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9.3.2015 B8-0212/1 

Изменение  1 

Тамаш Месерич 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0212/2015 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония през 2014 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4a. подкрепя в тази връзка 

предложението на пратеника на ООН 

Матю Нимец за съставно 

наименование, съдържащо географско 

обозначение, при условие че 

македонската националност, 

идентичност, култура и език не са 

засегнати; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/2 

Изменение  2 

Тамаш Месерич 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0212/2015 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония през 2014 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. е сериозно загрижен от влошаването 

на отношенията между правителството 

и опозицията, особено с оглед на 

неотдавнашното съобщение за 

обвинения, повдигнати срещу лидера на 

опозицията от министър-председателя, а 

също и на повдигнатите в отговор на 

това контраобвинения в престъпни 

деяния; осъжда всякакво незаконно 

следене, и призовава всички твърдения 

да бъдат публикувани и свободно 

докладвани; призовава за независимо 

разследване на всички твърдения и на 

извършеното следене, при пълно 

спазване на принципите на прозрачност 

и безпристрастност и на презумпцията 

за невиновност; изтъква отново 

значението на придържането към 

основния принцип на свобода на 

изразяване; призовава всички участници 

в политическия живот да започнат 

конструктивен диалог с цел да се запази 

акцентът върху стратегическите 

приоритети на страната и нейните 

граждани; 

12. е сериозно загрижен от влошаването 

на отношенията между правителството 

и опозицията, особено с оглед на 

неотдавнашното съобщение за 

обвинения, повдигнати срещу лидера на 

опозицията от министър-председателя, а 

също и на повдигнатите в отговор на 

това контраобвинения в престъпни 

действия; осъжда всякакво незаконно 

следене, и призовава всички обвинения 

да бъдат публикувани и свободно 

отразявани; призовава за независимо 

разследване на всички обвинения и на 

извършеното следене, при пълно 

спазване на принципите на прозрачност 

и безпристрастност и на презумпцията 

за невиновност; посочва 

политическите последици от 

потвърждаването на такива 

обвинения; изтъква отново значението 

на придържането към основния принцип 

на свобода на изразяване; призовава 

всички участници в политическия живот 

да започнат конструктивен диалог с цел 

да се запази акцентът върху 

стратегическите приоритети на страната 

и нейните граждани; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/3 

Изменение  3 

Тамаш Месерич 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0212/2015 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония през 2014 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  15a. изразява съжаление, че 

председателят на Комисията, г-н 

Жан-Клод Юнкер, застана зад идеята 

през следващите пет години да няма 

ново разширяване; счита, че подобно 

заявление би могло да подкопае 

доверието на Западните Балкани в 

ЕС, създава опасен прецедент и 

отслабва стратегически 

възприятието за Съюза във все по-

нестабилните държави от 

източното съседство; припомня 

решението, взето от държавните и 

правителствените ръководители на 

ЕС на заседанието на Европейския 

съвет в Солун през 2003 г., в което се 

заявява, че всички държави от 

Западните Балкани имат трайна 

перспектива да станат държави – 

членки на ЕС; припомня, че само 

такава перспектива може да 

мотивира тези държави, които 

географски са заобиколени от 

държави – членки на ЕС, да 

предприемат необходимите реформи 

и да постигнат съответствие с 

достиженията на правото на ЕС; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/4 

Изменение  4 

Тамаш Месерич 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0212/2015 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония през 2014 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  35a. призовава македонското 

правителство да спре планираното 

строителство на язовири в 

Национален парк Маврово, обитаван 

от многобройни ендемични и 

застрашени видове, докато 

експертната група на Бернската 

конвенция за опазване на дивата 

европейска флора и фауна и 

природните местообитания не 

представи своите заключения; 

Or. en 

 

 


