδονικών πόλεων και 

σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του 

Φινλανδικού Μετεωρολογικού Ινστιτούτου 

και του Μακεδονικού Ινστιτούτου 

Δημόσιας Υγείας, τα Σκόπια και το Τέτοβο 

έχουν την υψηλότερη συγκέντρωση 

σωματιδίων στον ατμοσφαιρικό αέρα 

(PM2,5) μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών 

πόλεων· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύπανση 

του ατμοσφαιρικού αέρα αποτελεί μείζον 

πρόβλημα των πόλεων της χώρας και 

σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του 

Φινλανδικού Μετεωρολογικού Ινστιτούτου 

και του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας της 

χώρας, τα Σκόπια και το Τέτοβο έχουν την 

υψηλότερη συγκέντρωση σωματιδίων στον 

ατμοσφαιρικό αέρα (PM2,5) μεταξύ όλων 

των ευρωπαϊκών πόλεων· 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/10 

Τροπολογία  10 

Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

(2018/2145(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη συμφωνία των Πρεσπών της 17ης 

Ιουνίου 2018 μεταξύ της Ελλάδας και της 

πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας και επαινεί και τις δύο 

πλευρές για τις σημαντικές προσπάθειές 

τους για την επίτευξη αμοιβαία 

ικανοποιητικής λύσης στο ζήτημα της 

ονομασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του 

για την κύρωσή της από το Κοινοβούλιο 

της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 

της Μακεδονίας, στις 20 Ιουνίου και στις 5 

Ιουλίου 2018· θεωρεί ότι είναι προς το 

συμφέρον των πολιτών της χώρας όλοι οι 

πολιτικοί παράγοντες και η κοινωνία των 

πολιτών να ενεργούν με εποικοδομητικό 

τρόπο και να αναλάβουν τις ιστορικές 

ευθύνες τους· παροτρύνει τα μέρη να 

θέσουν τα συμφέροντα της χώρας υπεράνω 

των κομματικών - πολιτικών συμφερόντων 

τους, να ενημερώσουν δεόντως τους 

πολίτες τους σχετικά με το περιεχόμενο 

και τις επιπτώσεις της συμφωνίας και να 

ολοκληρώσουν επιμελώς όλες τις 

εσωτερικές διαδικασίες για την κύρωση 

και την εφαρμογή αυτής της στρατηγικά 

σημαντικής συμφωνίας, θέτοντας τέλος 

σε μια παρατεταμένη γεωπολιτική 

αβεβαιότητα και δίνοντας καλό 

παράδειγμα για την ειρήνη και τη 

σταθερότητα στην περιοχή· υπογραμμίζει 

3. σημειώνει τη συμφωνία των 

Πρεσπών της 17ης Ιουνίου 2018 μεταξύ 

της Ελλάδας και της πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας σχετικά με το ζήτημα της 

ονομασίας, και την κύρωσή της από το 

Κοινοβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στις 20 

Ιουνίου και στις 5 Ιουλίου 2018· 

παροτρύνει τα μέρη να θέσουν τα 

συμφέροντα της χώρας υπεράνω των 

κομματικών - πολιτικών συμφερόντων 

τους, να ενημερώσουν δεόντως τους 

πολίτες τους σχετικά με το περιεχόμενο 

και τις επιπτώσεις της συμφωνίας και να 

μη θέτουν ζητήματα με στόχο να 

αποπροσανατολίσουν τους πολίτες από 

την πραγματική ουσία και τις επιπτώσεις 

της συμφωνίας· καλεί και τα δύο μέρη να 

προχωρήσουν στη διενέργεια 

δημοψηφίσματος για τη συμφωνία, ώστε 

να δοθεί στους πολίτες το δικαίωμα της 

επικύρωσης ή της απόρριψης της· 
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τη σημασία του δημοψηφίσματος της 

30ής Σεπτεμβρίου 2018 για την ένταξη 

της πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην ΕΕ 

και στο ΝΑΤΟ· 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/11 

Τροπολογία  11 

Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

(2018/2145(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη συμφωνία των Πρεσπών της 17ης 

