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21.11.2018 A8-0341/7 

Amendement  7 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

(2018/2145(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Horizontaal amendement 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  - In de hele tekst 

"Macedonië"/"Macedonisch" vervangen 

door "het land"/"van het land"; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/8 

Amendement  8 

Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

(2018/2145(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  A bis. overwegende dat het land de 

afgelopen jaren een van zijn ergste 

politieke crises heeft doorgemaakt; 

overwegende dat het gepolariseerde 

politieke klimaat, het diepe wederzijdse 

wantrouwen, harde retoriek, gebrek aan 

overleg en het tot stilstand komen van de 

dialoog tussen de partijen hebben geleid 

tot een aanhoudende politieke crisis die de 

hervormingen en 

toetredingsvoorbereidingen, evenals het 

vertrouwen van burgers in de 

overheidsinstellingen nog verder heeft 

ondermijnd en heeft geleid tot ernstige 

achteruitgang op verschillende 

belangrijke gebieden van het EU-

toetredingsproces; overwegende dat de 

recente politieke crisis heeft laten zien dat 

het in de instellingen van het land 

ontbreekt aan een doeltreffend systeem 

van "checks and balances", alsook dat 

het noodzakelijk is om de transparantie en 

de publieke verantwoordingsplicht te 

vergroten; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.11.2018 A8-0341/9 

Amendement  9 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

(2018/2145(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat 

luchtverontreiniging een groot probleem is 

in Macedonische steden en dat volgens de 

laatste studie van het Fins Meteorologisch 

Instituut en het Macedonische Instituut 

voor Volksgezondheid, Skopje en Tetovo 

de hoogste concentratie fijnstof in de lucht 

(PM2.5) hebben van alle Europese steden;  

I. overwegende dat 

luchtverontreiniging een groot probleem is 

in de steden van het land en dat volgens de 

laatste studie van het Fins Meteorologisch 

Instituut en het Instituut voor 

Volksgezondheid van het land, Skopje en 

Tetovo de hoogste concentratie fijnstof in 

de lucht (PM2.5) hebben van alle Europese 

steden; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/10 

Amendement  10 

Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

(2018/2145(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is verheugd over de Prespa-

overeenkomst van 17 juni 2018 tussen 

Griekenland en de voormalige 

Joegoslavische Republiek Macedonië en 

prijst beide landen voor de aanzienlijke 

inspanningen die ze hebben geleverd om 

een voor beide landen bevredigende 

oplossing voor de naamkwestie tot stand te 

brengen; is verheugd over de ratificatie 

ervan door het parlement van de 

voormalige Joegoslavische Republiek 

Macedonië op 20 juni en 5 juli 2018; is van 

mening dat het in het belang van de 

burgers van het land is dat alle politieke 

actoren en het maatschappelijke 

middenveld op een constructieve manier 

handelen en hun historische 

verantwoordelijkheden nemen; spoort de 

partijen aan om de belangen van hun land 

boven de partijpolitieke belangen te stellen, 

om hun burgers naar behoren op de hoogte 

te brengen van de inhoud en de gevolgen 

van de overeenkomst en om alle interne 

procedures voor de ratificatie en de 

uitvoering van deze strategisch 

belangrijke overeenkomst zorgvuldig te 

doorlopen en zo een einde te maken aan 

de langdurige geopolitieke onzekerheid en 

een goed voorbeeld te geven voor vrede en 

stabiliteit in de regio; benadrukt het 

belang van het referendum op 30 

3. neemt kennis van de Prespa-

overeenkomst van 17 juni 2018 tussen 

Griekenland en de voormalige 

Joegoslavische Republiek Macedonië over 

de naamkwestie en de ratificatie ervan 

door het parlement van de voormalige 

Joegoslavische Republiek Macedonië op 

20 juni en 5 juli 2018; spoort de partijen 

aan om de belangen van hun land boven de 

partijpolitieke belangen te stellen, hun 

burgers naar behoren op de hoogte te 

brengen van de inhoud en de gevolgen van 

de overeenkomst en af te zien van het aan 

de orde stellen van vragen die tot doel 

hebben de burgers af te leiden van de 

werkelijke inhoud en de gevolgen van de 

overeenkomst; roept beide partijen op een 

referendum over de overeenkomst te 

houden zodat kiezers de mogelijkheid 

hebben om zich ervoor of ertegen uit te 

spreken; 
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september 2018 betreffende de integratie 

