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21.11.2018 A8-0341/7 

Amendamentul  7 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2018 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

(2018/2145(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Amendament transversal 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  - se înlocuiește 

„Macedonia/macedonean” cu „țara/a(l) 

țării” în tot textul 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/8 

Amendamentul  8 

Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2018 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

(2018/2145(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Aa. întrucât, în ultimii ani, țara a 

trecut prin una dintre cele mai dificile 

crize politice; întrucât mentalitatea 

politică de dezbinare, neîncrederea 

reciprocă profundă, retorica aspră, lipsa 

compromisului și colapsul dialogului 

între părți au dus la o criză politică 

prelungită, care a subminat și mai mult 

reformele și pregătirile în vederea 

aderării, precum și încrederea cetățenilor 

în instituțiile publice și a condus la un 

regres serios în mai multe domenii 

esențiale ale procesului de aderare la UE; 

întrucât criza politică recentă a ilustrat 

absența unui sistem efectiv de control și 

echilibru între instituțiile țării, precum și 

necesitatea sporirii transparenței și a 

responsabilității publice; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/9 

Amendamentul  9 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2018 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

(2018/2145(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât poluarea aerului este o 

problemă majoră a orașelor din 

Macedonia și, conform celui mai recent 

studiu al Institutului Finlandez de 

Meteorologie și al Institutului 

Macedonean de Sănătate Publică, în 

Skopje și Tetovo se înregistrează cea mai 

mare concentrație de particule fine în aer 

(PM2,5) dintre toate orașele europene; 

I. întrucât poluarea aerului este o 

problemă majoră în orașele țării și, 

conform celui mai recent studiu al 

Institutului Finlandez de Meteorologie și al 

Institutului de Sănătate Publică din țară, în 

Skopje și Tetovo se înregistrează cea mai 

mare concentrație de particule fine în aer 

(PM2,5) dintre toate orașele europene; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/10 

Amendamentul  10 

Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2018 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

(2018/2145(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. salută Acordul de la Prespa din 17 

iunie 2018 între Grecia și fosta Republică 

iugoslavă a Macedoniei și felicită ambele 

părți pentru eforturile lor semnificative de 

a ajunge la o soluție satisfăcătoare pentru 

ambele părți în ceea ce privește denumirea 

țării; salută ratificarea de către Parlamentul 

fostei Republici iugoslave a Macedoniei a 

acestui acord la 20 iunie și la 5 iulie 2018; 

consideră că este în interesul cetățenilor 

țării ca toți actorii politici și societatea 

civilă să acționeze în mod constructiv și 

să-și asume responsabilitățile istorice; 
îndeamnă părțile să acorde prioritate 

intereselor țării și nu intereselor de partid 

sau politice, să își informeze în mod 

corespunzător cetățenii cu privire la 

conținutul și implicațiile acordului și să 

finalizeze cu promptitudine toate 

procedurile interne pentru ratificarea și 

punerea în aplicare a acestui acord de 

importanță strategică, punând capăt unei 

îndelungate perioade de incertitudine 

geopolitică și dând un exemplu de pace și 

stabilitate în regiune; subliniază 

importanța referendumului din 30 

septembrie 2018 privind integrarea fostei 

Republici iugoslave a Macedoniei în UE 

și NATO; 

3. ia act de Acordul de la Prespa din 

17 iunie 2018 între Grecia și fosta 

Republică iugoslavă a Macedoniei în ceea 

ce privește denumirea țării și ratificarea de 

către Parlamentul fostei Republici 

iugoslave a Macedoniei a acestui acord la 

20 iunie și la 5 iulie 2018; îndeamnă părțile 

să acorde prioritate intereselor țării și nu 

intereselor de partid sau politice, să își 

informeze în mod corespunzător cetățenii 

cu privire la conținutul și implicațiile 

acordului și să evite ridicarea unor 

chestiuni care au scopul de a distrage 

atenția cetățenilor de la conținutul de 

fond și de la consecințele acordului; 

invită ambele părți să procedeze la 

organizarea unui referendum privind 

acordul, pentru a le acorda cetățenilor 

dreptul de a-l ratifica sau de a-l respinge; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/11 

Amendamentul  11 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2018 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

(2018/2145(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. salută Acordul de la Prespa din 17 

iunie 2018 între Grecia și fosta Republică 

iugoslavă a Macedoniei și felicită ambele 

părți pentru eforturile lor semnificative de 

a ajunge la o soluție satisfăcătoare pentru 

ambele părți în ceea ce privește denumirea 

țării; salută ratificarea de către Parlamentul 

fostei Republici iugoslave a Macedoniei a 

acestui acord la 20 iunie și la 5 iulie 2018; 

consideră că este în interesul cetățenilor 

țării ca toți actorii politici și societatea 

civilă să acționeze în mod constructiv și să-

și asume responsabilitățile istorice; 

