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21.11.2018 A8-0341/7 

Emenda  7 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

(2018/2145(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Emenda orizzontali 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  - Sostituzzjoni ta' 

"Maċedonja(n/na)/tal-Maċedonja" b'"il-

pajjiż/tal-pajjiż" fit-test kollu kemm hu; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/8 

Emenda  8 

Sofia Sakorafa 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

(2018/2145(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Aa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Aa. billi matul dawn l-aħħar snin, il-

pajjiż esperjenza waħda mill-agħar 

kriżijiet politiċi tiegħu; billi l-mentalità 

politika diviżiva, in-nuqqas profond ta' 

fiduċja reċiproka, ir-retorika ħarxa, in-

nuqqas ta' kompromess u l-kollass tad-

djalogu bejn il-partijiet wasslu għal kriżi 

politika mtawla li kompliet iddgħajjef ir-

riformi u t-tħejjijiet għall-adeżjoni, kif 

ukoll il-fiduċja taċ-ċittadini fl-

istituzzjonijiet pubbliċi, u wasslu għal 

rigress serju f'diversi oqsma ewlenin tal-

proċess ta' adeżjoni mal-UE; billi l-kriżi 

politika reċenti wriet in-nuqqas ta' 

sistema effettiva ta' kontrokontrolli fl-

istituzzjonijiet tal-pajjiż u l-ħtieġa li 

jiżdiedu t-trasparenza u r-responsabilità 

pubblika; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/9 

Emenda  9 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

(2018/2145(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa I 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

I. billi t-tniġġis tal-arja huwa 

problema kbira fil-bliet tal-Eks-

Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u 

skont l-aħħar studju tal-Istitut 

Meteoroloġiku Finlandiż u l-Istitut tas-

Saħħa Pubblika tal-Eks-Repubblika 

Jugoslava tal-Maċedonja, Skopje u 

Tetovo għandhom l-ogħla konċentrazzjoni 

ta' materja partikolata fina fl-arja (PM2,5) 

minn fost il-bliet Ewropej kollha; 

I. billi t-tniġġis tal-arja huwa 

problema kbira fil-bliet tal-pajjiż u skont l-

aħħar studju tal-Istitut Meteoroloġiku 

Finlandiż u l-Istitut tas-Saħħa Pubblika tal-

pajjiż, Skopje u Tetovo għandhom l-ogħla 

konċentrazzjoni ta' materja partikolata fina 

fl-arja (PM2,5) minn fost il-bliet Ewropej 

kollha; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/10 

Emenda  10 

Sofia Sakorafa 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

(2018/2145(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Jilqa' favorevolment il-Ftehim ta' 

Prespa, tas-17 'ta Ġunju 2018, bejn il-

Greċja u l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-

Maċedonja u jfaħħar liż-żewġ naħat għall-

isforzi sinifikanti tagħhom biex jilħqu 

soluzzjoni sodisfaċenti għat-tnejn li huma 

għall-kwistjoni tal-isem; jilqa' 

pożittivament ir-ratifika tiegħu min-naħa 

tal-Parlament tal-Eks-Repubblika 

Jugoslava tal-Maċedonja fl-20 ta' Ġunju u 

fil-5 ta' Lulju 2018; iqis li huwa fl-

interessi taċ-ċittadini tal-pajjiż li l-atturi 

politiċi kollha u s-soċjetà ċivili kollha 

jaġixxu b'mod kostruttiv u jerfgħu r-

responsabbiltajiet storiċi tagħhom; 
iħeġġeġ lill-partiti jagħtu prijorità lill-

interessi ta' pajjiżhom fuq l-interessi 

partiġjani, jinformaw b'mod debitu liċ-

ċittadini dwar il-kontenuti u l-

implikazzjonijiet tal-ftehim u jlestu, b'mod 

diliġenti, il-proċeduri interni kollha għar-

ratifika u għall-implimentazzjoni ta' dan 

il-ftehim ta' importanza strateġika, b'hekk 

jintemm limbu ġeopolitiku li ilu jkarkar 

is-snin u jagħtu eżempju tajjeb ta' paċi u 

stabilità fir-reġjun; jisħaq fuq l-

importanza tar-referendum tat-

30 ta' Settembru 2018 dwar l-integrazzjoni 

fl-UE u fin-NATO tal-Eks-Repubblika 

Jugoslava tal-Maċedonja; 