van de voormalige Joegoslavische 

Republiek Macedonië in de EU en de 

NAVO; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/11 

Amendement  11 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

(2018/2145(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is verheugd over de Prespa-

overeenkomst van 17 juni 2018 tussen 

Griekenland en de voormalige 

Joegoslavische Republiek Macedonië en 

prijst beide landen voor de aanzienlijke 

inspanningen die ze hebben geleverd om 

een voor beide landen bevredigende 

oplossing voor de naamkwestie tot stand te 

brengen; is verheugd over de ratificatie 

ervan door het parlement van de 

voormalige Joegoslavische Republiek 

Macedonië op 20 juni en 5 juli 2018; is van 

mening dat het in het belang van de 

burgers van het land is dat alle politieke 

actoren en het maatschappelijke 

middenveld op een constructieve manier 

handelen en hun historische 

verantwoordelijkheden nemen; spoort de 

partijen aan om de belangen van hun land 

boven de partijpolitieke belangen te stellen, 

om hun burgers naar behoren op de hoogte 

te brengen van de inhoud en de gevolgen 

van de overeenkomst en om alle interne 

procedures voor de ratificatie en de 

uitvoering van deze strategisch belangrijke 

overeenkomst zorgvuldig te doorlopen en 

zo een einde te maken aan de langdurige 

geopolitieke onzekerheid en een goed 

voorbeeld te geven voor vrede en stabiliteit 

in de regio; benadrukt het belang van het 

referendum op 30 september 2018 

3. is verheugd over de Prespa-

overeenkomst van 17 juni 2018 tussen 

Griekenland en de voormalige 

Joegoslavische Republiek Macedonië en 

prijst beide landen voor de aanzienlijke 

inspanningen die ze hebben geleverd om 

een voor beide landen bevredigende 

oplossing voor de naamkwestie tot stand te 

brengen; is verheugd over de ratificatie 

ervan door het parlement van de 

voormalige Joegoslavische Republiek 

Macedonië op 20 juni en 5 juli 2018; is van 

mening dat het in het belang van de 

burgers van het land is dat alle politieke 

actoren en het maatschappelijke 

middenveld op een constructieve manier 

handelen en hun historische 

verantwoordelijkheden nemen; spoort de 

partijen aan om de belangen van hun 

bevolking en hun land boven de 

partijpolitieke belangen te stellen, om hun 

burgers naar behoren op de hoogte te 

brengen van de inhoud en de gevolgen van 

de overeenkomst en om alle interne 

procedures voor de ratificatie en de 

uitvoering van deze strategisch belangrijke 

overeenkomst zorgvuldig te doorlopen en 

zo een einde te maken aan de langdurige 

geopolitieke onzekerheid en een goed 

voorbeeld te geven voor vrede en stabiliteit 

in de regio; benadrukt dat de naamkwestie 
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betreffende de integratie van de 

voormalige Joegoslavische Republiek 

Macedonië in de EU en de NAVO; 

als opgelost moet worden beschouwd 

zodra dePrespa-overeenkomst van kracht 

wordt; onderstreept dat goede 

nabuurschapsbetrekkingen en regionale 

samenwerking essentiële elementen 

vormen voor vrede en welvaart voor de 

bevolking in de regio; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/12 

Amendement  12 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

(2018/2145(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. neemt kennis van de uitkomst van 

het referendum van 30 september 2018; 

benadrukt de noodzaak van de verdere 

ondersteuning van de Euro-Atlantische 

toekomst van het land en de uitvoering 

van de Prespa-overeenkomst van 17 juni 

2018; moedigt de regering in Skopje aan 

om alle noodzakelijke en mogelijke 

stappen te nemen voor de naleving van de 

Prespa-overeenkomst, die het pad 

vrijmaakt voor de onderhandelingen voor 

de toetreding tot de EU en de NAVO; 

