
 

AM\1119520HU.docx  PE598.530v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2017 A8-0055/4 

Módosítás  4 

Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Horizontális módosítás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 A „Macedónia” kifejezés „az ország” 

kifejezéssel történő felváltása az egész 

szövegben. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/5 

Módosítás  5 

Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel az EBESZ/ODIHR a 

2016. december 11-i előrehozott 

parlamenti választásokra vonatkozó, 

előzetes megállapításaira és 

következtetéseire, 

– tekintettel az EBESZ/ODIHR a 

2016. december 11-i előrehozott 

parlamenti választásokra vonatkozó, 

előzetes megállapításaira és 

következtetéseire, valamint végleges 

jelentésére, 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/6 

Módosítás  6 

Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

-A preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 -A. mivel az országban folytatódik a 

2001 óta legsúlyosabb politikai válság; 

mivel a megosztó politikai mentalitás, a 

kompromisszumkészség hiánya és a 

párbeszéd összeomlása elhúzódó politikai 

válsághoz vezetett, aminek eredményeként 

a nagy ellenzéki pártok bojkottálták a 

parlamentet, után pedig két alkalommal is 

megpróbáltak – sikertelenül – előrehozott 

parlamenti választásokat tartani, ami még 

inkább aláásta az állami intézményekbe 

vetett bizalmat; mivel az ország 

valamennyi politikai erejének és 

vezetőjének közös felelőssége, hogy a 

fenntartható politikai párbeszéd és 

együttműködés biztosítása révén 

túllépjenek a megosztó politikai 

mentalitáson és a kompromisszumkészség 

hiányán, ez ugyanis elengedhetetlen az 

ország demokratikus fejlődéséhez és 

stabilitásához, a jogállamiság 

védelmezéséhez, az európai perspektíva 

fenntartásához és a polgárok számára a 

közjó biztosításához; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/7 

Módosítás  7 

Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

-A preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 -Aa. mivel a válságot tovább 

súlyosbították a vezető kormányzati 

tisztviselők részvételével zajló telefonos 

lehallgatások és az állítólagos 

törvénysértések leleplezései, az emberi jogi 

jogsértések, a bírói kar munkájába, 

médiaszabadságba és a választási 

eljárásba való beavatkozások, valamint a 

különböző ágazatokban jellemző politikai 

beavatkozások és korrupció; mivel a 

válságot tovább súlyosbította, hogy az 

elnök megkísérelt kegyelmet adni a 

lehallgatásokkal megvádolt vagy azokban 

állítólag érintett személyeknek; mivel a 

pržinói megállapodást csak részben 

hajtották végre, és kevés előrelépés történt 

a sürgős reformprioritások konkrét 

végrehajtása terén; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/8 

Módosítás  8 

Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

-A b preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 -Ab. mivel az elnök azon döntése, hogy 

nem ad megbízást a parlamenti többséggel 

rendelkező pártnak a kormányalakításra, 

az ország politikai helyzetének további 

romlásához, valamint új alkotmányos, 

nemzeti és etnikumok közötti válsághoz 

vezethet; mivel ez a döntés ellentétes az 

alapvető demokratikus elvekkel és a 

jogállamisággal, amelyek az Unió 

központi értékei, valamint az országnak a    

stabilizációs és társulási megállapodás és 

a koppenhágai kritériumok értelmében 

vállalt kötelezettségeivel;  mivel az ország 

alkotmánya szerint az elnök köteles a 

parlamenti többséggel rendelkező pártot 

kormányalakítással megbízni; mivel az 

ország valamennyi politikai vezetőjének, 

így az elnöknek is, tiszteletben kell 

tartania a legutóbbi választások 

eredményét; mivel az elnök döntése súlyos 

negatív hatással lehet az ország európai 

kilátásaira; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/9 

Módosítás  9 

Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

A preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A. mivel a Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaságban tartott előrehozott 

parlamenti választásokat – kétszeri 

elhalasztásukat követően – 2016. december 

11-én rendezett és nyugodt légkörben, a 

nemzetközi normákkal és az EBESZ 

Demokratikus Intézmények és Emberi 

Jogok Hivatalának ajánlásaival 

összhangban bonyolították le; miután a 

választásokra nagyobb incidensek nélkül 

került sor, azok összességében jól meg 

voltak szervezve és azokat magas 

részvételi arány jellemezte; 

