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21.11.2018 A8-0341/7 

Poprawka  7 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

(2018/2145(INI)) 

Projekt rezolucji 

Poprawka horyzontalna 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  - należy zastąpić wyrazy 

„Macedonia”/„macedoński” wyrazami 

„kraj”/„krajowy” w całym tekście; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/8 

Poprawka  8 

Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

(2018/2145(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Aa. mając na uwadze, że w ostatnich 

latach krajem wstrząsnął jeden z 

najpoważniejszych kryzysów politycznych 

w jego historii; mając na uwadze, że 

konfrontacyjna mentalność polityczna, 

głęboka wzajemna nieufność, ostry język 

debaty publicznej, brak kompromisu i 

zapaść dialogu między partiami 

doprowadziły do przedłużającego się 

kryzysu politycznego, który dodatkowo 

utrudnił prowadzenie reform i 

przygotowań do przystąpienia do UE oraz 

osłabił zaufanie obywateli do instytucji 

publicznych, a także doprowadził do 

poważnego regresu w niektórych 

kluczowych obszarach procesu 

przystąpienia do UE; mając na uwadze, że 

ostatni kryzys polityczny pokazał brak 

skutecznych mechanizmów kontroli i 

równowagi w instytucjach tego państwa 

oraz potrzebę zwiększenia przejrzystości i 

odpowiedzialności publicznej; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/9 

Poprawka  9 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

(2018/2145(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że 

zanieczyszczenie powietrza stanowi istotny 

problem w macedońskich miastach, a 

według najnowszych badań Fińskiego 

Instytutu Meteorologicznego i 

Macedońskiego Instytutu Zdrowia 

Publicznego najwyższe stężenie pyłu 

drobnego w powietrzu (PM2,5) wśród 

wszystkich europejskich miast odnotowano 

w Skopje i w Tetowie; 

I. mając na uwadze, że 

zanieczyszczenie powietrza stanowi istotny 

problem w miastach tego kraju, a według 

najnowszych badań Fińskiego Instytutu 

Meteorologicznego i krajowego Instytutu 

Zdrowia Publicznego najwyższe stężenie 

pyłu drobnego w powietrzu (PM2,5) wśród 

wszystkich europejskich miast odnotowano 

w Skopje i w Tetowie; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/10 

Poprawka  10 

Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

(2018/2145(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. przyjmuje z satysfakcją umowę 

znad Prespy z 17 czerwca 2018 r. zawartą 

między Grecją a byłą jugosłowiańską 

republiką Macedonii i pochwala znaczne 

wysiłki obu stron, dzięki którym 

znaleziono przyjęte z obopólną aprobatą 

rozwiązanie kwestii nazwy kraju; 

przyjmuje z zadowoleniem ratyfikację tej 

umowy przez parlament byłej 

jugosłowiańskiej republiki Macedonii 20 

czerwca i 5 lipca 2018 r.; uważa, że w 

interesie obywateli tego kraju leży to, aby 

wszyscy działacze polityczni i 

przedstawiciele społeczeństwa 

obywatelskiego postępowali 

konstruktywnie i akceptowali 

odpowiedzialność historyczną, jaka na 

nich spoczywa; wzywa strony, aby 

przedkładały interes państwa nad interes 

partyjny, należycie informowały swoich 

obywateli o treści i skutkach umowy oraz 

aby skrupulatnie wypełniły wszystkie 

wewnętrzne procedury na rzecz ratyfikacji 

i wdrożenia tej ważnej ze strategicznego 

punktu widzenia umowy, co pozwoli 

położyć kres przedłużającemu się 

impasowi geopolitycznemu i posłuży za 

przykład pokoju i stabilności do 

naśladowania dla całego regionu; 

podkreśla znaczenie referendum z 30 

września 2018 r. w sprawie przystąpienia 

3. przyjmuje do wiadomości umowę 

znad Prespy z 17 czerwca 2018 r. zawartą 

między Grecją a byłą jugosłowiańską 

republiką Macedonii w sprawie nazwy 

kraju oraz ratyfikację tej umowy przez 

parlament byłej jugosłowiańskiej republiki 

Macedonii 20 czerwca i 5 lipca 2018 r.; 

wzywa strony, aby przedkładały interes 

państwa nad interes partyjny, należycie 

informowały swoich obywateli o treści i 

skutkach umowy oraz aby powstrzymały 

się od grania na zwłokę przez podnoszenie 

kwestii służących odwróceniu uwagi od 

właściwej treści umowy i jej skutków; 

wzywa obie strony do przeprowadzenia 

referendum w sprawie umowy, aby 

umożliwić wyborcom jej ratyfikację lub 

odrzucenie; 
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byłej jugosłowiańskiej republiki 

