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21.11.2018 A8-0341/7 

Predlog spremembe  7 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 

(2018/2145(INI)) 

Predlog resolucije 

Horizontalni predlog spremembe 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – V vsem besedilu se „Makedonija“, 

„makedonski“ nadomesti z „država“, 

„države“; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/8 

Predlog spremembe  8 

Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 

(2018/2145(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Aa. ker je v zadnjih letih država 

doživela eno najhujših političnih kriz; ker 

je zaradi razdiralne politične miselnosti, 

globokega medsebojnega nezaupanja, 

ostre retorike, nepripravljenosti za 

sprejemanje kompromisov in prekinitve 

dialoga med strankami nastala 

dolgotrajna politična kriza, ki je še 

dodatno ogrozila reforme in priprave na 

pristop, pa tudi zaupanje javnosti v javne 

institucije, ter povzročila resno 

nazadovanje na več ključnih področjih 

procesa pristopa k EU; ker je nedavna 

politična kriza pokazala, da državne 

institucije nimajo učinkovitega sistema 

nadzora in ravnotežja ter da je treba 

povečati preglednost in javno 

odgovornost; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/9 

Predlog spremembe  9 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 

(2018/2145(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker je onesnaženost zraka v 

makedonskih mestih velika težava ter ker 

imata glede na nedavno študijo finskega 

meteorološkega inštituta in makedonskega 

inštituta za javno zdravje Skopje in Tetovo 

najvišjo koncentracijo drobnih delcev v 

zraku (PM2,5) med vsemi evropskimi 

mesti; 

I. ker je onesnaženost zraka v mestih 

države velika težava ter ker imata glede na 

nedavno študijo finskega meteorološkega 

inštituta in državnega inštituta za javno 

zdravje Skopje in Tetovo najvišjo 

koncentracijo drobnih delcev v zraku 

(PM2,5) med vsemi evropskimi mesti; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/10 

Predlog spremembe  10 

Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 

(2018/2145(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. pozdravlja Prespanski sporazum z 

dne 17. junija 2018 med Grčijo in 

Nekdanjo jugoslovansko republiko 

Makedonijo ter izreka pohvalo obema 

stranema za njuna velika prizadevanja, da 

sta dosegli vzajemno zadovoljivo rešitev 

vprašanja imena; pozdravlja, da je 

parlament Nekdanje jugoslovanske 

republike Makedonije 20. junija in 5. julija 

2018 ratificiral ta sporazum; meni, da je 

državljanom v interesu, da vsi politični 

akterji in civilna družba delujejo 

konstruktivno in prevzamejo svojo 

zgodovinsko odgovornost; poziva strani, 

naj na prvo mesto postavijo interese svoje 

države, ustrezno obvestita svoje državljane 

o vsebini in posledicah sporazuma ter 

skrbno dokončata vse notranje postopke 

za ratifikacijo in uveljavitev tega strateško 

pomembnega sporazuma, s tem pa 

končata dolgotrajno geopolitično 

negotovost ter postavita dober zgled za 

regijo; poudarja, kako pomemben je 
referendum 30. septembra 2018 glede 

vključitve nekdanje jugoslovanske 

republike Makedonije v EU in NATO; 

3. je seznanjen s Prespanskim 

sporazumom z dne 17. junija 2018 med 

Grčijo in Nekdanjo jugoslovansko 

republiko Makedonijo v zvezi z vprašanjem 

imena in ugotavlja, da je parlament 

Nekdanje jugoslovanske republike 

Makedonije 20. junija in 5. julija 2018 

ratificiral ta sporazum; poziva strani, naj na 

prvo mesto postavijo interese svoje države, 

ustrezno obvestita svoje državljane o 

vsebini in posledicah sporazuma ter se 

vzdržita načenjanja tem, katerih namen je 

odvračati pozornost od dejanskega 

predmeta sporazuma in njegovih posledic; 

poziva obe strani, naj izvedeta referendum 

o sporazumu, kjer bodo imeli volivci 

pravico, da ga ratificirajo ali zavrnejo; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/11 

Predlog spremembe  11 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), 

Kostadinka Kuneva 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 

(2018/2145(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. pozdravlja Prespanski sporazum z 

dne 17. junija 2018 med Grčijo in 

Nekdanjo jugoslovansko republiko 

Makedonijo ter izreka pohvalo obema 

stranema za njuna velika prizadevanja, da 

sta dosegli vzajemno zadovoljivo rešitev 

vprašanja imena; pozdravlja, da je 

parlament Nekdanje jugoslovanske 

republike Makedonije 20. junija in 5. julija 

2018 ratificiral ta sporazum; meni, da je 

državljanom v interesu, da vsi politični 

akterji in civilna družba delujejo 

konstruktivno in prevzamejo svojo 

zgodovinsko odgovornost; poziva strani, 

naj na prvo mesto postavijo interese svoje 

države, ustrezno obvestita svoje državljane 

o vsebini in posledicah sporazuma ter 

skrbno dokončata vse notranje postopke za 

ratifikacijo in uveljavitev tega strateško 

pomembnega sporazuma, s tem pa končata 

dolgotrajno geopolitično negotovost ter 

postavita dober zgled za regijo; poudarja, 

kako pomemben je referendum 30. 