3. Jieħu nota tal-Ftehim ta' Prespa, 

tas-17 'ta Ġunju 2018, bejn il-Greċja u l-

Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

dwar il-kwistjoni tal-isem u r-ratifika 

tiegħu min-naħa tal-Parlament tal-Eks-

Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja fl-

20 ta' Ġunju u fil-5 ta' Lulju 2018; iħeġġeġ 

lill-partiti jagħtu prijorità lill-interessi ta' 

pajjiżhom fuq l-interessi partiġjani, 

jinformaw b'mod debitu liċ-ċittadini dwar 

il-kontenuti u l-implikazzjonijiet tal-ftehim 

u joqogħdu lura milli jqajmu kwistjonijiet 

intiżi li jaljenawhom mis-sustanza attwali 

tal-ftehim u l-implikazzjonijiet tiegħu; 

jistieden liż-żewġ partijiet jagħmlu 

referendum dwar il-ftehim sabiex jagħtu 

lill-votanti d-dritt li jirratifikawh jew 

jirrifjutawh; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/11 

Emenda  11 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

(2018/2145(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Jilqa' favorevolment il-Ftehim ta' 

Prespa, tas-17 'ta Ġunju 2018, bejn il-

Greċja u l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-

Maċedonja u jfaħħar liż-żewġ naħat għall-

isforzi sinifikanti tagħhom biex jilħqu 

soluzzjoni sodisfaċenti għat-tnejn li huma 

għall-kwistjoni tal-isem; jilqa' 

pożittivament ir-ratifika tiegħu min-naħa 

tal-Parlament tal-Eks-Repubblika 

Jugoslava tal-Maċedonja fl-20 ta' Ġunju u 

fil-5 ta' Lulju 2018; iqis li huwa fl-interessi 

taċ-ċittadini tal-pajjiż li l-atturi politiċi 

kollha u s-soċjetà ċivili kollha jaġixxu 

b'mod kostruttiv u jerfgħu r-

responsabbiltajiet storiċi tagħhom; iħeġġeġ 

lill-partiti jagħtu prijorità lill-interessi ta' 

pajjiżhom fuq l-interessi partiġjani, 

jinformaw b'mod debitu liċ-ċittadini dwar 

il-kontenuti u l-implikazzjonijiet tal-ftehim 

u jlestu, b'mod diliġenti, il-proċeduri 

interni kollha għar-ratifika u għall-

implimentazzjoni ta' dan il-ftehim ta' 

importanza strateġika, b'hekk jintemm 

limbu ġeopolitiku li ilu jkarkar is-snin u 

jagħtu eżempju tajjeb ta' paċi u stabilità fir-

reġjun; jisħaq fuq l-importanza tar-

referendum tat-30 ta' Settembru 2018 

dwar l-integrazzjoni fl-UE u fin-NATO 

tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-

Maċedonja; 

3. Jilqa' favorevolment il-Ftehim ta' 

Prespa, tas-17 'ta Ġunju 2018, bejn il-

Greċja u l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-

Maċedonja u jfaħħar liż-żewġ naħat għall-

isforzi sinifikanti tagħhom biex jilħqu 

soluzzjoni sodisfaċenti għat-tnejn li huma 

għall-kwistjoni tal-isem; jilqa' 

pożittivament ir-ratifika tiegħu min-naħa 

tal-Parlament tal-Eks-Repubblika 

Jugoslava tal-Maċedonja fl-20 ta' Ġunju u 

fil-5 ta' Lulju 2018; iqis li huwa fl-interessi 

taċ-ċittadini tal-pajjiż li l-atturi politiċi 

kollha u s-soċjetà ċivili kollha jaġixxu 

b'mod kostruttiv u jerfgħu r-

responsabbiltajiet storiċi tagħhom; iħeġġeġ 

lill-partiti jagħtu prijorità lill-interessi tal-

poplu tagħhom u ta' pajjiżhom fuq l-

interessi partiġjani, jinformaw b'mod 

debitu liċ-ċittadini dwar il-kontenuti u l-

implikazzjonijiet tal-ftehim u jlestu, b'mod 

diliġenti, il-proċeduri interni kollha għar-

ratifika u għall-implimentazzjoni ta' dan il-

ftehim ta' importanza strateġika, b'hekk 

jintemm limbu ġeopolitiku li ilu jkarkar is-

snin u jagħtu eżempju tajjeb ta' paċi u 

stabilità fir-reġjun; jissottolinja li l-

kwistjoni tal-isem trid tiġi kkunsidrata 

bħala waħda li ġiet riżolta mad-dħul fis-

seħħ tal-Ftehim ta' Prespa; jisħaq fuq il-

fatt li r-relazzjonijiet tajbin ta' viċinat u l-

kooperazzjoni reġjonali huma elementi 

essenzjali għall-paċi u l-prosperità tal-



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

MT Magħquda fid-diversità MT 

poplu fir-reġjun; 

Or. en 



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

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

21.11.2018 A8-0341/12 

Emenda  12 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

(2018/2145(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jieħu nota tar-riżultat tar-

referendum tat-30 ta' Settembru 2018; 

jisħaq fuq il-bżonn ta' aktar sostenn 

għall-futur Ewro-Atlantiku tal-pajjiż u ta' 

implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Prespa 

tas-17 ta' Ġunju 2018; jinkoraġġixxi lill-

gvern ta' Skopje jieħu l-azzjonijiet kollha 

neċessarji u possibbli biex jonora d-

dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' Prespa, li 

jiftaħ il-bieb għan-negozjati ta' adeżjoni 

mal-UE u man-NATO; 