Macedonii do UE i NATO; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/11 

Poprawka  11 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

(2018/2145(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. przyjmuje z satysfakcją umowę 

znad Prespy z 17 czerwca 2018 r. zawartą 

między Grecją a byłą jugosłowiańską 

republiką Macedonii i pochwala znaczne 

wysiłki obu stron, dzięki którym 

znaleziono przyjęte z obopólną aprobatą 

rozwiązanie kwestii nazwy kraju; 

przyjmuje z zadowoleniem ratyfikację tej 

umowy przez parlament byłej 

jugosłowiańskiej republiki Macedonii 20 

czerwca i 5 lipca 2018 r.; uważa, że w 

interesie obywateli tego kraju leży to, aby 

wszyscy działacze polityczni i 

przedstawiciele społeczeństwa 

obywatelskiego postępowali 

konstruktywnie i akceptowali 

odpowiedzialność historyczną, jaka na nich 

spoczywa; wzywa strony, aby przedkładały 

interes państwa nad interes partyjny, 

należycie informowały swoich obywateli o 

treści i skutkach umowy oraz aby 

skrupulatnie wypełniły wszystkie 

wewnętrzne procedury na rzecz ratyfikacji 

i wdrożenia tej ważnej ze strategicznego 

punktu widzenia umowy, co pozwoli 

położyć kres przedłużającemu się 

impasowi geopolitycznemu i posłuży za 

przykład pokoju i stabilności do 

naśladowania dla całego regionu; 

podkreśla znaczenie referendum z 30 

września 2018 r. w sprawie przystąpienia 

3. przyjmuje z satysfakcją umowę 

znad Prespy z 17 czerwca 2018 r. zawartą 

między Grecją a byłą jugosłowiańską 

republiką Macedonii i pochwala znaczne 

wysiłki obu stron, dzięki którym 

znaleziono przyjęte z obopólną aprobatą 

rozwiązanie kwestii nazwy kraju; 

przyjmuje z zadowoleniem ratyfikację tej 

umowy przez parlament byłej 

jugosłowiańskiej republiki Macedonii 20 

czerwca i 5 lipca 2018 r.; uważa, że w 

interesie obywateli tego kraju leży to, aby 

wszyscy działacze polityczni i 

przedstawiciele społeczeństwa 

obywatelskiego postępowali 

konstruktywnie i akceptowali 

odpowiedzialność historyczną, jaka na nich 

spoczywa; wzywa strony, aby przedkładały 

interes obywateli i państwa nad interes 

partyjny, należycie informowały swoich 

obywateli o treści i skutkach umowy oraz 

aby skrupulatnie wypełniły wszystkie 

wewnętrzne procedury na rzecz ratyfikacji 

i wdrożenia tej ważnej ze strategicznego 

punktu widzenia umowy, co pozwoli 

położyć kres przedłużającemu się 

impasowi geopolitycznemu i posłuży za 

przykład pokoju i stabilności do 

naśladowania dla całego regionu; 

podkreśla , że po wejściu w życie 

porozumienia znad Prespy kwestię nazwy 
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byłej jugosłowiańskiej republiki 

Macedonii do UE i NATO; 
należy uznać za rozwiązaną; podkreśla, że 

stosunki dobrosąsiedzkie i współpraca 

regionalna są zasadniczymi elementami 

pokoju i dobrobytu obywateli w tym 

regionie; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/12 

Poprawka  12 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

(2018/2145(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. przyjmuje do wiadomości wynik 

referendum z 30 września 2018 r.; 

podkreśla potrzebę dalszego wspierania 

euroatlantyckiej przyszłości tego kraju 

oraz wdrożenia umowy znad Prespy z 17 

czerwca 2018 r.; zachęca rząd w Skopje 

do podjęcia wszelkich niezbędnych i 

możliwych kroków w celu przestrzegania 

postanowień umowy znad Prespy, która 

otwiera drogę do negocjacji w sprawie 

przystąpienia do UE i NATO; 

