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21.11.2018 A8-0341/7 

Alteração  7 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2018 sobre a antiga República jugoslava da Macedónia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta de resolução 

Alteração horizontal 

 

Proposta de resolução Alteração 

  - Substituir «Macedónia» por «o 

país» e «macedónio(a)» por «do país» em 

todo o texto; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/8 

Alteração  8 

Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2018 sobre a antiga República jugoslava da Macedónia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  A-A. Considerando que, nos últimos 

anos, o país tem conhecido uma das suas 

piores crises políticas; considerando que 

uma mentalidade política que alimenta a 

divisão, uma profunda desconfiança 

recíproca, uma retórica dura, a ausência 

de compromissos e o colapso do diálogo 

entre as partes provocaram uma crise 

política prolongada, que fragilizou ainda 

mais as reformas e os preparativos para a 

adesão, bem como a confiança dos 

cidadãos nas instituições públicas, e 

conduziram a retrocessos graves em 

vários domínios fundamentais do 

processo de adesão à União Europeia; 

considerando que a crise política recente 

evidenciou a ausência de um sistema 

efetivo de freios e contrapesos nas 

instituições do país e a necessidade de 

aumentar a transparência e a 

responsabilização pública; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/9 

Alteração  9 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2018 sobre a antiga República jugoslava da Macedónia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 

Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que a poluição 

atmosférica constitui um grande problema 

nas cidades macedónias e que, de acordo 

com o estudo mais recente do Instituto de 

Meteorologia da Finlândia e do Instituto de 

Saúde Pública da Macedónia, Skopje e 

Tetovo têm a concentração mais elevada de 

partículas finas na atmosfera (PM2.5) de 

entre todas as cidades europeias; 

I. Considerando que a poluição 

atmosférica constitui um grande problema 

nas cidades do país e que, de acordo com o 

estudo mais recente do Instituto de 

Meteorologia da Finlândia e do Instituto de 

Saúde Pública do país, Skopje e Tetovo 

têm a concentração mais elevada de 

partículas finas na atmosfera (PM2.5) de 

entre todas as cidades europeias; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/10 

Alteração  10 

Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2018 sobre a antiga República jugoslava da Macedónia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Acolhe favoravelmente o Acordo 

de Prespa, de 17 de junho de 2018, entre a 

Grécia e a antiga República jugoslava da 

Macedónia e louva ambos os lados pelos 

esforços significativos que envidaram no 

sentido de encontrar uma solução 

mutuamente satisfatória para a questão do 

nome; congratula-se com a sua ratificação 

pelo Parlamento da antiga República 

Jugoslava da Macedónia em 20 de junho e 

5 de julho de 2018; considera que é do 

interesse dos cidadãos do país que todos 

os intervenientes políticos e a sociedade 

civil atuem de forma construtiva e 

assumam as suas responsabilidades 

históricas; insta as partes a priorizarem os 

interesses do seu país em relação aos 

interesses político-partidários, a 

informarem devidamente os seus cidadãos 

sobre os conteúdos e as implicações do 

acordo e a concluírem diligentemente 

todos os procedimentos internos de 

ratificação e aplicação deste acordo de 

importância estratégica, que permite sair 
do prolongado impasse geopolítico e 

estabelecer um bom exemplo para a paz e 
a estabilidade na região; sublinha a 

importância do referendo de 30 de 

setembro de 2018 no que respeita à 

integração da antiga República Jugoslava 

da Macedónia na UE e na NATO; 

3. Toma nota do Acordo de Prespa, 

de 17 de junho de 2018, entre a Grécia e a 

antiga República jugoslava da Macedónia 

sobre a questão do nome e da sua 

ratificação pelo Parlamento da antiga 

República Jugoslava da Macedónia em 20 

de junho e 5 de julho de 2018; insta as 

partes a priorizarem os interesses do seu 

país em relação aos interesses político-

partidários, a informarem devidamente os 

seus cidadãos sobre os conteúdos e as 

implicações do acordo e a absterem-se de 

suscitar questões destinadas a desviar a 

sua atenção da substância real do acordo 

e das suas implicações; exorta ambas as 

partes a realizar um referendo sobre o 

acordo, para dar aos eleitores o direito de 

o ratificar ou rejeitar; 
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21.11.2018 A8-0341/11 