4. Jieħu nota tar-rata baxxa ta' 

parteċipazzjoni fir-referendum tat-

30 ta' Settembru 2018 u jqis li dan 

jirrifletti l-fatt li segment importanti ħafna 

tal-pajjiż avviċina l-ftehim b'xettiċiżmu; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/13 

Emenda  13 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

(2018/2145(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jieħu nota tar-riżultat tar-

referendum tat-30 ta' Settembru 2018; 

jisħaq fuq il-bżonn ta' aktar sostenn għall-

futur Ewro-Atlantiku tal-pajjiż u ta' 

implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Prespa tas-

17 ta' Ġunju 2018; jinkoraġġixxi lill-gvern 

ta' Skopje jieħu l-azzjonijiet kollha 

neċessarji u possibbli biex jonora d-

dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' Prespa, li 

jiftaħ il-bieb għan-negozjati ta' adeżjoni 

mal-UE u man-NATO; 

4. Jieħu nota tar-riżultat tar-

referendum tat-30 ta' Settembru 2018; 

jisħaq fuq il-bżonn ta' implimentazzjoni 

tal-Ftehim ta' Prespa tas-17 ta' Ġunju 2018; 

jinkoraġġixxi lill-gvern ta' Skopje jieħu l-

azzjonijiet kollha neċessarji u possibbli 

biex jonora d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim 

ta' Prespa; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/14 

Emenda  14 

Sofia Sakorafa 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

(2018/2145(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 6 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Ifakkar li l-pajjiż diġà kiseb livell 

għoli ta' allinjament mal-acquis; 

jiddispjaċih bil-fatt, madankollu, li partijiet 

ta' din il-leġiżlazzjoni għadhom ma ġewx 

implimentati; jieħu nota tat-titjib fl-

allinjament mad-dikjarazzjonijiet tal-UE 

u mad-deċiżjonijiet tal-Kunsill fil-qasam 

tal-politika estera u ta' sigurtà komuni u 

jisħaq fuq l-importanza li jintlaħaq 

progressivament allinjament totali, li huwa 

rekwiżit preliminari għall-futur Ewro-

Atlantiku tal-pajjiż; 

6. Ifakkar li l-pajjiż diġà kiseb livell 

relattivament tajjeb ta' allinjament mal-

acquis; jiddispjaċih bil-fatt, madankollu, li 

partijiet ta' din il-leġiżlazzjoni għadhom ma 

ġewx implimentati; jinnota li l-fatt li 

jintlaħaq allinjament totali huwa rekwiżit 

preliminari għall-futur Ewropew tal-pajjiż; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/15 

Emenda  15 

Sofia Sakorafa 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

(2018/2145(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 9 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Jappoġġja totalment ir-

rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni u d-

deċiżjoni tal-Kunsill konsegwenti li 

stabbiliet Ġunju 2019 bħala d-data għall-

ftuħ tan-negozjati ta' adeżjoni bħala 

rikonoxximent tal-isforzi għar-riformi 

inkoraġġanti; iqis li ftuħ rapidu tal-

proċess ta' eżami analitiku tal-acquis 

(screening) u tat-taħditiet dwar l-adeżjoni 

se jsostni u jqawwi l-ispinta għar-riformi; 

iqis li l-ftuħ tan-negozjati tal-adeżjoni 

jkompli jinċentiva d-demokratizzazzjoni u 

jsaħħaħ l-iskrutinju u l-obbligu ta' 

rendikont; 

9. Jinnota r-rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni u d-deċiżjoni tal-Kunsill 

konsegwenti li stabbiliet Ġunju 2019 bħala 

d-data għall-ftuħ tan-negozjati ta' adeżjoni, 

dment li l-pajjiż iżomm u japprofondixxi l-

momentum attwali tar-riforma billi 

jwassal għal riżultati ulterjuri tanġibbli u 

dejjiema, u jkun kiseb implimentazzjoni 

sħiħa u kostruttiva tal-kundizzjonijiet 

kollha meħtieġa, inklużi riformi dwar il-

Prijoritajiet ta' Riforma Urġenti fil-

ġustizzja, l-amministrazzjoni pubblika u l-

ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità 

organizzata; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/16 

Emenda  16 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

(2018/2145(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 10 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

10. Jilqa' pożittivament l-istedina 

formali li għamlet in-NATO lill-pajjiż fil-

11 ta' Lulju 2018 biex jinfetħu n-negozjati 

ta' adeżjoni mal-organizzazzjoni; 

imħassar 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/17 

Emenda  17 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

(2018/2145(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 11 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

