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21.11.2018 A8-0341/7 

Pakeitimas 7 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

(2018/2145(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Horizontalusis pakeitimas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  – Visame tekste pakeisti 

„Makedonija (-os)“ žodžiu „šalis (-ies)“. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/8 

Pakeitimas 8 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

(2018/2145(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Aa. kadangi per pastaruosius metus 

šalis patyrė vieną iš didžiausių politinių 

krizių; kadangi dėl nesantaiką kurstančių 

politinių pažiūrų, gilaus tarpusavio 

nepasitikėjimo, atšiaurios retorikos, 

kompromiso nebuvimo ir žlugusio šalių 

dialogo prasidėjo užsitęsusi politinė krizė, 

kuri dar labiau pakenkė reformoms bei 

pasirengimo narystei darbui, sumažino 

piliečių pasitikėjimą viešosiomis 

institucijomis ir kai kuriose srityse lėmė 

gana didelį stojimo į ES proceso regresą; 

kadangi pastaroji politinė krizė parodė, 

kad šalies institucijos neturi veiksmingos 

įstatymų leidžiamosios, vykdomosios 

valdžios ir teismo savitarpio 

priklausomybės sistemos ir kad reikia 

didinti skaidrumą ir viešąją atskaitomybę; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/9 

Pakeitimas 9 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

(2018/2145(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

I. kadangi oro tarša yra didelė 

Makedonijos miestų problema ir, naujausių 

Suomijos meteorologijos instituto ir 

Makedonijos visuomenės sveikatos 

instituto tyrimo duomenimis, iš visų 

Europos miestų didžiausia smulkių kietųjų 

dalelių (PM 2,5) koncentracija ore yra 

Skopjėje ir Tetove; 

I. kadangi oro tarša yra didelė šalies 

miestų problema ir, naujausių Suomijos 

meteorologijos instituto ir šalies 

visuomenės sveikatos instituto tyrimo 

duomenimis, iš visų Europos miestų 

didžiausia smulkių kietųjų dalelių (PM 2,5) 

koncentracija ore yra Skopjėje ir Tetove; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/10 

Pakeitimas 10 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

(2018/2145(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. palankiai vertina 2018 m. birželio 

17 d. Graikijos ir buvusiosios Jugoslavijos 

Respublikos Makedonijos pasirašytą 

Prespos susitarimą ir giria abi susitarimo 

šalis už tai, kad jos dėjo daug pastangų, 

kad pasiektų abiem šalims priimtiną 

sprendimą dėl pavadinimo; palankiai 

vertina tai, kad 2018 m. birželio 20 d. ir 

liepos 5 d. jį ratifikavo buvusiosios 

Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

Parlamentas; mano, kad šalies piliečių 

labui visi politiniai veikėjai ir pilietinė 

visuomenė turi konstruktyviai dirbti ir 

suvokti savo istorinę atsakomybę; 
primygtinai ragina partijas pirmenybę teikti 

savo šalies interesams, o partijų politiniams 

interesams, tinkamai informuoti savo 

piliečius apie susitarimo turinį ir poveikį ir 

kruopščiai užbaigti visas vidines 

procedūras, kurių reikia norint ratifikuoti 

ir įgyvendinti šį strategiškai svarbų 

susitarimą, nutraukti užsitęsusią 

geopolitinę nežinią ir parodyti gerą taikos 

ir stabilumo regione pavyzdį; pabrėžia 

2018 m. rugsėjo 30 d. referendumo dėl 

buvusiosios Jugoslavijos Respublikos 

Makedonijos integracijos į ES ir NATO 

svarbą; 