4. neemt kennis van de lage 

participatiegraad in het referendum van 30 

september 2018 en is van mening dat dit 

het feit weerspiegelt dat een zeer groot 

deel van het land de overeenkomst met 

scepsis zag; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/13 

Amendement  13 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

(2018/2145(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. neemt kennis van de uitkomst van 

het referendum van 30 september 2018; 

benadrukt de noodzaak van de verdere 

ondersteuning van de Euro-Atlantische 

toekomst van het land en de uitvoering 

van de Prespa-overeenkomst van 17 juni 

2018; moedigt de regering in Skopje aan 

om alle noodzakelijke en mogelijke 

stappen te nemen voor de naleving van de 

Prespa-overeenkomst, die het pad 

vrijmaakt voor de onderhandelingen voor 

de toetreding tot de EU en de NAVO; 

4. neemt kennis van de uitkomst van 

het referendum van 30 september 2018; 

benadrukt de noodzaak van uitvoering van 

de Prespa-overeenkomst van 17 juni 2018; 

moedigt de regering in Skopje aan om alle 

noodzakelijke en mogelijke stappen te 

nemen voor de naleving van de Prespa-

overeenkomst; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/14 

Amendement  14 

Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

(2018/2145(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. brengt in herinnering dat het land 

reeds een hoog niveau van aanpassing aan 

het acquis heeft bereikt; betreurt niettemin 

dat een deel van deze wetgeving nog niet 

ten uitvoer is gelegd; neemt nota van de 

vooruitgang op het gebied van 

aanpassingen die worden doorgevoerd in 

overeenstemming met EU-verklaringen en 

Raadsbesluiten over het 

gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid en benadrukt dat 

geleidelijk volledige aanpassing moet 

worden bereikt, wat een vereiste is voor de 

Euro-Atlantische toekomst van het land; 

6. brengt in herinnering dat het land 

reeds een relatief goed niveau van 

aanpassing aan het acquis heeft bereikt; 

betreurt niettemin dat een deel van deze 

wetgeving nog niet ten uitvoer is gelegd; 

wijst erop dat volledige afstemming een 

vereiste is voor de Europese toekomst van 

het land; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/15 

Amendement  15 

Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

(2018/2145(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. is het volledig eens met de 

aanbeveling van de Commissie en het 

hieruit voortvloeiende besluit van de Raad 

waarin juni 2019 is vastgesteld als 

begindatum voor de 

toetredingsonderhandelingen uit 

waardering voor de aanmoedigende 

hervormingsinspanningen; is van mening 

dat een spoedige start van het 

doorlichtingsproces en de 

toetredingsonderhandelingen de 

hervormingsdynamiek op peil zal houden 

en zal verdiepen; is van mening dat de 

opening van de onderhandelingen het 

democratiseringsproces een extra impuls 

zal geven en het toezicht en de 

verantwoordingsplicht zal versterken; 

9. neemt nota van de aanbeveling van 

de Commissie en het hieruit voortvloeiende 

besluit van de Raad waarin juni 2019 is 

vastgesteld als begindatum voor de 

toetredingsonderhandelingen, op 

voorwaarde dat het land de huidige 

hervormingsdynamiek zal handhaven en 

verdiepen door nog meer tastbare en 

duurzame resultaten te leveren en dat 

volledig en op constructieve wijze aan alle 

vereiste voorwaarden wordt voldaan, met 

inbegrip van de hervormingen in het 

kader van de dringende 

hervormingsprioriteiten op gebieden als 

justitie, openbaar bestuur en bestrijding 

van corruptie en georganiseerde misdaad; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/16 