A. mivel a Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaságban tartott előrehozott 

parlamenti választásokat – kétszeri 

elhalasztásukat követően – 2016. december 

11-én rendezett és nyugodt légkörben 

bonyolították le; mivel az EBESZ/ODIHR 

véleménye szerint az előrehozott 

parlamenti választásokon érvényesült 

ugyan a politikai verseny, de azok olyan 

környezetben folytak, amelyben a 

lakosság jellemzően nem bízik az 

intézményekben és a politikai 

rendszerben; miután a választásokra 

nagyobb incidensek nélkül került sor, azok 

összességében jól meg voltak szervezve és 

azokat magas részvételi arány jellemezte; 

mivel az EBESZ/ODIHR végleges 

jelentése szerint a választást követő 

időszakot feszült légkör és kemény 

retorika jellemezte; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/10 

Módosítás  10 

Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

F preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

F. mivel a Tanács akadályozta ezt a 

folyamatot az ország nevével kapcsolatban 

Görögországgal fennálló, máig 

rendezetlen vitára hivatkozva; mivel 

kétoldalú kérdéseket nem szabadna 

ürügyként felhasználni az uniós tárgyalás 

gyors megkezdésének akadályozására; 

törölve 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/11 

Módosítás  11 

Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

G preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

G. mivel a kétoldalú vitákat nem 

szabad arra használni, hogy gátolják az 

uniós csatlakozási folyamatot, továbbá 

azok nem akadályozhatják a csatlakozási 

tárgyalások megkezdését, hanem azokat 

konstruktív szellemben, az EU és az ENSZ 

normáinak megfelelően kell kezelni; 

mivel továbbra is minden erőfeszítést meg 

kell tenni annak érdekében, hogy 

fenntartsák a jószomszédi kapcsolatokat és 

az etnikai csoportok közötti jó 

kapcsolatokat; 

G. mivel a függőben lévő kérdésekkel 

a lehető leghamarabb, és lehetőleg még a 

csatlakozási tárgyalások megkezdését 

megelőzően konstruktív szellemben, 

megfelelően foglalkozni kell, figyelembe 

véve az ENSZ és az EU elveit és értékeit; 

mivel továbbra is minden erőfeszítést meg 

kell tenni annak érdekében, hogy 

fenntartsák a jószomszédi kapcsolatokat és 

az etnikai csoportok közötti jó 

kapcsolatokat; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/12 

Módosítás  12 

Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. üdvözli, hogy a 2016. december 11-