3. atkreipia dėmesį į 2018 m. birželio 

17 d. Graikijos ir buvusiosios Jugoslavijos 

Respublikos Makedonijos pasirašytą 

Prespos susitarimą dėl pavadinimo ir į tai, 

kad 2018 m. birželio 20 d. ir liepos 5 d. jį 

ratifikavo buvusiosios Jugoslavijos 

Respublikos Makedonijos Parlamentas; 

primygtinai ragina partijas pirmenybę teikti 

savo šalies interesams, o ne partijų 

politiniams interesams, tinkamai 

informuoti savo piliečius apie susitarimo 

turinį ir poveikį ir vėl nekelti atidėtų 

klausimų, kuriais siekiama tik nukreipti 

dėmesį nuo susitarimo esmės ir poveikio; 

ragina abi susitarimo šalis surengti 

referendumą dėl susitarimo, kad 

rinkėjams būtų suteikta teisė jį ratifikuoti 

ar atmesti; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/11 

Pakeitimas 11 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

(2018/2145(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. palankiai vertina 2018 m. birželio 

17 d. Graikijos ir buvusiosios Jugoslavijos 

Respublikos Makedonijos pasirašytą 

Prespos susitarimą ir giria abi susitarimo 

šalis už tai, kad jos dėjo daug pastangų, 

kad pasiektų abiem šalims priimtiną 

sprendimą dėl pavadinimo; palankiai 

vertina tai, kad 2018 m. birželio 20 d. ir 

liepos 5 d. jį ratifikavo buvusiosios 

Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

Parlamentas; mano, kad šalies piliečių 

labui visi politiniai veikėjai ir pilietinė 

visuomenė turi konstruktyviai dirbti ir 

suvokti savo istorinę atsakomybę; 

primygtinai ragina partijas pirmenybę teikti 

savo šalies interesams, o partijų politiniams 

interesams, tinkamai informuoti savo 

piliečius apie susitarimo turinį ir poveikį ir 

kruopščiai užbaigti visas vidines 

procedūras, kurių reikia norint ratifikuoti ir 

įgyvendinti šį strategiškai svarbų 

susitarimą, nutraukti užsitęsusią 

geopolitinę nežinią ir parodyti gerą taikos 

ir stabilumo regione pavyzdį; pabrėžia 

2018 m. rugsėjo 30 d. referendumo dėl 

buvusiosios Jugoslavijos Respublikos 

Makedonijos integracijos į ES ir NATO 

svarbą; 

3. palankiai vertina 2018 m. birželio 

17 d. Graikijos ir buvusiosios Jugoslavijos 

Respublikos Makedonijos pasirašytą 

Prespos susitarimą ir giria abi susitarimo 

šalis už tai, kad jos dėjo daug pastangų, 

kad pasiektų abiem šalims priimtiną 

sprendimą dėl pavadinimo; palankiai 

vertina tai, kad 2018 m. birželio 20 d. ir 

liepos 5 d. jį ratifikavo buvusiosios 

Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

Parlamentas; mano, kad šalies piliečių 

labui visi politiniai veikėjai ir pilietinė 

visuomenė turi konstruktyviai dirbti ir 

suvokti savo istorinę atsakomybę; 

primygtinai ragina partijas pirmenybę teikti 

savo žmonių ir savo šalies interesams, o ne 

partijų politiniams interesams, tinkamai 

informuoti savo piliečius apie susitarimo 

turinį ir poveikį ir kruopščiai užbaigti visas 

vidines procedūras, kurių reikia norint 

ratifikuoti ir įgyvendinti šį strategiškai 

svarbų susitarimą, nutraukti užsitęsusią 

geopolitinę nežinią ir parodyti gerą taikos 

ir stabilumo regione pavyzdį; pabrėžia, kad 

pavadinimo problema turi būti laikoma 

išspręsta, kai tik įsigalios Prespos 

susitarimas; pabrėžia, kad geri 

kaimyniniai santykiai ir regioninis 

bendradarbiavimas yra itin svarbūs taikai 

ir žmonių gerovei regione; 
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Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/12 

Pakeitimas 12 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

(2018/2145(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. atkreipia dėmesį į 2018 m. rugsėjo 

30 d. referendumo rezultatus; pabrėžia, 

kad reikia toliau remti šalies euroatlantinę 

ateitį ir įgyvendinti 2018 m. birželio 17 d. 

