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8.3.2017 A8-0055/4 

Ændringsforslag  4 

Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016-rapporten om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Horisontal ændring: 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 "Makedonien(s)" erstattes af "landet(s)" 

hele vejen igennem teksten 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/5 

Ændringsforslag  5 

Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016-rapporten om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– der henviser til de foreløbige 

resultater og konklusioner fra 

OSCE/ODIHR om det tidlige 

parlamentsvalg den 11. december 2016, 

– der henviser til de foreløbige 

resultater og konklusioner samt til den 

endelige rapport fra OSCE/ODIHR om det 

tidlige parlamentsvalg den 11. december 

2016, 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/6 

Ændringsforslag  6 

Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016-rapporten om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning -A (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 -A. der henviser til, at landet har 

oplevet, at dets værste politiske krise siden 

2001 er fortsat; der henviser til, at den 

politiske mentalitet, som giver anledning 

til splid, kompromisløsheden og den 

sammenbrudte dialog forårsagede en 

langstrakt politisk krise, som førte til, at 

de vigtigste oppositionspartier boykottede 

parlamentet, og til to mislykkede forsøg på 

at holde parlamentsvalg før tid, hvilket 

yderligere har undergravet tilliden til de 

offentlige institutioner; der henviser til, at 

alle politiske kræfter og ledere i landet 

har et fælles ansvar for at få bugt med 

den politiske mentalitet, som giver 

anledning til splid, og den manglende vilje 

til at indgå kompromiser ved at sikre en 

bæredygtig politisk dialog og et 

bæredygtigt politisk samarbejde, som er 

afgørende for landets demokratiske 

udvikling og stabilitet, beskyttelse af 

retsstaten, udsigterne til EU-medlemsskab 

og til fælles bedste for landets borgere; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/7 

Ændringsforslag  7 

Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016-rapporten om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning -A (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 -Aa. der henviser til, at krisen blev 

forværret af afsløringer af 

telefonaflytninger, hvor ledende 

embedsmænd var involveret, påståede 

ulovligheder, 

menneskerettighedskrænkelser, 

indblanding i domstolenes arbejde, 

mediernes frihed og valgprocessen, 

politiske indgreb og korruption i 

forskellige sektorer; der henviser til, at 

krisen blev yderligere forværret af 

præsidentens forsøg på at benåde 

enkeltpersoner, der stod anklaget for eller 

angiveligt var involveret i 

telefonaflytningerne; der henviser til, at 

Pržino-aftalen kun er delvist gennemført, 

og at der kun er sket begrænsede 

fremskridt med hensyn til den konkrete 

gennemførelse af de hastende 

reformprioriteter; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/8 

Ændringsforslag  8 

Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016-rapporten om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning -A b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 -Ab. der henviser til, at præsidentens 

beslutning om ikke at give mandat til at 

danne regering til det parti, der har flertal 

i parlamentet, kan føre til en yderligere 

forværring af den politiske situation i 

landet og til en ny forfatningsmæssig, 

national og interetnisk krise; der henviser 

til, at denne beslutning er i strid med 

grundlæggende demokratiske principper 

og retsstatsprincippet, som er centrale 

EU-værdier, og med landets forpligtelser i 

henhold til stabiliserings- og 

associeringsaftalen og 

Københavnskriterierne; der henviser til, 

at præsidenten ifølge landets forfatning 

skal give mandat til at danne regering til 

det parti, der har flertal i parlamentet; der 

henviser til, at alle politiske ledere i 

landet, herunder præsidenten, skal 

respektere resultatet af det nylige valg; 

der henviser til, at præsidentens 

beslutning kan få en markant negativ 

indvirkning på landets udsigter til EU-

medlemsskab; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/9 

Ændringsforslag  9 

Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016-rapporten om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning A 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at det tidlige 

parlamentsvalg i Den tidligere 

Jugoslaviske Republik Makedonien efter at 

være blevet udskudt to gange blev afholdt 

den 11. december 2016 i en normal og 

rolig atmosfære i overensstemmelse med 

internationale standarder og i tråd med 

anbefalingerne fra OSCE/ODIHR; der 

henviser til, at det forløb uden væsentlige 

hændelser, generelt var godt tilrettelagt, og 

at valgdeltagelsen var høj; 