Amendement  16 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

(2018/2145(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. is verheugd over de formele 

uitnodiging van 11 juli 2018 van de 

NAVO aan het land om de 

onderhandelingen te beginnen om tot de 

organisatie toe te treden; 

Schrappen 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/17 

Amendement  17 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

(2018/2145(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. is van mening dat het 

lidmaatschap van de voormalige 

Joegoslavische Republiek Macedonië van 

de NAVO zou kunnen bijdragen tot meer 

veiligheid en politieke stabiliteit in 

Zuidoost-Europa; dringt er bij alle EU-

lidstaten die lid zijn van de NAVO op aan 

de toetreding van het land tot de NAVO 

actief te ondersteunen; 

Schrappen 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/18 

Amendement  18 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

(2018/2145(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

49. onderstreept de cruciale rol die de 

onafhankelijke media spelen voor een 

democratisch en gunstig klimaat; wijst op 

de bescheiden verbeteringen van het 

mediaklimaat en de voorwaarden voor 

onafhankelijke berichtgeving; verzoekt om 

initiatieven om tot een klimaat te komen 

dat professioneel gedrag van alle 

belanghebbenden in de media, vrij van 

interne en externe beïnvloeding, en 

onderzoeksjournalisme bevordert; is 

verheugd over het feit dat de door de staat 

gesponsorde reclame in de media op basis 

van politiek favoritisme is afgeschaft en 

beschouwt dit als een belangrijke 

maatregel om een gelijk speelveld in de 

sector te bevorderen en roept op tot 

aanvullende waarborgen tegen de 

politisering van de media; herinnert aan de 

noodzaak van versterking van de 

onafhankelijkheid en de capaciteit van de 

toezichthouder van de media en van de 

publieke omroep; dringt aan op 

maatregelen om de sociale en 

arbeidsrechten van journalisten beter te 

beschermen en om ervoor te zorgen dat 

geweld tegen en misbruik en bedreigingen 

van journalisten niet onbestraft blijven, 

hetgeen ook zou bijdragen tot de beperking 

van de heersende zelfcensuur onder 

journalisten; 

49. onderstreept de cruciale rol die de 

onafhankelijke media spelen voor een 

democratisch en gunstig klimaat; wijst op 

de bescheiden verbeteringen van het 

mediaklimaat en de voorwaarden voor 

onafhankelijke berichtgeving; blijft 

bezorgd over de vrijheid van 

meningsuiting en de media, het gebruik 

van haatuitingen en de gevallen van 

intimidatie, zelfcensuur en politieke 

inmenging; betreurt in deze context dat 

het land in de index die de organisatie 

Verslaggevers zonder grenzen heeft 

opgesteld, tot een van de laagst geplaatste 

landen in Europa en op de Balkan 

behoort en van de 34e plaats in 2009 naar 

de 109e in 2018 is gezakt, terwijl volgens 

het verslag van Freedom House uit 2017 

over de persvrijheid van het land de status 

van het land nog steeds "niet vrij" is; 
verzoekt om initiatieven om tot een klimaat 

te komen dat professioneel gedrag van alle 

belanghebbenden in de media, vrij van 

interne en externe beïnvloeding, en 

onderzoeksjournalisme bevordert; is 

verheugd over het feit dat de door de staat 

gesponsorde reclame in de media op basis 

van politiek favoritisme is afgeschaft en 

beschouwt dit als een belangrijke 

maatregel om een gelijk speelveld in de 

sector te bevorderen en roept op tot 
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aanvullende waarborgen tegen de 

politisering van de media; herinnert aan de 

noodzaak van versterking van de 

onafhankelijkheid en de capaciteit van de 

toezichthouder van de media en van de 

publieke omroep; dringt aan op 

maatregelen om de sociale en 

arbeidsrechten van journalisten beter te 

beschermen en om ervoor te zorgen dat 

geweld tegen en misbruik en bedreigingen 

van journalisten niet onbestraft blijven, 

hetgeen ook zou bijdragen tot de beperking 

van de heersende zelfcensuur onder 

journalisten; 

Or. en 

 

 