Ιουνίου 2018 μεταξύ της Ελλάδας και της 

πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας και επαινεί και τις δύο 

πλευρές για τις σημαντικές προσπάθειές 

τους για την επίτευξη αμοιβαία 

ικανοποιητικής λύσης στο ζήτημα της 

ονομασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του 

για την κύρωσή της από το Κοινοβούλιο 

της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 

της Μακεδονίας, στις 20 Ιουνίου και στις 5 

Ιουλίου 2018· θεωρεί ότι είναι προς το 

συμφέρον των πολιτών της χώρας όλοι οι 

πολιτικοί παράγοντες και η κοινωνία των 

πολιτών να ενεργούν με εποικοδομητικό 

τρόπο και να αναλάβουν τις ιστορικές 

ευθύνες τους· παροτρύνει τα μέρη να 

θέσουν τα συμφέροντα της χώρας υπεράνω 

των κομματικών - πολιτικών συμφερόντων 

τους, να ενημερώσουν δεόντως τους 

πολίτες τους σχετικά με το περιεχόμενο 

και τις επιπτώσεις της συμφωνίας και να 

ολοκληρώσουν επιμελώς όλες τις 

εσωτερικές διαδικασίες για την κύρωση 

και την εφαρμογή αυτής της στρατηγικά 

σημαντικής συμφωνίας, θέτοντας τέλος σε 

μια παρατεταμένη γεωπολιτική 

αβεβαιότητα και δίνοντας καλό 

παράδειγμα για την ειρήνη και τη 

σταθερότητα στην περιοχή· υπογραμμίζει 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη συμφωνία των Πρεσπών της 17ης 

Ιουνίου 2018 μεταξύ της Ελλάδας και της 

πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας και επαινεί και τις δύο 

πλευρές για τις σημαντικές προσπάθειές 

τους για την επίτευξη αμοιβαία 

ικανοποιητικής λύσης στο ζήτημα της 

ονομασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του 

για την κύρωσή της από το Κοινοβούλιο 

της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 

της Μακεδονίας, στις 20 Ιουνίου και στις 5 

Ιουλίου 2018· θεωρεί ότι είναι προς το 

συμφέρον των πολιτών της χώρας όλοι οι 

πολιτικοί παράγοντες και η κοινωνία των 

πολιτών να ενεργούν με εποικοδομητικό 

τρόπο και να αναλάβουν τις ιστορικές 

ευθύνες τους· παροτρύνει τα μέρη να 

θέσουν τα συμφέροντα του λαού και της 

χώρας τους υπεράνω των κομματικών - 

πολιτικών συμφερόντων τους, να 

ενημερώσουν δεόντως τους πολίτες τους 

σχετικά με το περιεχόμενο και τις 

επιπτώσεις της συμφωνίας και να 

ολοκληρώσουν επιμελώς όλες τις 

εσωτερικές διαδικασίες για την κύρωση 

και την εφαρμογή αυτής της στρατηγικά 

σημαντικής συμφωνίας, θέτοντας τέλος σε 

μια παρατεταμένη γεωπολιτική 

αβεβαιότητα και δίνοντας καλό 

παράδειγμα για την ειρήνη και τη 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

τη σημασία του δημοψηφίσματος της 

30ής Σεπτεμβρίου 2018 για την ένταξη 

της πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην ΕΕ 

και στο ΝΑΤΟ· 

σταθερότητα στην περιοχή· υπογραμμίζει 

ότι το ζήτημα της ονομασίας πρέπει να 

θεωρηθεί ότι έχει επιλυθεί με την έναρξη 

ισχύος της συμφωνίας των Πρεσπών· 

τονίζει ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας και 

η περιφερειακή συνεργασία αποτελούν 

ουσιώδη στοιχεία για την ειρήνη και την 

ευημερία των ανθρώπων στην περιοχή· 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/12 

Τροπολογία  12 

Σοφία Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

(2018/2145(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. λαμβάνει υπό σημείωση το 

αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 

30ής Σεπτεμβρίου 2018· τονίζει την 

ανάγκη για περαιτέρω στήριξη του 

Ευρωατλαντικού μέλλοντος της χώρας 

και για την εφαρμογή της συμφωνίας των 

Πρεσπών, της 17ης Ιουνίου 2018· 

ενθαρρύνει την κυβέρνηση των Σκοπίων 

να λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά 

μέτρα για να τηρήσει τις διατάξεις της 

συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία 

ανοίγει την πόρτα στις διαπραγματεύσεις 

προσχώρησης στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ· 

4. λαμβάνει υπό σημείωση το χαμηλό 

ποσοστό συμμετοχής στο δημοψήφισμα 
της 30ής Σεπτεμβρίου 2018 και θεωρεί ότι 

αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι ένα 

πολύ σημαντικό τμήμα της χώρας 

προσέγγισε τη συμφωνία με σκεπτικισμό· 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/13 

Τροπολογία  13 

Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

(2018/2145(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. λαμβάνει υπό σημείωση το 

αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 30ής 

Σεπτεμβρίου 2018· τονίζει την ανάγκη για 

περαιτέρω στήριξη του Ευρωατλαντικού 

μέλλοντος της χώρας και για την 

εφαρμογή της συμφωνίας των Πρεσπών, 

της 17ης Ιουνίου 2018· ενθαρρύνει την 

κυβέρνηση των Σκοπίων να λάβει όλα τα 

αναγκαία και δυνατά μέτρα για να τηρήσει 

τις διατάξεις της συμφωνίας των Πρεσπών, 

η οποία ανοίγει την πόρτα στις 

διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην ΕΕ 

και το ΝΑΤΟ· 

4. λαμβάνει υπό σημείωση το 

αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 30ής 

Σεπτεμβρίου 2018· τονίζει την ανάγκη για 

την εφαρμογή της συμφωνίας των 

Πρεσπών, της 17ης Ιουνίου 2018· 

ενθαρρύνει την κυβέρνηση των Σκοπίων 

να λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά 

μέτρα για να τηρήσει τις διατάξεις της 

συμφωνίας των Πρεσπών· 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/14 

Τροπολογία  14 

Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

(2018/2145(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. υπενθυμίζει ότι η χώρα έχει ήδη 

επιτύχει υψηλό επίπεδο εναρμόνισης με το 

κεκτημένο· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του 

για το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές τις 

νομοθετικές ρυθμίσεις δεν έχουν 

εφαρμοστεί ακόμη· σημειώνει τη 

βελτίωση στην ευθυγράμμιση με τις 

δηλώσεις της ΕΕ και τις αποφάσεις του 

Συμβουλίου σχετικά με την κοινή 

εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφάλειας και τονίζει τη σημασία που 

έχει η σταδιακή επίτευξη πλήρους 

ευθυγράμμισης, η οποία αποτελεί 

προϋπόθεση για το ευρω-ατλαντικό 

μέλλον της χώρας· 

6. υπενθυμίζει ότι η χώρα έχει ήδη 

επιτύχει σχετικά καλό επίπεδο 

εναρμόνισης με το κεκτημένο· εκφράζει, 

ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι 

ορισμένες από αυτές τις νομοθετικές 

ρυθμίσεις δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη· 

σημειώνει ότι η επίτευξη πλήρους 

ευθυγράμμισης αποτελεί προϋπόθεση για 

το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας · 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/15 

Τροπολογία  15 

Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

(2018/2145(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. εγκρίνει πλήρως τη σύσταση της 

Επιτροπής και την επακόλουθη απόφαση 

του Συμβουλίου που ορίζει τον Ιούνιο του 

2019 ως ημερομηνία έναρξης των 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων, σε 

αναγνώριση των ενθαρρυντικών 

προσπαθειών μεταρρύθμισης· θεωρεί ότι 

η ταχεία έναρξη της διαδικασίας ελέγχου 

και των συνομιλιών προσχώρησης θα 

διατηρήσουν και θα εμβαθύνουν τη 
δυναμική των μεταρρυθμίσεων· θεωρεί ότι 

η έναρξη των διαπραγματεύσεων θα 

δώσει περαιτέρω κίνητρα για 

εκδημοκρατισμό και θα ενισχύσει τον 

έλεγχο και τη λογοδοσία· 

9. σημειώνει τη σύσταση της 

Επιτροπής και την επακόλουθη απόφαση 

του Συμβουλίου που ορίζει τον Ιούνιο του 

2019 ως ημερομηνία έναρξης των 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων, υπό την 

προϋπόθεση ότι η χώρα θα διατηρήσει 

και θα εμβαθύνει την τρέχουσα δυναμική 

των μεταρρυθμίσεων προσφέροντας 

περαιτέρω απτά και σταθερά 

αποτελέσματα και ότι θα έχει επιτευχθεί η 

πλήρης και εποικοδομητική εφαρμογή 

όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων, 

συμπεριλαμβανομένων μεταρρυθμίσεων 

σχετικά με τις επείγουσες 

μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες, τη 

δικαιοσύνη,  τη δημόσια διοίκηση και την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και του 

οργανωμένου εγκλήματος· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

(2018/2145(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την επίσημη πρόσκληση του ΝΑΤΟ στις 

11 Ιουλίου 2018 προς τη χώρα να 

ξεκινήσει τις ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση 

στον οργανισμό· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

(2018/2145(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. θεωρεί ότι η ένταξη της πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ θα συνέβαλλε σε 