Alteração  11 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2018 sobre a antiga República jugoslava da Macedónia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Acolhe favoravelmente o Acordo 

de Prespa, de 17 de junho de 2018, entre a 

Grécia e a antiga República jugoslava da 

Macedónia e louva ambos os lados pelos 

esforços significativos que envidaram no 

sentido de encontrar uma solução 

mutuamente satisfatória para a questão do 

nome; congratula-se com a sua ratificação 

pelo Parlamento da antiga República 

Jugoslava da Macedónia em 20 de junho e 

5 de julho de 2018; considera que é do 

interesse dos cidadãos do país que todos os 

intervenientes políticos e a sociedade civil 

atuem de forma construtiva e assumam as 

suas responsabilidades históricas; insta as 

partes a priorizarem os interesses do seu 

país em relação aos interesses político-

partidários, a informarem devidamente os 

seus cidadãos sobre os conteúdos e as 

implicações do acordo e a concluírem 

diligentemente todos os procedimentos 

internos de ratificação e aplicação deste 

acordo de importância estratégica, que 

permite sair do prolongado impasse 

geopolítico e estabelecer um bom exemplo 

para a paz e a estabilidade na região; 

sublinha a importância do referendo de 30 

de setembro de 2018 no que respeita à 

integração da antiga República Jugoslava 

da Macedónia na UE e na NATO; 

3. Acolhe favoravelmente o Acordo 

de Prespa, de 17 de junho de 2018, entre a 

Grécia e a antiga República jugoslava da 

Macedónia e louva ambos os lados pelos 

esforços significativos que envidaram no 

sentido de encontrar uma solução 

mutuamente satisfatória para a questão do 

nome; congratula-se com a sua ratificação 

pelo Parlamento da antiga República 

Jugoslava da Macedónia em 20 de junho e 

5 de julho de 2018; considera que é do 

interesse dos cidadãos do país que todos os 

intervenientes políticos e a sociedade civil 

atuem de forma construtiva e assumam as 

suas responsabilidades históricas; insta as 

partes a priorizarem os interesses do seu 

povo e do seu país em relação aos 

interesses político-partidários, a 

informarem devidamente os seus cidadãos 

sobre os conteúdos e as implicações do 

acordo e a concluírem diligentemente todos 

os procedimentos internos de ratificação e 

aplicação deste acordo de importância 

estratégica, que permite sair do prolongado 

impasse geopolítico e estabelecer um bom 

exemplo para a paz e a estabilidade na 

região; sublinha que a questão do nome 

deve ser considerada resolvida com a 

entrada em vigor do Acordo de Prespa; 

salienta que as relações de boa vizinhança 

e a cooperação regional são elementos 
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essenciais para a paz e a prosperidade do 

povo na região; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/12 

Alteração  12 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2018 sobre a antiga República jugoslava da Macedónia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Regista o resultado do referendo de 

30 de setembro de 2018; salienta a 

necessidade de apoiar ulteriormente o 

futuro euro-atlântico do país e de aplicar 
o Acordo de Prespa de 17 de junho de 

2018; incentiva o Governo em Skopje a 

tomar todas as medidas necessárias e 

possíveis para honrar as disposições do 

Acordo de Prespa, que abrem as portas às 

negociações de adesão à UE e à NATO; 

4. Regista a baixa taxa de 

participação no referendo de 30 de 

setembro de 2018 e considera que isto 

reflete o facto de um segmento muito 

importante do país ter encarado o acordo 

com ceticismo; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/13 

Alteração  13 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2018 sobre a antiga República jugoslava da Macedónia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Regista o resultado do referendo de 

30 de setembro de 2018; salienta a 

necessidade de apoiar ulteriormente o 

futuro euro-atlântico do país e de aplicar o 

Acordo de Prespa de 17 de junho de 2018; 

incentiva o Governo em Skopje a tomar 

todas as medidas necessárias e possíveis 

para honrar as disposições do Acordo de 

Prespa, que abrem as portas às 

negociações de adesão à UE e à NATO; 

4. Regista o resultado do referendo de 

30 de setembro de 2018; salienta a 

necessidade de aplicar o Acordo de Prespa 

de 17 de junho de 2018; incentiva o 

Governo em Skopje a tomar todas as 

medidas necessárias e possíveis para 

honrar as disposições do Acordo de Prespa; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/14 

Alteração  14 

Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2018 sobre a antiga República jugoslava da Macedónia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Recorda que o país já atingiu um 

elevado nível de alinhamento com o 

acervo; lamenta, porém, o facto de uma 

parte desta legislação ainda não ter sido 

implementada; regista o aumento do 

alinhamento com as declarações da UE e 

as decisões do Conselho em matéria de 

política externa e de segurança comum e 

sublinha a importância de alcançar 

progressivamente o pleno alinhamento, 

que é uma condição fundamental para o 

futuro euro-atlântico do país; 

6. Recorda que o país já atingiu um 

relativamente bom nível de alinhamento 

com o acervo; lamenta, porém, o facto de 

uma parte desta legislação ainda não ter 

sido implementada; observa que o pleno 

alinhamento é uma condição fundamental 

para o futuro europeu do país; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/15 