4. przyjmuje do wiadomości niską 

frekwencję w referendum 

przeprowadzonym 30 września 2018 r. i 

uważa, że odzwierciedla to fakt, że bardzo 

znaczna grupa obywateli podeszła do 

umowy sceptycznie; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/13 

Poprawka  13 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

(2018/2145(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. przyjmuje do wiadomości wynik 

referendum z 30 września 2018 r.; 

podkreśla potrzebę dalszego wspierania 

euroatlantyckiej przyszłości tego kraju 

oraz wdrożenia umowy znad Prespy z 17 

czerwca 2018 r.; zachęca rząd w Skopje do 

podjęcia wszelkich niezbędnych i 

możliwych kroków w celu przestrzegania 

postanowień umowy znad Prespy, która 

otwiera drogę do negocjacji w sprawie 

przystąpienia do UE i NATO; 

4. przyjmuje do wiadomości wynik 

referendum z 30 września 2018 r.; 

podkreśla potrzebę wdrożenia umowy znad 

Prespy z 17 czerwca 2018 r.; zachęca rząd 

w Skopje do podjęcia wszelkich 

niezbędnych i możliwych kroków w celu 

przestrzegania postanowień umowy znad 

Prespy; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/14 

Poprawka  14 

Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

(2018/2145(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. przypomina, że kraj ten już w 

dużym stopniu dostosował się do dorobku 

prawnego UE; ubolewa jednak, że część 

unijnego prawodawstwa nie została jeszcze 

wdrożona; odnotowuje poprawę w 

dostosowywaniu się do deklaracji UE i 

decyzji Rady w sprawie wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 

podkreśla znaczenie stopniowego pełnego 

dostosowania się w tych kwestiach, co jest 

warunkiem wstępnym euroatlantyckiej 

przyszłości tego kraju; 

6. przypomina, że kraj ten ma już 

stosunkowo dobry poziom dostosowania 
do dorobku prawnego UE; ubolewa jednak, 

że część unijnego prawodawstwa nie 

została jeszcze wdrożona; zauważa, że 

pełne dostosowanie się w tych kwestiach 

jest warunkiem wstępnym europejskiej 

przyszłości tego kraju; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

21.11.2018 A8-0341/15 

Poprawka  15 

Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

(2018/2145(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. w pełni popiera zalecenie Komisji i 

wynikającą z niego decyzję Rady, w której 

określono datę rozpoczęcia negocjacji 

akcesyjnych na czerwiec 2019 r. w dowód 

uznania za obiecujące wysiłki podjęte na 

rzecz reform; uważa, że szybkie otwarcie 

procesu monitorowania i rozmów w 

sprawie przystąpienia utrzyma i pogłębi 

tempo reform; uważa, że rozpoczęcie 

negocjacji zapewniłoby dalsze zachęty do 

demokratyzacji oraz poprawiłoby kontrolę 

i rozliczalność; 

9. przyjmuje do wiadomości zalecenie 

Komisji i wynikającą z niego decyzję 

Rady, w której określono datę rozpoczęcia 

negocjacji akcesyjnych na czerwiec 2019 

r., o ile kraj utrzyma i przyspieszy obecne 

tempo przeprowadzania reform, osiągając 

dalsze namacalne i trwałe rezultaty, a 

także całkowicie i konstruktywnie spełni 

wszystkie wymagane warunki, w tym 

przeprowadzi reformy w odniesieniu do 

priorytetów dotyczących pilnych reform, 

wymiaru sprawiedliwości, administracji 

publicznej, walki z korupcją i 

przestępczością zorganizowaną; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/16 

Poprawka  16 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

(2018/2145(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. z zadowoleniem przyjmuje 

wystosowane przez NATO 11 lipca 2018 r. 