septembra 2018 glede vključitve nekdanje 

jugoslovanske republike Makedonije v EU 

in NATO; 

3. pozdravlja Prespanski sporazum z 

dne 17. junija 2018 med Grčijo in 

Nekdanjo jugoslovansko republiko 

Makedonijo ter izreka pohvalo obema 

stranema za njuna velika prizadevanja, da 

sta dosegli vzajemno zadovoljivo rešitev 

vprašanja imena; pozdravlja, da je 

parlament Nekdanje jugoslovanske 

republike Makedonije 20. junija in 5. julija 

2018 ratificiral ta sporazum; meni, da je 

državljanom v interesu, da vsi politični 

akterji in civilna družba delujejo 

konstruktivno in prevzamejo svojo 

zgodovinsko odgovornost; poziva strani, 

naj na prvo mesto postavita interese svojih 

državljanov in svoje države, ustrezno 

obvestita svoje državljane o vsebini in 

posledicah sporazuma ter skrbno 

dokončata vse notranje postopke za 

ratifikacijo in uveljavitev tega strateško 

pomembnega sporazuma, s tem pa končata 

dolgotrajno geopolitično negotovost ter 

postavita dober zgled za regijo; poudarja, 

da je treba ob začetku veljavnosti 

Prespanskega sporazuma vprašanje 

imena obravnavati kot rešeno; poudarja, 

da so dobri sosedski odnosi in regionalno 

sodelovanje pomemben element miru in 

blaginje za prebivalce v regiji; 
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Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/12 

Predlog spremembe  12 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 

(2018/2145(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. je seznanjen z izidom referenduma 

z dne 30. septembra 2018; poudarja, da je 

potrebna nadaljnja podpora evro-atlantski 

prihodnosti države in za izvajanje 

Prespanskega sporazuma z dne 17. junija 

2018; spodbuja vlado v Skopju, da 

sprejme vse potrebne in možne ukrepe za 

spoštovanje določb Prespanskega 

jesporazuma, ki odpira vrata do 

pristopnih pogajanj EU in NATO; 

4. je seznanjen z nizko udeležbo na 

referendumu 30. septembra 2018 in meni, 

da se v tem zrcali dejstvo, da je pomemben 

segment v državi k sporazumu pristopil s 

skepso; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/13 

Predlog spremembe  13 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), 

Kostadinka Kuneva 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 

(2018/2145(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. je seznanjen z izidom referenduma 

z dne 30. septembra 2018; poudarja, da je 

potrebna nadaljnja podpora evro-atlantski 

prihodnosti države in za izvajanje 

Prespanskega sporazuma z dne 17. junija 

2018; spodbuja vlado v Skopju, da sprejme 

vse potrebne in možne ukrepe za 

spoštovanje določb Prespanskega 

sporazuma, ki odpira vrata do pristopnih 

pogajanj EU in NATO; 

4. je seznanjen z izidom referenduma 

z dne 30. septembra 2018; poudarja, da je 

treba začeti izvajati Prespanski sporazum 

z dne 17. junija 2018; spodbuja vlado v 

Skopju, da sprejme vse potrebne in možne 

ukrepe za spoštovanje določb 

Prespanskega sporazuma; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

21.11.2018 A8-0341/14 

Predlog spremembe  14 

Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 

(2018/2145(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. želi spomniti, da je ta država že 

dosegla visoko raven usklajenosti s 

pravnim redom Unije; kljub temu obžaluje 

dejstvo, da se del te zakonodaje še ne 

izvaja; je seznanjen z izboljšanjem glede 

usklajenosti z izjavami EU in sklepi Sveta 

v zvezi s skupno zunanjo in varnostno 

politiko ter poudarja pomen postopnega 

doseganja popolne usklajenosti, ki je 

predpogoj za evro-atlantsko prihodnost 

države; 

6. ugotavlja, da je ta država že dosegla 

razmeroma dobro raven usklajenosti s 

pravnim redom Unije; kljub temu obžaluje 

dejstvo, da se del te zakonodaje še ne 

izvaja; ugotavlja, da je popolna 

usklajenost osnovni pogoj za evropsko 

prihodnost države; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/15 

Predlog spremembe  15 

Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 

(2018/2145(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. v celoti podpira priporočilo 