îndeamnă părțile să acorde prioritate 

intereselor țării și nu intereselor de partid 

sau politice, să își informeze în mod 

corespunzător cetățenii cu privire la 

conținutul și implicațiile acordului și să 

finalizeze cu promptitudine toate 

procedurile interne pentru ratificarea și 

punerea în aplicare a acestui acord de 

importanță strategică, punând capăt unei 

îndelungate perioade de incertitudine 

geopolitică și dând un exemplu de pace și 

stabilitate în regiune; subliniază 

importanța referendumului din 30 

septembrie 2018 privind integrarea fostei 

Republici iugoslave a Macedoniei în UE 

și NATO; 

3. salută Acordul de la Prespa din 17 

iunie 2018 între Grecia și fosta Republică 

iugoslavă a Macedoniei și felicită ambele 

părți pentru eforturile lor semnificative de 

a ajunge la o soluție satisfăcătoare pentru 

ambele părți în ceea ce privește denumirea 

țării; salută ratificarea de către Parlamentul 

fostei Republici iugoslave a Macedoniei a 

acestui acord la 20 iunie și la 5 iulie 2018; 

consideră că este în interesul cetățenilor 

țării ca toți actorii politici și societatea 

civilă să acționeze în mod constructiv și să-

și asume responsabilitățile istorice; 

îndeamnă părțile să acorde prioritate 

intereselor cetățenilor și ale țării lor și nu 

intereselor de partid sau politice, să își 

informeze în mod corespunzător cetățenii 

cu privire la conținutul și implicațiile 

acordului și să finalizeze cu promptitudine 

toate procedurile interne pentru ratificarea 

și punerea în aplicare a acestui acord de 

importanță strategică, punând capăt unei 

îndelungate perioade de incertitudine 

geopolitică și dând un exemplu de pace și 

stabilitate în regiune; subliniază că 

problema numelui trebuie considerată ca 

fiind rezolvată odată cu intrarea în 

vigoare a Acordului de la Prespa; 

evidențiază faptul că bunele relații de 

vecinătate și cooperarea regională sunt 

elemente esențiale pentru pacea și 
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prosperitatea locuitorilor în regiune; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/12 

Amendamentul  12 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2018 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

(2018/2145(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. ia act de rezultatele 

referendumului din 30 septembrie 2018; 

subliniază că viitorul euroatlantic al 

acestei țări trebuie susținut în continuare, 

precum și punerea în practică a 

Acordului de la Prespa din 17 iunie 2018; 

încurajează guvernul de la Skopje să 

întreprindă toate măsurile necesare și 

posibile pentru a da curs dispozițiilor 

Acordului de la Prespa, care deschide 

perspectiva negocierilor de aderare la UE 

și la NATO; 

4. ia act de participarea scăzută la 

referendumul din 30 septembrie 2018 și 

consideră că acest fapt reflectă 

scepticismul resimțit față de acest acord 
de o parte considerabilă a populației; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/13 

Amendamentul  13 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2018 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

(2018/2145(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. ia act de rezultatele referendumului 

din 30 septembrie 2018; subliniază că 

viitorul euroatlantic al acestei țări trebuie 

susținut în continuare, precum și punerea 

în practică a Acordului de la Prespa din 17 

iunie 2018; încurajează guvernul de la 

Skopje să întreprindă toate măsurile 

necesare și posibile pentru a da curs 

dispozițiilor Acordului de la Prespa, care 

deschide perspectiva negocierilor de 

aderare la UE și la NATO; 

4. ia act de rezultatele referendumului 

din 30 septembrie 2018; subliniază că 

trebuie asigurată punerea în aplicare a 

Acordului de la Prespa din 17 iunie 2018; 

încurajează guvernul de la Skopje să 

întreprindă toate măsurile necesare și 

posibile pentru a da curs dispozițiilor 

Acordului de la Prespa; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/14 

Amendamentul  14 

Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2018 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

(2018/2145(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. reamintește că țara a atins deja un 

nivel ridicat de aliniere la acquis; regretă, 

cu toate acestea, că o parte din această 

legislație nu a fost încă pusă în aplicare; ia 

act de îmbunătățirea procesului de 

aliniere la declarațiile UE și la deciziile 

Consiliului privind politica externă și de 

securitate comună și subliniază 

importanța realizării treptat a unei 

alinieri depline, aceasta fiind o condiție 

prealabilă pentru viitorul euroatlantic al 

țării; 

6. reamintește că țara a atins deja un 

nivel relativ bun de aliniere la acquis; 

regretă, cu toate acestea, că o parte din 

această legislație nu a fost încă pusă în 

aplicare; observă că alinierea deplină este 

o condiție prealabilă pentru viitorul 

european al țării; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/15 

Amendamentul  15 

Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2018 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

(2018/2145(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. sprijină în totalitate recomandarea 