11. Iqis li l-adeżjoni tal-Eks-

Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

man-NATO tista' tikkontribwixxi biex 

jinkisbu aktar sigurtà u stabilità politika 

fix-Xlokk tal-Ewropa; jistieden lill-Istati 

Membri tal-UE li mhumiex membri tan-

NATO jagħtu sostenn attiv favur l-

adeżjoni tal-pajjiż man-NATO; 

imħassar 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/18 

Emenda  18 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

(2018/2145(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 49 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

49. Jissottolinja r-rwol kruċjali tal-

mezzi ta' komunikazzjoni indipendenti għal 

kuntest demokratiku u favorevoli; josserva 

titjib moderat fl-ambjent medjatiku u fil-

kundizzjonijiet għal rapportar indipendenti; 

jitlob inizjattivi li joħolqu klima favorevoli 

għall-kondotta professjonali tal-partijiet 

ikkonċernati kollha fis-settur tal-mezzi ta' 

komunikazzjoni, ħielsa minn kull 

influwenza interna jew esterna, kif ukoll 

għall-ġurnaliżmu investigattiv; jilqa' 

favorevolment it-tmiem tar-reklamar 

sostnut mill-Istat fil-mezzi ta' 

komunikazzjoni fuq il-bażi ta' favoritiżmi 

politiċi bħala miżura importanti li trawwem 

kundizzjonijiet ta' parità fis-settur u 

jappella biex jinħolqu aktar garanziji 

kontra l-politiċizzazzjoni tal-mezzi ta' 

komunikazzjoni; jisħaq fuq il-bżonn li 

jissaħħu l-indipendenza u l-kapaċità tar-

regolatur tal-mezzi ta' komunikazzjoni u 

tas-servizz tax-xandir pubbliku; jitlob 

miżuri li jtejbu l-protezzjoni tad-drittijiet 

tax-xogħol u soċjali tal-ġurnalisti u li 

jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda impunità 

f'każijiet ta' vjolenza, abbuż jew theddid 

fil-konfront tal-ġurnalisti, li jkun 

jikkontribwixxu wkoll biex tonqos sal-

minimu l-awtoċensura mifruxa fost il-

ġurnalisti; 

49. Jissottolinja r-rwol kruċjali tal-

mezzi ta' komunikazzjoni indipendenti għal 

kuntest demokratiku u favorevoli; josserva 

titjib moderat fl-ambjent medjatiku u fil-

kundizzjonijiet għal rapportar indipendenti; 

jibqa' mħasseb dwar il-libertà tal-

espressjoni u tal-midja, l-użu ta' diskors 

ta' mibegħda u l-każijiet ta' 

intimidazzjoni, awtoċensura u 

interferenza politika; jiddispjaċih, f'dan 

il-kuntest, li fl-indiċi kkompilat minn 

Reporters Mingħajr Fruntieri, il-pajjiż ġie 

kklassifikat fl-aħħar post fost il-pajjiżi tal-

Ewropa u l-Balkani, fejn mill-34 post fl-

2009, niżel għall-109 post fl-2018, filwaqt 

li fir-rapport 2017 ta' Freedom House 

dwar il-libertà tal-istampa fil-pajjiż, l-

istatus tal-pajjiż għadu indikat bħala 

"Mhux Liberu"; jitlob inizjattivi li 

joħolqu klima favorevoli għall-kondotta 

professjonali tal-partijiet ikkonċernati 

kollha fis-settur tal-mezzi ta' 

komunikazzjoni, ħielsa minn kull 

influwenza interna jew esterna, kif ukoll 

għall-ġurnaliżmu investigattiv; jilqa' 

favorevolment it-tmiem tar-reklamar 

sostnut mill-Istat fil-mezzi ta' 

komunikazzjoni fuq il-bażi ta' favoritiżmi 

politiċi bħala miżura importanti li trawwem 

kundizzjonijiet ta' parità fis-settur u 

jappella biex jinħolqu aktar garanziji 

kontra l-politiċizzazzjoni tal-mezzi ta' 
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komunikazzjoni; jisħaq fuq il-bżonn li 

jissaħħu l-indipendenza u l-kapaċità tar-

regolatur tal-mezzi ta' komunikazzjoni u 

tas-servizz tax-xandir pubbliku; jitlob 

miżuri li jtejbu l-protezzjoni tad-drittijiet 

tax-xogħol u soċjali tal-ġurnalisti u li 

jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda impunità 

f'każijiet ta' vjolenza, abbuż jew theddid 

fil-konfront tal-ġurnalisti, li jkunu 

jikkontribwixxu wkoll biex tonqos sal-

minimu l-awtoċensura mifruxa fost il-

ġurnalisti; 

Or. en 

 

 


