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7.3.2016 B8-0310/9 

Pozměňovací návrh  9 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015 

Návrh usnesení 

Horizontální pozměňovací návrh 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Nahradit přívlastek shodný 

„makedonský“ přívlastkem neshodným 

„(této) země“. 

(Horizontální pozměňovací návrh, který 

se týká celého textu.) 

Or. en 



 

AM\1088837CS.doc  PE579.736v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

7.3.2016 B8-0310/10 

Pozměňovací návrh  10 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, 

Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že Rada blokuje 

přechod k další fázi procesu přistoupení 

této země v důsledku nevyřešené otázky 

názvu s Řeckem; vzhledem k tomu, že 

bilaterální otázky by neměly být 

používány k tomu, aby bránily procesu 

přistoupení k EU, ale měly by být během 

procesu přistoupení řešeny 

v konstruktivním duchu co nejdříve a při 

zohlednění zásad a hodnot OSN a EU; 

F. vzhledem k tomu, že Rada při několika 

příležitostech, naposledy v závěrech ze 

svého zasedání ze dne 15. prosince 2015, 

potvrdila závazek EU přijatý v rámci 

Soluňské agendy a status Bývalé 

jugoslávské republiky Makedonie coby 

kandidátské země a zopakovala své 

jednoznačné odhodlání podporovat proces 

přistoupení Bývalé jugoslávské republiky 

Makedonie k EU; vzhledem k tomu, že 

nevyřešené otázky by měly být řešeny v 

konstruktivním duchu co nejdříve, pokud 

možno před zahájením jednání o 

přistoupení, a při zohlednění zásad a 

hodnot OSN a EU; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/11 

Pozměňovací návrh  11 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, 

Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že Komise, Rada a 

Parlament se shodují na tom, že 

zachování kladného doporučení k 

zahájení jednání o přistoupení této země k 

EU závisí na tom, zda tato země plně 

provede politickou dohodu z 

června/července 2015 a zda dosáhne 

významného pokroku v uplatňování 

naléhavých priorit v oblasti reforem; 

vzhledem k tomu, že plné provedení 

politické dohody by mohlo vytvořit 

prostředí s realistickou vyhlídkou na 

diplomatické řešení otázky názvu s 

Řeckem; 

G. vzhledem k tomu, že jak Rada uvedla 

ve svých závěrech z prosince 2014, k 

problematice Bývalé jugoslávské 

republiky Makedonii se vrátí poté, co v 

zemi proběhnou volby, a to na základě 

očekávaných aktuálních informací, které 

poskytne Komise; vzhledem k tomu, že 

plné provedení politické dohody by mohlo 

vytvořit prostředí s realistickou vyhlídkou 

na diplomatické řešení otázky názvu s 

Řeckem; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/12 

Pozměňovací návrh  12 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že je třeba připravit volby 

podle nepřísnějších mezinárodních norem, 

včetně zajištění svobodných a 

spravedlivých volebních postupů a zvýšení 

svobody sdělovacích prostředků; vyjadřuje 

znepokojení nad pomalým tempem auditů 

volebních listin a reformy sdělovacích 

prostředků; zdůrazňuje, že státní volební 

komise musí být plně schopna vykonávat 

své činnosti a že na metodice kontroly 

seznamu voličů by se měly shodnout 

všechny strany, přičemž za účelem 

zajištění legitimity by měla být dojednána 

určitá úroveň kontrol v terénu; dále 

zdůrazňuje, že je důležité, aby všichni 

političtí aktéři respektovali výsledky voleb 

a aktivně se zapojili do parlamentních 

činností; bere na vědomí společnou 

odpovědnost hlavních politických sil za 

proces přípravy voleb; naléhavě vyzývá 

mezinárodní společenství, aby se 

zúčastnilo sledování průběhu voleb; 

5. zdůrazňuje, že je třeba připravit volby 

podle nepřísnějších mezinárodních norem, 

včetně zajištění svobodných a 

spravedlivých volebních postupů a zvýšení 

svobody sdělovacích prostředků; vyslovuje 

politování nad tím, že úřady dosud nikam 

nepokročily, pokud jde o zlepšení 

spolehlivosti seznamů voličů v souladu s 

mezinárodními normami, a obdobně 

nepokročily ani v dohodnutých 

reformách, které by zajistily hladké a 

nezávislé fungování sdělovacích 

prostředků; zdůrazňuje, že státní volební 

komise musí být plně schopna vykonávat 

své činnosti a že na metodice kontroly 

seznamu voličů by se měly shodnout 

všechny strany, přičemž za účelem 

zajištění legitimity by měla být dojednána 

určitá úroveň kontrol v terénu; dále 

zdůrazňuje, že je důležité, aby všichni 

političtí aktéři respektovali výsledky voleb 

a aktivně se zapojili do parlamentních 

činností; bere na vědomí společnou 

odpovědnost hlavních politických sil za 

proces přípravy voleb; naléhavě vyzývá 

mezinárodní společenství, aby se 

zúčastnilo sledování průběhu voleb; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/13 