Komisije in posledični sklep Sveta, v 

katerem je bil kot priznanje za spodbudna 

reformna prizadevanja junij 2019 določen 

za datum začetka pristopnih pogajanj; 

meni, da bo hiter začetek procesa pregleda 

in pristopnih pogovorov ohranil in 

poglobil zagon reform, meni, da bi z 

začetkom pogajanj dodatno spodbudili 

demokratizacijo ter okrepili varnost in 

povečali odgovornost; 

9. je seznanjen s priporočilom 

Komisije in posledičnim sklepom Sveta, v 

katerem je bil junij 2019 določen za datum 

začetka pristopnih pogajanj, če bo država 

ohranila in poglobila trenutni zagon 

reform z nadaljnjimi oprijemljivimi in 

trajnimi rezultati ter bo v celoti in 

konstruktivno izvajala vse zahtevane 

pogoje, vključno z reformami v okviru 

nujnih prednostnih nalog na področju 

pravosodja, javne uprave ter boja proti 

korupciji in organiziranemu kriminalu; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/16 

Predlog spremembe  16 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 

(2018/2145(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. pozdravlja, da je NATO 11. julija 

2018 uradno povabil državo k začetku 

pogovorov o pristopu k tej organizaciji; 

črtano 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/17 

Predlog spremembe  17 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 

(2018/2145(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. meni, da bi lahko članstvo 

nekdanje jugoslovanske republike 

Makedonije v Natu prispevalo k 

doseganju večje varnosti in politične 

stabilnosti v jugovzhodni Evropi; poziva 

vse države članice EU, ki so članice Nata, 

naj dejavno podprejo pristop države k 

Natu; 

črtano 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/18 

Predlog spremembe  18 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 

(2018/2145(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

49. poudarja, da imajo neodvisni mediji 

ključno vlogo pri demokratičnem in 

vzpodbudnem okolju; je seznanjen s 

skromnimi izboljšavami medijskega okolja 

in pogojev za neodvisno poročanje; poziva 

k pobudam za vzpostavitev okolja, ki bo 

naklonjeno poklicnemu delovanju tako 

vseh deležnikov s področja medijev kot 

tudi preiskovalnemu novinarstvu brez 

kakršnih koli notranjih ali zunanjih 

vplivov; pozdravlja odpravo oglaševanja v 

medijih na podlagi političnega 

favoriziranja, ki ga je financirala država, 

kot pomemben ukrep za spodbujanje 

enakih konkurenčnih pogojev v tem 

sektorju ter poziva k nadaljnjim zaščitnim 

ukrepom pred politizacijo medijev; 

poudarja, da je treba okrepiti neodvisnost 

in zmogljivost medijskega regulatorja in 

javne radiotelevizije; poziva k ukrepom, s 

katerimi bi okrepili varstvo delavskih in 

socialnih pravic novinarjev in zagotovili, 

da se primeri nasilja, zlorabe ali groženj 

proti novinarjem vedno kaznujejo, kar bi 

tudi prispevalo k minimiziranju 

prevladujoče samocenzure med novinarji; 

49. poudarja, da imajo neodvisni mediji 

ključno vlogo pri demokratičnem in 

vzpodbudnem okolju; je seznanjen s 

skromnimi izboljšavami medijskega okolja 

in pogojev za neodvisno poročanje; je še 

vedno zaskrbljen zaradi svobode izražanja 

in medijev, uporabe sovražnega govora, 

primerov ustrahovanja, samocenzure in 

političnega vmešavanja; v zvezi s tem 

obžaluje, da je na seznamu, ki so ga 

sestavili v organizaciji Novinarji brez 

meja, država med najnižje uvrščenimi v 

Evropi in na Balkanu, saj je s 34. mesta 

leta 2009 padla na 109. v letu 2018, po 

navedbah iz poročila organizacije 

Freedom House 2017 o svobodi tiska pa 

za državo še vedno velja, da tisk „ni 

svoboden“; poziva k pobudam za 

vzpostavitev okolja, ki bo naklonjeno 

poklicnemu delovanju tako vseh 

deležnikov s področja medijev kot tudi 

preiskovalnemu novinarstvu brez kakršnih 

koli notranjih ali zunanjih vplivov; 

pozdravlja odpravo oglaševanja v medijih 

na podlagi političnega favoriziranja, ki ga 

je financirala država, kot pomemben ukrep 

za spodbujanje enakih konkurenčnih 

pogojev v tem sektorju ter poziva k 

nadaljnjim zaščitnim ukrepom pred 

politizacijo medijev; poudarja, da je treba 

okrepiti neodvisnost in zmogljivost 
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medijskega regulatorja in javne 

radiotelevizije; poziva k ukrepom, s 

katerimi bi okrepili varstvo delavskih in 

socialnih pravic novinarjev in zagotovili, 

da se primeri nasilja, zlorabe ali groženj 

proti novinarjem vedno kaznujejo, kar bi 

tudi prispevalo k minimiziranju 

prevladujoče samocenzure med novinarji; 

Or. en 

 

 