Comisiei și decizia Consiliului care 

decurge din aceasta de stabilire a lunii 

iunie 2019 ca dată de deschidere a 

negocierilor de aderare, ca semn al 

recunoașterii eforturilor încurajatoare de 

reformă; consideră că o deschidere rapidă 

a procesului de examinare și a 

negocierilor de aderare va susține și va 

aprofunda dinamica reformelor; 

consideră că deschiderea negocierilor ar 

oferi stimulente suplimentare pentru 

procesul de democratizare și ar consolida 

controlul și răspunderea; 

9. ia act de recomandarea Comisiei și 

de decizia Consiliului care decurge din 

aceasta de stabilire a lunii iunie 2019 ca 

dată de deschidere a negocierilor de 

aderare, cu condiția ca țara să mențină și 

să aprofundeze dinamica actuală a 

reformelor prin rezultate suplimentare 

tangibile și susținute și ca punerea în 

aplicare integrală și constructivă a tuturor 

condițiilor necesare să fi fost realizată, 

inclusiv a reformelor din rândul 

priorităților de reformă urgente din 

domeniul justiției, al administrației 

publice și al luptei împotriva corupției și a 

criminalității organizate; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/16 

Amendamentul  16 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2018 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

(2018/2145(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. salută invitația oficială transmisă 

de NATO acestei țări la 11 iulie 2018 de a 

începe negocierile de aderare la Alianța 

Nord-Atlantică; 

eliminat 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/17 

Amendamentul  17 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2018 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

(2018/2145(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. consideră că aderarea fostei 

Republici iugoslave a Macedoniei la 

NATO ar putea contribui la asigurarea 

unui grad mai mare de securitate și de 

stabilitate politică în Europa de Sud-Est; 

solicită tuturor statelor membre ale UE 

care sunt membre ale NATO să sprijine în 

mod activ aderarea acestei țări la NATO; 

eliminat 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/18 

Amendamentul  18 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2018 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

(2018/2145(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

49. subliniază rolul fundamental al 

mass-mediei independente pentru un mediu 

democratic și constructiv; ia act de 

îmbunătățirile modeste înregistrate în 

peisajul mediatic și în condițiile de relatare 

independentă a informațiilor; solicită 

inițiative pentru crearea unui climat 

favorabil comportamentului profesionist al 

tuturor actorilor din mass-media, fără nicio 

influență internă sau externă, precum și 

jurnalismului de investigație; salută 

eliminarea publicității sponsorizate de stat 

în mass-media și acordate pe bază de 

favoritism politic, aceasta fiind o măsură 

importantă de promovare a unor condiții de 

concurență echitabile în acest sector, și 

solicită garanții suplimentare împotriva 

politizării mass-mediei; subliniază 

necesitatea de a se consolida independența 

și capacitatea organismului de 

reglementare a mass-mediei și a serviciului 

public de radiodifuziune; solicită măsuri de 

îmbunătățire a protecției drepturilor în 

materie de muncă și a drepturilor sociale 

ale jurnaliștilor și cere să se garanteze 

faptul că violența, abuzurile sau 

amenințările la adresa jurnaliștilor nu vor 

rămâne nepedepsite; 

49. subliniază rolul fundamental al 

mass-mediei independente pentru un mediu 

democratic și constructiv; ia act de 

îmbunătățirile modeste înregistrate în 

peisajul mediatic și în condițiile de relatare 

independentă a informațiilor; este în 

continuare îngrijorat cu privire la 

libertatea de expresie și mass-media, 

utilizarea discursurilor de incitare la ură, 

cazurile de intimidare, de autocenzură și 

de ingerință politică; regretă, în acest 

context, că, în clasamentul realizat de 

Reporteri Fără Frontiere, țara se situează 

printre ultimele locuri din Europa și din 

Balcani, coborând de pe locul al 34-lea 

ocupat în 2009 pe locul al 109-lea în 

2018, în timp ce, potrivit raportului 

elaborat de Freedom House în 2017, 

statutul țării rămâne „lipsită de libertate”; 
solicită inițiative pentru crearea unui climat 

favorabil comportamentului profesionist al 

tuturor actorilor din mass-media, fără nicio 

influență internă sau externă, precum și 

jurnalismului de investigație; salută 

eliminarea publicității sponsorizate de stat 

în mass-media și acordate pe bază de 

favoritism politic, aceasta fiind o măsură 

importantă de promovare a unor condiții de 

concurență echitabile în acest sector, și 

solicită garanții suplimentare împotriva 

politizării mass-mediei; subliniază 
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necesitatea de a se consolida independența 

și capacitatea organismului de 

reglementare a mass-mediei și a serviciului 

public de radiodifuziune; solicită măsuri de 

îmbunătățire a protecției drepturilor în 

materie de muncă și a drepturilor sociale 

ale jurnaliștilor și cere să se garanteze 

faptul că violența, abuzurile sau 

amenințările la adresa jurnaliștilor nu vor 

rămâne nepedepsite; 

Or. en 

 

 