oficjalne zaproszenie dla byłej 

jugosłowiańskiej republiki Macedonii do 

rozpoczęcia negocjacji w sprawie 

przystąpienia do sojuszu; 

skreśla się 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/17 

Poprawka  17 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

(2018/2145(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. jest zdania, że członkostwo byłej 

jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 

NATO mogłoby przyczynić się do 

zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności 

politycznej w Europie Południowo-

Wschodniej; wzywa wszystkie państwa 

członkowskie UE będące członkami 

NATO do aktywnego popierania 

przystąpienia tego kraju do NATO; 

skreśla się 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/18 

Poprawka  18 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

(2018/2145(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

49. podkreśla kluczową rolę 

niezależnych mediów w tworzeniu 

demokratycznego i sprzyjającego 

środowiska; odnotowuje niewielką 

poprawę, jeśli chodzi o środowisko 

mediów i warunki dla niezależnego 

dziennikarstwa; domaga się podjęcia 

inicjatyw mających na celu stworzenie 

klimatu sprzyjającego profesjonalnemu 

postępowaniu wszystkich 

zainteresowanych podmiotów w sektorze 

mediów bez żadnych nacisków 

wewnętrznych i zewnętrznych, a także 

dziennikarstwu śledczemu; z 

zadowoleniem przyjmuje zaprzestanie 

sponsorowania przez państwo reklam 

opartych na faworyzowaniu politycznym w 

mediach jako ważnego środka mającego na 

celu zapewnienie równych warunków 

działania w tym sektorze i apeluje o 

ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń 

przed upolitycznieniem mediów; 

podkreśla, że należy zwiększyć 

niezależność i zdolności organu 

regulacyjnego w sektorze mediów i 

nadawcy publicznego; domaga się środków 

mających na celu zwiększenie ochrony 

praw pracowniczych i socjalnych 

dziennikarzy oraz zagwarantowanie, by 

sprawcy przemocy, nadużyć lub gróźb 

wobec dziennikarzy nie czuli się bezkarnie, 

49. podkreśla kluczową rolę 

niezależnych mediów w tworzeniu 

demokratycznego i sprzyjającego 

środowiska; odnotowuje niewielką 

poprawę, jeśli chodzi o środowisko 

mediów i warunki dla niezależnego 

dziennikarstwa; nadal jest zaniepokojony 

kwestiami wolności wypowiedzi i mediów, 

stosowaniem mowy nienawiści, 

przypadkami zastraszania, autocenzury i 

wpływów politycznych; w związku z tym 

ubolewa, że według raportu 

sporządzonego przez organizację 

Reporterzy bez Granic kraj ten zajął jedno 

z ostatnich miejsc zarówno w Europie, jak 

i na Bałkanach, spadając z 34. miejsca w 

2009 r. na 109. miejsce w 2018 r., 

natomiast według raportu organizacji 

Freedom House z 2017 r. w sprawie 

wolności prasy status tego kraju nadal jest 

określony jako „bez wolnych mediów”; 
domaga się podjęcia inicjatyw mających na 

celu stworzenie klimatu sprzyjającego 

profesjonalnemu postępowaniu wszystkich 

zainteresowanych podmiotów w sektorze 

mediów bez żadnych nacisków 

wewnętrznych i zewnętrznych, a także 

dziennikarstwu śledczemu; z 

zadowoleniem przyjmuje zaprzestanie 

sponsorowania przez państwo reklam 

opartych na faworyzowaniu politycznym w 
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co przyczyniłoby się również do 

ograniczenia rozpowszechnionej 

samocenzury w mediach; 

mediach jako ważnego środka mającego na 

celu zapewnienie równych warunków 

działania w tym sektorze i apeluje o 

ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń 

przed upolitycznieniem mediów; 

podkreśla, że należy zwiększyć 

niezależność i zdolności organu 

regulacyjnego w sektorze mediów i 

nadawcy publicznego; domaga się środków 

mających na celu zwiększenie ochrony 

praw pracowniczych i socjalnych 

dziennikarzy oraz zagwarantowanie, by 

sprawcy przemocy, nadużyć lub gróźb 

wobec dziennikarzy nie czuli się bezkarnie, 

co przyczyniłoby się również do 

ograniczenia rozpowszechnionej 

samocenzury w mediach; 

Or. en 

 

 