A. der henviser til, at det tidlige 

parlamentsvalg i Den tidligere 

Jugoslaviske Republik Makedonien efter at 

være blevet udskudt to gange blev afholdt 

den 11. december 2016 i en normal og 

rolig atmosfære; der henviser til, at 

OSCE/ODIHR anser det tidlige valg for at 

være et reelt valg med forskellige partier 

og kandidater, men at stemningen 

omkring det var præget af en udbredt 

mistillid i befolkningen til institutionerne 

og de politiske ledere; der henviser til, at 

det forløb uden væsentlige hændelser, 

generelt var godt tilrettelagt, og at 

valgdeltagelsen var høj; der henviser til, at 

perioden umiddelbart efter valget ifølge 

den endelige rapport fra OSCE/ODIHR 

var præget af en anspændt atmosfære og 

skarp retorik; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/10 

Ændringsforslag  10 

Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016-rapporten om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at Rådet har 

blokeret for videre fremskridt på grund af 

den uløste navneproblematik med 

Grækenland; der henviser til, at bilaterale 

spørgsmål ikke bør benyttes som påskud 

for at obstruere, at der hurtigt indledes 

forhandlinger med EU; 

udgår 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/11 

Ændringsforslag  11 

Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016-rapporten om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning G 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at bilaterale tvister 

ikke bør benyttes til at obstruere EU-

tiltrædelsesprocessen eller indledningen af 

tiltrædelsesforhandlinger, men bør 

håndteres behørigt i en konstruktiv ånd 
og i overensstemmelse med EU's og FN's 

standarder; der henviser til, at der bør 

gøres alle bestræbelser på at bevare gode 

naboskabsforbindelser og et godt forhold 

imellem de forskellige etniske grupper; 

G. der henviser til, at udestående 

spørgsmål bør håndteres i en konstruktiv 

ånd snarest muligt, og helst før 
indledningen af 

tiltrædelsesforhandlingerne, idet der tages 

højde for FN's og EU's principper og 

værdier; der henviser til, at der bør gøres 

alle bestræbelser på at bevare gode 

naboskabsforbindelser og et godt forhold 

imellem de forskellige etniske grupper; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/12 

Ændringsforslag  12 

Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016-rapporten om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. glæder sig over den respekt for de 

grundlæggende frihedsrettigheder, der blev 

udvist i forbindelse med det tidlige valg 

den 11. december 2016, som var 

veltilrettelagt, blev afholdt på en 

gennemsigtig og inkluderende måde og 

forløb uden væsentlige hændelser; 

bemærker, at OSCE/ODIHR anså det for at 

være et reelt valg med konkurrence mellem 

partier og kandidater; glæder sig over, at 

alle politiske partier accepterede 

valgresultatet af hensyn til stabiliteten i 

landet, og understreger, at det er deres 

ansvar at sikre, at landet ikke ryger tilbage 

i en politisk krise; opfordrer alle parter til 

at afholde sig fra at obstruere parlamentets 

effektive funktionsevne; opfordrer til, at 

der hurtigt dannes en ny stabil og ansvarlig 

regering, og til, at overgangsperioden 

bliver gennemsigtig i overensstemmelse 

med de forfatningsmæssige og retlige krav 

og procedurer, således at regeringen kan 

gøre brug af sit mandat til at gå videre med 

de nødvendige reformer for at sikre landets 

euro-atlantiske integration og fremme 

dets EU-fremtidsudsigter til gavn for 

borgerne; mener, at samarbejde på tværs af 

partierne og de etniske grupper er 

afgørende for at kunne tackle de 

presserende indenlandske og EU-relaterede 

udfordringer og for at kunne fastholde den 

1. glæder sig over den respekt for de 

grundlæggende frihedsrettigheder, der blev 

udvist i forbindelse med det tidlige valg 

den 11. december 2016, som var 

veltilrettelagt, blev afholdt på en 

gennemsigtig og inkluderende måde og 

forløb uden væsentlige hændelser; 

bemærker, at OSCE/ODIHR anså det for at 

være et reelt valg med konkurrence mellem 

partier og kandidater; glæder sig over, at 

alle politiske partier accepterede 

valgresultatet af hensyn til stabiliteten i 

landet, og understreger, at det er deres 

ansvar at sikre, at landet ikke ryger tilbage 

i en politisk krise; er bekymret over, at 

perioden umiddelbart efter valget var 

præget af en anspændt atmosfære og 

skarp retorik; opfordrer i denne 

forbindelse alle de politiske partier til at 

afholde sig fra provokerende udtalelser 

eller handlinger, til at nedtone deres 

retorik, og til at undgå, at denne politiske 

og institutionelle krise udvikler sig til en 

konflikt mellem etniske grupper; 