Pozměňovací návrh  13 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol 

Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 43 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

43. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že v roce 2015 přešlo 

přes její území více než 500 000 osob; 

uznává, že při zvládání obrovského 

přívalu migrantů a uprchlíků a při 

přijímání opatření účinné správy hranic 

jednala jako odpovědný partner; bere na 

vědomí hospodářskou zátěž spojenou 

s přílivem migrantů; vyzývá Komisi, aby 

zvýšila podporu kapacit této země pro 

správu hranic a umožnila jí přístup 

k příslušným nástrojům a programům EU; 

vyzývá příslušné orgány, aby se zdržely 

jakýchkoli kroků, včetně použití násilí 

a síly, které by mohly uprchlíky a migranty 

diskriminovat nebo ohrozit jejich životy; 

konstatuje, že veškerá související opatření 

by měla být v souladu s hodnotami 

a zásadami EU a měla by respektovat 

důstojnost lidských bytostí a lidského 

života; vybízí příslušné orgány, aby s 

pomocí EU zlepšily zařízení pro přijímání 

a ubytování uprchlíků, posílily regionální 

koordinaci, výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířily kapacity 

donucovacích orgánů a bojovaly proti 

obchodování s lidmi; naléhavě vyzývá tuto 

zemi, aby vynaložila veškeré úsilí na to, 

43. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že v roce 2015 přešlo 

přes její území více než 600 000 osob; bere 

na vědomí hospodářské povinnosti 

spojené s touto situací; vyzývá Komisi, 

aby zvýšila podporu určenou pro přijímací 

kapacity této země a umožnila jí přístup 

k příslušným nástrojům a programům EU; 

vyzývá příslušné orgány, aby se zdržely 

jakýchkoli kroků, včetně použití násilí 

a síly, které by mohly uprchlíky a migranty 

diskriminovat nebo ohrozit jejich životy; 

konstatuje, že veškerá související opatření 

by měla být v souladu s mezinárodním 

právem a hodnotami a zásadami EU a měla 

by respektovat důstojnost lidských bytostí 

a lidského života; vybízí příslušné orgány, 

aby s pomocí EU zlepšily zařízení pro 

přijímání a ubytování uprchlíků, posílily 

regionální koordinaci, výměnu informací a 

účinnou správu hranic v tom smyslu, že 

zajistí a poskytnou možnost 

permanentního a bezpečného průchodu 

všem osobám, které potřebují mezinárodní 

ochranu bez ohledu na jejich původ; dále 

orgány vybízí, aby rozšířily kapacity 

donucovacích orgánů a bojovaly proti 

obchodování s lidmi; naléhavě vyzývá tuto 
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aby zajistila zařízení pro uprchlíky a 

migranty, zachovala lidské podmínky, 

upustila od násilného navracení a zaručila 

přísné dodržování svých vnitrostátních 

zákonů a mezinárodních právních předpisů 

týkajících se uprchlíků a azylu; konstatuje, 

že celkový počet neodůvodněných žádostí 

o azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; připomíná, 

že je třeba věnovat zvláštní pozornost 

citlivé situaci, v níž se nacházejí děti a 

nezletilé osoby bez doprovodu cestující 

napříč touto zemí jako uprchlíci a migranti, 

a že by jim měly být poskytnuty základní 

služby a zajištěn přístup k sociálním 

pracovníkům, kteří jim mohou poskytnout 

náležitou ochranu; 

zemi, aby vynaložila veškeré úsilí na to, 

aby zajistila zařízení pro uprchlíky a 

migranty, zachovala lidské podmínky, 

upustila od jakéhokoli násilného navracení 

a zaručila přísné dodržování svých 

vnitrostátních zákonů a mezinárodních 

právních předpisů týkajících se uprchlíků a 

azylu; konstatuje, že celkový počet 

neodůvodněných žádostí o azyl 

předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; připomíná, 

že je třeba věnovat zvláštní pozornost 

citlivé situaci, v níž se nacházejí děti a 

nezletilé osoby bez doprovodu cestující 

napříč touto zemí jako uprchlíci a migranti, 

a že by jim měly být poskytnuty základní 

služby a zajištěn přístup k sociálním 

pracovníkům, kteří jim mohou poskytnout 

náležitou ochranu; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/14 

Pozměňovací návrh  14 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol 

Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 43 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  43a. zdůrazňuje, že země by neměla 