μεγαλύτερη ασφάλεια και πολιτική 

σταθερότητα στη νοτιοανατολική 

Ευρώπη· καλεί όλα τα κράτη μέλη της 

ΕΕ που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ να 

στηρίξουν ενεργά την προσχώρηση της 

χώρας στο ΝΑΤΟ· 

διαγράφεται 

Or. en 



 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

21.11.2018 A8-0341/18 

Τροπολογία  18 

Σοφία Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

49. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 

ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης για ένα 

δημοκρατικό και ευνοϊκό περιβάλλον· 

επισημαίνει τη μικρή βελτίωση του 

περιβάλλοντος και των συνθηκών των 

μέσων ενημέρωσης για την προσφορά 

ανεξάρτητης ειδησεογραφίας· ζητεί 

πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ευνοϊκού 

κλίματος για την επαγγελματική 

συμπεριφορά όλων των εμπλεκόμενων στα 

μέσα ενημέρωσης, χωρίς εσωτερικές και 

εξωτερικές επιρροές, καθώς και για την 

ερευνητική δημοσιογραφία· εκφράζει 

ικανοποίηση για τον τερματισμό της 

κρατικής διαφήμισης στα μέσα 

ενημέρωσης βάσει πολιτικής 

ευνοιοκρατίας, ως σημαντικό μέτρο για 

την προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού 

στον τομέα, και ζητεί περαιτέρω 

διασφαλίσεις κατά της πολιτικοποίησης 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης· τονίζει 

την ανάγκη για ενίσχυση της ανεξαρτησίας 

και των ικανοτήτων της ρυθμιστικής αρχής 

των μέσων ενημέρωσης και του δημόσιου 

ραδιοτηλεοπτικού φορέα· ζητεί να 

ληφθούν μέτρα για να ενισχυθεί η 

προστασία των εργασιακών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων των 

δημοσιογράφων και να διασφαλιστεί ότι 

δεν υπάρχει ατιμωρησία σε περίπτωση 

βίας, κακομεταχείρισης ή απειλών κατά 

49. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 

ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης για ένα 

δημοκρατικό και ευνοϊκό περιβάλλον· 

επισημαίνει τη μικρή βελτίωση του 

περιβάλλοντος και των συνθηκών των 

μέσων ενημέρωσης για την προσφορά 

ανεξάρτητης ειδησεογραφίας· εξακολουθεί 

να ανησυχεί για την ελευθερία έκφρασης 

και των μέσων ενημέρωσης, τη χρήση 

ρητορικής μίσους, τις περιπτώσεις 

εκφοβισμού, την αυτολογοκρισία και τις 

πολιτικές παρεμβάσεις· εκφράζει εν 

προκειμένω τη λύπη του διότι στον 

δείκτη που συνέταξαν οι Δημοσιογράφοι 

Χωρίς Σύνορα, η χώρα έλαβε μία από τις 

τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη και τα 

Βαλκάνια, υποχωρώντας από την 34η 

θέση το 2009 στην 109η θέση το 2018, 

ενώ, σύμφωνα με την έκθεση του 

Freedom House για το 2017 σχετικά με 

την ελευθερία του τύπου στη χώρα, η 

κατάσταση της χώρας παραμένει «μη 

ελεύθερη»· ζητεί πρωτοβουλίες για τη 

δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την 

επαγγελματική συμπεριφορά όλων των 

εμπλεκόμενων στα μέσα ενημέρωσης, 

χωρίς εσωτερικές και εξωτερικές επιρροές, 

καθώς και για την ερευνητική 

δημοσιογραφία· εκφράζει ικανοποίηση για 

τον τερματισμό της κρατικής διαφήμισης 

στα μέσα ενημέρωσης βάσει πολιτικής 
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δημοσιογράφων, γεγονός που θα συνέβαλε 

επίσης στην ελαχιστοποίηση της 

διαδεδομένης αυτολογοκρισίας στα μέσα 

ενημέρωσης· 

ευνοιοκρατίας, ως σημαντικό μέτρο για 

την προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού 

στον τομέα, και ζητεί περαιτέρω 

διασφαλίσεις κατά της πολιτικοποίησης 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης· τονίζει 

την ανάγκη για ενίσχυση της ανεξαρτησίας 

και των ικανοτήτων της ρυθμιστικής αρχής 

των μέσων ενημέρωσης και του δημόσιου 

ραδιοτηλεοπτικού φορέα· ζητεί να 

ληφθούν μέτρα για να ενισχυθεί η 

προστασία των εργασιακών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων των 

δημοσιογράφων και να διασφαλιστεί ότι 

δεν υπάρχει ατιμωρησία σε περίπτωση 

βίας, κακομεταχείρισης ή απειλών κατά 

δημοσιογράφων, γεγονός που θα συνέβαλε 

επίσης στην ελαχιστοποίηση της 

διαδεδομένης αυτολογοκρισίας στα μέσα 

ενημέρωσης· 

Or. en 

 

 