Prespos susitarimą; ragina vyriausybę 

Skopjėje imtis visų būtinų ir galimų 

veiksmų, kad būtų laikomasi Prespos 

susitarimo, kuris atveria kelią deryboms 

dėl stojimo į ES ir NATO, nuostatų; 

4. atkreipia dėmesį į žemą dalyvavimo 

2018 m. rugsėjo 30 d. referendume lygį ir 

mano, jog šis lygis atspindi tai, kad labai 

reikšminga šalies dalis vertina šį 

susitarimą skeptiškai; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/13 

Pakeitimas 13 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

(2018/2145(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. atkreipia dėmesį į 2018 m. rugsėjo 

30 d. referendumo rezultatus; pabrėžia, kad 

reikia toliau remti šalies euroatlantinę 

ateitį ir įgyvendinti 2018 m. birželio 17 d. 

Prespos susitarimą; ragina vyriausybę 

Skopjėje imtis visų būtinų ir galimų 

veiksmų, kad būtų laikomasi Prespos 

susitarimo, kuris atveria kelią deryboms 

dėl stojimo į ES ir NATO, nuostatų; 

4. atkreipia dėmesį į 2018 m. rugsėjo 

30 d. referendumo rezultatus; pabrėžia, kad 

reikia įgyvendinti 2018 m. birželio 17 d. 

Prespos susitarimą; ragina vyriausybę 

Skopjėje imtis visų būtinų ir galimų 

veiksmų, kad būtų laikomasi Prespos 

susitarimo; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/14 

Pakeitimas 14 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

(2018/2145(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. primena, kad šalis jau pasiekė 

aukštą teisės aktų suderinimo su acquis 

lygį; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad kai 

kurie iš šių teisės aktų dar nėra įgyvendinti; 

pažymi, kad šalis vis geriau derina teisės 

aktus su ES deklaracijomis ir Tarybos 

sprendimais dėl bendros užsienio ir 

saugumo politikos, ir pabrėžia palaipsniui 

siekiamo visiško suderinimo, kuris yra 

būtina sąlyga šaliai siekiant euroatlantinės 

ateities, svarbą; 

6. primena, kad šalis jau pasiekė 

palyginti gerą aktų suderinimo su acquis 

lygį; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad kai 

kurie iš šių teisės aktų dar nėra įgyvendinti; 

pažymi, kad pasiektas visiškas 

suderinimas yra būtina šalies europinės 

ateities sąlyga; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/15 

Pakeitimas 15 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

(2018/2145(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. visiškai pritaria Komisijos 

rekomendacijai ir po jos priimtam Tarybos 

sprendimui, kuriuo 2019 m. birželio mėn. 

nustatytas kaip stojimo derybų pradžios 

data, taip pripažįstant vilčių teikiančias 

pastangas įgyvendinti reformas; mano, 

kad netrukus prasidėsianti acquis 

peržiūra ir stojimo derybos sustiprins ir 

pagreitins reformų tempą; mano, kad 

pradėjus derybas atsiras papildomų 

paskatų demokratizacijai ir bus 

sugriežtinta kontrolė ir atskaitomybė; 

9. atkreipia dėmesį į Komisijos 

rekomendaciją ir po jos priimtą Tarybos 

sprendimą, kuriuo 2019 m. birželio mėn. 

nustatytas kaip stojimo derybų pradžios 

data, su sąlyga, kad šalis išlaikys ir 

stiprins esamą reformų tempą, pateikdama 

apčiuopiamų ir tvarių rezultatų, ir kad 

bus visiškai ir konstruktyviai įvykdytos 

visos reikalaujamos sąlygos, įskaitant 

reformas dėl neatidėliotinų reformų 

prioritetų teisingumo, viešojo 

administravimo, kovos su korupcija ir 

organizuotu nusikalstamumu srityse; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/16 

Pakeitimas 16 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

(2018/2145(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. palankiai vertina oficialų 2018 m. 

liepos 11 d. NATO kvietimą šaliai pradėti 

derybas dėl narystės šioje organizacijoje; 

Išbraukta. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/17 

Pakeitimas 17 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

(2018/2145(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. mano, kad buvusiosios 

Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

narystė NATO galėtų padėti pasiekti 

didesnį saugumą ir politinį stabilumą 

Pietryčių Europoje; ragina visas ES 

valstybes nares, kurios yra NATO narės, 

aktyviai remti šalies stojimą į NATO; 

Išbraukta. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/18 

Pakeitimas 18 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

(2018/2145(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

49. pabrėžia esminį nepriklausomos 

žiniasklaidos vaidmenį demokratinėje ir 

įgalinančioje aplinkoje; pažymi nedidelius 

teigiamus pokyčius žiniasklaidos srityje ir 

šiek tiek pagerėjusias nepriklausomo 

reportažų rengimo sąlygas; ragina imtis 

iniciatyvų, kuriomis būtų sudarytos 

palankios sąlygos profesinei visų 

žiniasklaidos subjektų veiklai (nesant 

jokiam išorės ir vidaus spaudimui), taip pat 

tiriamajai žurnalistikai; palankiai vertina 

tai, kad buvo nutraukta valstybės 

finansuojama, politiniu favoritizmu 

paremta reklama žiniasklaidoje, nes tai yra 

svarbi priemonė, siekiant skatinti vienodas 

sąlygas šiame sektoriuje, ir skatina 

užtikrinti didesnę žiniasklaidos apsaugą 

nuo politizavimo priemonių; primena, kad 

reikia sustiprinti žiniasklaidos reguliavimo 

institucijos ir visuomeninio transliuotojo 

nepriklausomumą ir pajėgumus; ragina 

imtis priemonių, kuriomis būtų padidinta 

žurnalistų darbo ir socialinių teisių 

apsauga, ir užtikrinti, kad už bet kokį 

smurtą ir prievartą prieš žurnalistus ar 

grasinimus jiems būtų baudžiama, nes tai 

taip pat padėtų kuo labiau sumažinti 

vyraujančią žiniasklaidos savicenzūrą; 

49. pabrėžia esminį nepriklausomos 

žiniasklaidos vaidmenį demokratinėje ir 

įgalinančioje aplinkoje; pažymi nedidelius 

teigiamus pokyčius žiniasklaidos srityje ir 

šiek tiek pagerėjusias nepriklausomo 

reportažų rengimo sąlygas; vis dar yra 

susirūpinęs dėl saviraiškos ir 

žiniasklaidos laisvės, neapykantą 

kurstančių kalbų naudojimo, bauginimo, 

savicenzūros ir politinio kišimosi atvejų; 

atsižvelgdamas į tai, apgailestauja, kad 

„Žurnalistų be sienų“ sudarytame indekse 

šalis gavo žemiausią vertinimą tarp 

Europos ir Balkanų valstybių ir nukrito iš 

34-os vietos 2009 m. į 119-ą vietą 2018 m., 

o organizacijos „Freedom House“ 

2017 m. pranešime dėl spaudos laisvės 

šalyje šios šalies statusas išlieka 

„nelaisva“; ragina imtis iniciatyvų, 

kuriomis būtų sudarytos palankios sąlygos 

profesinei visų žiniasklaidos subjektų 

veiklai (nesant jokiam išorės ir vidaus 

spaudimui), taip pat tiriamajai 

žurnalistikai; palankiai vertina tai, kad 

buvo nutraukta valstybės finansuojama, 

politiniu favoritizmu paremta reklama 

žiniasklaidoje, nes tai yra svarbi priemonė, 

siekiant skatinti vienodas sąlygas šiame 

sektoriuje, ir skatina užtikrinti didesnę 

žiniasklaidos apsaugą nuo politizavimo 

priemonių; primena, kad reikia sustiprinti 
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žiniasklaidos reguliavimo institucijos ir 

visuomeninio transliuotojo 

nepriklausomumą ir pajėgumus; ragina 

imtis priemonių, kuriomis būtų padidinta 

žurnalistų darbo ir socialinių teisių 

apsauga, ir užtikrinti, kad už bet kokį 

smurtą ir prievartą prieš žurnalistus ar 

grasinimus jiems būtų baudžiama, nes tai 

taip pat padėtų kuo labiau sumažinti 

vyraujančią žiniasklaidos savicenzūrą; 

Or. en 

 

 