zavádět žádná jednostranná a 

nekoordinovaná opatření, která mají 

nepříznivý dopad na jiné země; v této 

souvislosti odsuzuje uzavření hranic, které 

zavedla; vyzývá Bývalou jugoslávskou 

republiku Makedonii, aby jednala v 

souladu s mezinárodním právem a v 

duchu sdílené odpovědnosti a solidarity a 

zaručila permanentní a bezpečný průchod 

všem osobám, které potřebují mezinárodní 

ochranu bez ohledu na jejich původ; 

zdůrazňuje, že uzavření hranic a omezení, 

která zavedly i jiné země, a to členské státy 

EU i třetí země, nejsou v souladu s 

Úmluvou o právním postavení uprchlíků z 

roku 1951 a s protokolem k této úmluvě z 

roku 1967;  

 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/15 

Pozměňovací návrh  15 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. domnívá se, že jednání s EU může 

pouze pozitivně ovlivnit úsilí o vyřešení 

dvoustranných sporů a současně dát 

impuls k tolik potřebným reformám, 

zejména pokud jde o dodržování zásad 

právního státu, nezávislost soudnictví, boj 

proti korupci a podporu soužití etnik, a 

taktéž může zachovat důvěryhodnost 

politiky rozšiřování EU; 

44. domnívá se, že před zahájením jednání 

s EU je třeba provést tolik potřebné 

reformy, zejména pokud jde o dodržování 

zásad právního státu, nezávislost 

soudnictví, boj proti korupci, podporu 

soužití etnik a dobrých sousedských 

vztahů a o regionální spolupráci; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/16 

Pozměňovací návrh  16 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 

opatřeních na budování důvěry, zejména 

v oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; konstatuje, že 

spolupráce je nejlepším nástrojem 

k budování důvěry; vítá konzultace na 

vysoké úrovni, které ministři zahraničních 

věcí obou zemí vedli v hlavních městech, a 

rovněž vytvoření společné pracovní 

skupiny, jejímž účelem je dohlížet na 

provádění opatření; vyzývá obě strany, aby 

v zájmu posílení dvoustranné spolupráce 

a upevnění vzájemné důvěry navázaly na 

výsledky těchto setkání a pokračovaly na 

vysoké úrovni v konstruktivní diskusi, 

mimo jiné o provádění opatření na 

budování důvěry; nabádá obě vlády, aby 

této příležitosti využily a podnikly 

konkrétní kroky k dalšímu zlepšení 

vzájemné důvěry, a to i ve sporu o název; 

vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku a Komisi, aby podpořily 

ducha spolupráce a vytvořily nové 

iniciativy na překonání zbývajících 

neshod v souladu s rozhodnutím 

Mezinárodního soudního dvora ze dne 

5. prosince 2011, aby ve spolupráci 

s oběma zeměmi a se zvláštním zástupcem 

OSN nalezly vzájemně přijatelné řešení 

45. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 

opatřeních na budování důvěry, zejména 

v oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; konstatuje, že 

spolupráce je nejlepším nástrojem 

k budování důvěry; vítá konzultace na 

vysoké úrovni, které ministři zahraničních 

věcí obou zemí vedli v hlavních městech, a 

rovněž vytvoření společné pracovní 

skupiny, jejímž účelem je dohlížet na 

provádění opatření; vyzývá obě strany, aby 

v zájmu posílení dvoustranné spolupráce 

a upevnění vzájemné důvěry navázaly na 

výsledky těchto setkání a pokračovaly na 

vysoké úrovni v konstruktivní diskusi, 

mimo jiné o provádění opatření na 

budování důvěry; nabádá obě vlády, aby 

této příležitosti využily a podnikly 

konkrétní kroky k dalšímu zlepšení 

vzájemné důvěry, a to i ve sporu o název; 

znovu potvrzuje, že plně podporuje proces 

OSN, který zůstává hlavním rámcem pro 

řešení, neboť jej uznávají obě strany; 
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sporu o název a aby o tom podaly zprávu 

Parlamentu; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/17 

Pozměňovací návrh  17 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 50 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. domnívá se, že členství Makedonie v 

NATO by mohlo přispět k posílení 

bezpečnosti a politické stability v 

jihovýchodní Evropě; doufá v brzké 

zahájení rozhovorů o přistoupení; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