Alteração  15 

Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2018 sobre a antiga República jugoslava da Macedónia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Subscreve plenamente a 

recomendação da Comissão e a decisão 

subsequente do Conselho, que fixa a data 

de início das negociações de adesão para 

junho de 2019, em reconhecimento dos 

esforços de reforma animadores; 

considera que uma abertura rápida do 

processo de análise e das negociações de 

adesão irá apoiar e aprofundar a 

dinâmica da reforma; considera que o 

início das negociações conferiria um 

maior incentivo à democratização e 

reforçaria o controlo e a 

responsabilização; 

9. Observa a recomendação da 

Comissão e a decisão subsequente do 

Conselho, que fixa a data de início das 

negociações de adesão para junho de 2019, 

desde que o país mantenha e aprofunde a 

dinâmica atual de reformas, obtendo 

resultados palpáveis e duradouros, e que 

tenha sido alcançada uma aplicação 

plena e construtiva de todas as condições 

necessárias, nomeadamente as reformas 

prioritárias no domínio da justiça, da 

administração pública e da luta contra a 

corrupção e a criminalidade organizada 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/16 

Alteração  16 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2018 sobre a antiga República jugoslava da Macedónia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Acolhe favoravelmente o convite 

formal de 11 de julho de 2018 da NATO 

para o país iniciar as negociações de 

adesão a esta organização; 

Suprimido 

Or. en 
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 A8-0341/17 

Alteração  17 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2018 sobre a antiga República jugoslava da Macedónia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Considera que a adesão da antiga 

República Jugoslava da Macedónia à 

NATO pode contribuir para um reforço 

da segurança e da estabilidade política no 

Sudeste da Europa; insta todos os 

Estados-Membros da UE que são 

membros da NATO a apoiarem 

ativamente a adesão do país à NATO; 

Suprimido 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/18 

Alteração  18 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2018 sobre a antiga República jugoslava da Macedónia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 49 

 

Proposta de resolução Alteração 

49. Sublinha o papel crucial dos meios 

de comunicação social independentes para 

um ambiente democrático e favorável; 

regista melhorias modestas no ambiente 

dos meios de comunicação social e nas 

condições para a elaboração de relatórios 

independentes; apela a iniciativas para criar 

um clima favorável à honorabilidade 

profissional de todas as partes interessadas 

nos meios de comunicação social, sem 

influências internas ou externas, bem como 

ao jornalismo de investigação; congratula-

se com a cessação da publicidade paga pelo 

Estado nos meios de comunicação social 

com base no favoritismo político como 

medida importante para promover a 

igualdade das condições de concorrência 

no setor e solicita salvaguardas adicionais 

contra a politização dos meios de 

comunicação social; recorda a necessidade 

de reforçar a independência e a capacidade 

da entidade reguladora dos meios de 

comunicação social e do serviço público de 

radiodifusão; apela a que sejam tomadas 

medidas para reforçar a proteção das leis 

do trabalho e dos direitos sociais dos 

jornalistas e para garantir que não haja 

impunidade em caso de violência, abuso ou 

ameaça contra jornalistas, o que também 

contribuiria para minimizar a autocensura 

prevalecente nos meios de comunicação 

49. Sublinha o papel crucial dos meios 

de comunicação social independentes para 

um ambiente democrático e favorável; 

regista melhorias modestas no ambiente 

dos meios de comunicação social e nas 

condições para a elaboração de relatórios 

independentes; expressa a sua 

preocupação com a liberdade de 

expressão e dos meios de comunicação 

social, a utilização de um discurso de ódio 

e os casos de intimidação, autocensura e 

interferência política; lamenta, neste 

contexto, que, no índice compilado pelos 

Repórteres Sem Fronteiras, o país se 

tenha classificado na última posição entre 

os países da Europa e dos Balcãs, 

descendo da 34.ª posição em 2009 para a 

109.ª posição em 2018, enquanto, de 

acordo com o relatório de 2017 da 

Freedom House sobre a liberdade de 

imprensa no país, o estatuto deste 

continua a ser «não livre»; apela a 

iniciativas para criar um clima favorável à 

honorabilidade profissional de todas as 

partes interessadas nos meios de 

comunicação social, sem influências 

internas ou externas, bem como ao 

jornalismo de investigação; congratula-se 

com a cessação da publicidade paga pelo 

Estado nos meios de comunicação social 

com base no favoritismo político como 
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social; medida importante para promover a 

igualdade das condições de concorrência 

no setor e solicita salvaguardas adicionais 

contra a politização dos meios de 

comunicação social; recorda a necessidade 

de reforçar a independência e a capacidade 

da entidade reguladora dos meios de 

comunicação social e do serviço público de 

radiodifusão; apela a que sejam tomadas 

medidas para reforçar a proteção das leis 

do trabalho e dos direitos sociais dos 

jornalistas e para garantir que não haja 

impunidade em caso de violência, abuso ou 

ameaça contra jornalistas, o que também 

contribuiria para minimizar a autocensura 

prevalecente nos meios de comunicação 

social; 

Or. en 

 

 