opfordrer alle parter til at afholde sig fra at 

obstruere parlamentets effektive 

funktionsevne; opfordrer til, at der hurtigt 

dannes en ny stabil og ansvarlig regering, 

og til, at overgangsperioden bliver 

gennemsigtig i overensstemmelse med de 

forfatningsmæssige og retlige krav og 
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positive henstilling til, at der indledes 

tiltrædelsesforhandlinger med EU; 

procedurer, således at regeringen kan gøre 

brug af sit mandat til at gå videre med de 

nødvendige reformer for at fremme dets 

EU-fremtidsudsigter til gavn for borgerne; 

mener, at samarbejde på tværs af partierne 

og de etniske grupper er afgørende for at 

kunne tackle de presserende indenlandske 

og EU-relaterede udfordringer og for at 

kunne fastholde den positive henstilling til, 

at der indledes tiltrædelsesforhandlinger 

med EU; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/13 

Ændringsforslag  13 

Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016-rapporten om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. gentager betydningen af 

mediefrihed og mediernes uafhængighed 

som en af EU's centrale værdier og en 

hjørnesten for ethvert demokrati; er fortsat 

bekymret over ytringsfriheden og 

medierne, brugen af hadefulde ytringer, 

intimidering og selvcensur, den systemiske 

politiske indblanding i og det politiske pres 

på redaktionelle politikker, fraværet af 

undersøgende, objektiv og korrekt 

rapportering samt den ubalancerede 

rapportering om regeringens aktiviteter; 

gentager sin opfordring til, at der gengives 

en række forskellige synspunkter i de mest 

benyttede medier, navnlig hos public 

service-udbyderen; 

29. gentager betydningen af 

mediefrihed og mediernes uafhængighed 

som en af EU's centrale værdier og en 

hjørnesten for ethvert demokrati; er fortsat 

bekymret over ytringsfriheden og 

medierne, brugen af hadefulde ytringer, 

intimidering og selvcensur, den systemiske 

politiske indblanding i og det politiske pres 

på redaktionelle politikker, fraværet af 

undersøgende, objektiv og korrekt 

rapportering samt den ubalancerede 

rapportering om regeringens aktiviteter; 

beklager i den sammenhæng, at landet 

rangerer lavest i Journalister Uden 

Grænsers indeks, både i Europa og på 

Balkan, og er faldet fra en 34. plads i 

2009 til en 118. plads i 2016, og at landets 

status i Freedom House-rapporten fra 

2016 om landets pressefrihed er ændret 

fra "delvist frit" til "ufrit"; gentager sin 

opfordring til, at der gengives en række 

forskellige synspunkter i de mest benyttede 

medier, navnlig hos public service-

udbyderen; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/14 

Ændringsforslag  14 

Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016-rapporten om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 44 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

44. glæder sig over de håndgribelige 

resultater af initiativet med tillidsskabende 

foranstaltninger mellem landet og 

Grækenland, som kan bidrage til en bedre 

forståelse og stærkere bilaterale 

forbindelser og bane vejen for en løsning 

på navnespørgsmålet, der er acceptabel for 

begge parter, og anerkender den positive 

udvikling for så vidt angår gennemførelsen 

af foranstaltningerne; understreger, at det 

er vigtigt at undlade at gøre noget, foretage 

kontroversielle handlinger eller komme 

med udsagn, der kan have negativ 

indvirkning på gode 

naboskabsforbindelser; gentager på det 

kraftigste sin anmodning til 

næstformanden/den højtstående 

repræsentant (NF/HR) og Kommissionen 

om at udvikle nye initiativer med henblik 

på at overvinde de tilbageværende 

uoverensstemmelser og til at arbejde 

sammen med de to lande og FN's særlige 

repræsentant om en løsning på 

navnespørgsmålet, som begge parter kan 

acceptere, samt til at rapportere tilbage til 

Parlamentet herom; 

44. glæder sig over de håndgribelige 

resultater af initiativet med tillidsskabende 

foranstaltninger mellem landet og 

Grækenland, som kan bidrage til en bedre 

forståelse og stærkere bilaterale 

forbindelser og bane vejen for en løsning 

på navnespørgsmålet, der er acceptabel for 

begge parter, og anerkender den positive 

udvikling for så vidt angår gennemførelsen 

af foranstaltningerne; understreger, at det 

er vigtigt at undlade at gøre noget, foretage 

kontroversielle handlinger eller komme 

med udsagn, der kan have negativ 

indvirkning på gode 

naboskabsforbindelser; gentager sin fulde 

støtte til FN-processen, som fortsat er den 

vigtigste ramme for en løsning, fordi den 

er anerkendt af begge parter; 

Or. en 

 

 


