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9.3.2015 B8-0212/5 

Изменение  5 

София Сакорафа, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, Неоклис Силикиотис, 

Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

Съображение В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че Съветът 

блокира преминаването към 

следващия етап на процеса на 

присъединяване поради нерешения 

спор за името с Гърция; като има 

предвид, че двустранните въпроси не 

следва да възпрепятстват 

преговорите за присъединяване към 

Европейския съюз; като има предвид, 

че липсата на напредък в процеса на 

интеграция в ЕС може да увеличи 

разходите за регионална стабилност, 

да се отрази на доверието в ЕС и да 

доведе до спад в демократичните 

стандарти на страната; 

В. като има предвид, че Съветът 

задържа решението си за започване на 

преговори за присъединяване с бивша 

югославска република Македония и ще 

се върне отново към тази тема въз 

основа на актуална информация за 

постигнат напредък по отношение на 

изпълнението на политическите 

критерии и на добросъседските 

отношения; 

Or. en 



 

AM\1053350BG.doc  PE550.006v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.3.2015 B8-0212/6 

Изменение  6 

София Сакорафа, Хавиер Кусо Пермуй, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, 

Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. отново изразява становището си, че 

двустранните спорове не следва да 

бъдат използвани, за да се 

възпрепятства процесът на 

присъединяване; счита, че те не 

следва да представляват пречка за 

официалното започване на преговори 

за присъединяване, но следва да бъдат 

решавани колкото е възможно по-

рано в процеса на присъединяване; е 

загрижен от неспазването от една от 

страните на решението на 

Международния съд от 5 декември 

2011 г. относно прилагането на 

Временното споразумение от 

септември 1995 г.; приканва Гърция да 

потвърди ангажимента си, поет в 

Програмата от Солун от 2003 г. и да 

създаде положителна среда за 

решаване на двустранни различия в 

духа на европейските ценности и 

принципи; призовава за по-

нататъшен напредък, включително в 

контактите на високо равнище 

между правителствата и в 

двустранните отношения с България, с 

оглед договаряне на споразумение за 

добросъседски отношения, което да 

урежда въпроси от общ интерес; 

отново изразява своята загриженост 

относно използването на 

3. отново изразява становището си, че 

нерешените международни спорове 

трябва да бъдат разгледани преди 

започването на преговори за 

присъединяване; призовава, във връзка с 

двустранните отношения със съседни 

държави, за конструктивен дух и 

открит диалог и приветства 

неотдавнашния напредък в 

отношенията с България; 
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исторически аргументи в настоящия 

дебат със съседите и приветства 

всички усилия за съвместно честване 

на общи исторически събития със 

съседните държави – членки на ЕС; 

счита, че това би могло да допринесе 

за по-доброто разбиране на 

историята и за добросъседските 

отношения; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/7 

Изменение  7 

София Сакорафа, Хавиер Кусо Пермуй, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, 

Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. призовава за по-активно 

ангажиране на ЕС по въпроса за 

името, и подкрепя възприемането на 

проактивен подход от страна на 

политическите лидери на ЕС; 

приканва новия заместник-

председател/върховен представител 

(ЗП/ВП) да разработи нови 

инициативи за преодоляване на 

настоящия застой и да работи, в 

сътрудничество със специалния 

представител на ООН, за намирането 

на взаимно приемливо решение; 

призовава Съвета да проведе през 

първата половина на 2015 г. 

задълбочено обсъждане на 

перспективата на Македония за 

присъединяване към ЕС; настоява по 

време на процеса на интеграция 

всички страни кандидатки и 

потенциални кандидатки за членство 

в ЕС да бъдат третирани съобразно 

със собствените си заслуги; счита, че 

продължаването на диалога за 

присъединяване на високи равнище с 

Комисията ще допринесе 

допълнително за качеството на 

процеса на реформи; 

4. подчертава факта, че 

добросъседските отношения и 

регионалното сътрудничество, 

включително договарянето на 

взаимноприемливо решение на въпроса 

за името под егидата на ООН, са от 

съществено значение за процеса на 

присъединяване на страната към ЕС; 

подчертава значението на проявата 

на истинска ангажираност по 

отношение на „добросъседските 

отношения“, основани най-вече на 

приятелство, взаимно уважение и 

истински и конструктивен диалог; 

припомня, че следва да се избягват 

жестове, противоречиви действия и 

изявления, които се отразяват 

отрицателно на добросъседските 

отношения; изисква по-конкретни 

резултати по отношение на 

сътрудничеството с цел 

установяване на добросъседски 

отношения; отново изразява своята 

загриженост във връзка с 

използването на исторически 

аргументи в настоящите разисквания 

със съседите; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/8 

Изменение  8 

София Сакорафа, Хавиер Кусо Пермуй, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, 

Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. призовава всички държави – членки 

на НАТО, и особено всички държави – 

членки на ЕС, които са членки на 

НАТО, да подкрепят активно 

присъединяването на страната към 

НАТО, за да се постигне по-голяма 

сигурност и политическа стабилност 

в Югоизточна Европа; 

 

заличава се 

Or. en 

 

 