i előrehozott választások során tiszteletben 

tartották az alapvető szabadságokat, 

valamint hogy a választások megfelelő 

igazgatás mellett, átlátható és inkluzív 

módon, nagyobb incidensek nélkül 

zajlottak le; megjegyzi, hogy az EBESZ és 

a Demokratikus Intézmények és Emberi 

Jogok Hivatala véleménye szerint a 

választásokon érvényesült a politikai 

verseny; üdvözli, hogy minden politikai 

párt elfogadta a választás eredményeit az 

ország stabilitása érdekében, valamint 

hangsúlyozza, hogy a pártok felelősek 

annak biztosításáért, hogy ne alakuljon ki 

ismét politikai válság; felszólítja 

valamennyi pártot, hogy tartózkodjanak a 

parlament hatékony működésének 

bárminemű akadályozásától; felhív egy új, 

stabil és elszámoltatható kormány gyors 

megalakítására és az átlátható átmenetre, 

az alkotmányos és jogi követelményekkel 

és eljárásokkal összhangban, a szükséges 

reformok folytatására kapott megbízatás 

végrehajtása céljából, az ország 

euroatlanti integrációjának, valamint az 

ország a polgárok javát szolgáló európai 

perspektívájának a előmozdítása 

érdekében; kulcsfontosságúnak tartja a 

pártok és az etnikai csoportok közötti 

együttműködést a sürgető hazai és uniós 

1. üdvözli, hogy a 2016. december 11-

i előrehozott választások során tiszteletben 

tartották az alapvető szabadságokat, 

valamint hogy a választások megfelelő 

igazgatás mellett, átlátható és inkluzív 

módon, nagyobb incidensek nélkül 

zajlottak le; megjegyzi, hogy az EBESZ 

Demokratikus Intézmények és Emberi 

Jogok Hivatala véleménye szerint a 

választásokon érvényesült a politikai 

verseny; üdvözli, hogy minden politikai 

párt elfogadta a választás eredményeit az 

ország stabilitása érdekében, valamint 

hangsúlyozza, hogy a pártok felelősek 

annak biztosításáért, hogy ne alakuljon ki 

ismét politikai válság; aggodalmának ad 

hangot amiatt, hogy a választást követő 

időszakot feszült légkör és kemény 

retorika jellemezte; ezzel összefüggésben 

felszólítja az összes politikai pártot, hogy 

tartózkodjanak mindennemű lázító 

kijelentéstől vagy cselekedettől, fogják 

vissza hangnemüket, és ne engedjék, hogy 

ez a politikai és intézményi válság 

etnikumok közötti konfliktusba forduljon 

át; felszólítja valamennyi pártot, hogy 

tartózkodjanak a parlament hatékony 

működésének bárminemű akadályozásától; 

felhív egy új, stabil és elszámoltatható 

kormány gyors megalakítására és az 

átlátható átmenetre, az alkotmányos és jogi 
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vonatkozású kihívások kezelése, valamint 

annak érdekében, hogy fenntartsák az 

uniós tagságról szóló tárgyalások 

megnyitására adott pozitív ajánlást; 

követelményekkel és eljárásokkal 

összhangban, a szükséges reformok 

folytatására kapott megbízatás végrehajtása 

céljából, az ország a polgárok javát 

szolgáló európai perspektívájának a 

előmozdítása érdekében; 

kulcsfontosságúnak tartja a pártok és az 

etnikai csoportok közötti együttműködést a 

sürgető hazai és uniós vonatkozású 

kihívások kezelése, valamint annak 

érdekében, hogy fenntartsák az uniós 

tagságról szóló tárgyalások megnyitására 

adott pozitív ajánlást; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/13 

Módosítás  13 

Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

29. ismételten hangsúlyozza a 

tömegtájékoztatás szabadságának és 

függetlenségének jelentőségét, mely 

egyben az Unió egyik alapértéke és minden 

demokrácia sarokköve; továbbra is 

aggodalommal tölti el a 

véleménynyilvánítás szabadsága és a 

média tekintetében kialakult helyzet, a 

gyűlöletbeszéd használata, a megfélemlítés 

és az öncenzúra, valamint a szerkesztői 

szabályokba való rendszeres politikai 

beavatkozás és nyomásgyakorlás, továbbá 

aggasztja az oknyomozó, objektív és a 

tényeket tiszteletben tartó újságírás és a 

kormányzati tevékenységekről szóló 

kiegyensúlyozott tudósítás hiánya; 

megismétli felhívását, hogy a fősodorbeli 

médiának, különösen a közszolgálati 

műsorszolgáltatónak többféle nézőpontot 

kell bemutatnia; 

29. ismételten hangsúlyozza a 

tömegtájékoztatás szabadságának és 

függetlenségének jelentőségét, mely 

egyben az Unió egyik alapértéke és minden 

demokrácia sarokköve; továbbra is 

aggodalommal tölti el a 

véleménynyilvánítás szabadsága és a 

média tekintetében kialakult helyzet, a 

gyűlöletbeszéd használata, a megfélemlítés 

és az öncenzúra, valamint a szerkesztői 

szabályokba való rendszeres politikai 

beavatkozás és nyomásgyakorlás, továbbá 

aggasztja az oknyomozó, objektív és a 

tényeket tiszteletben tartó újságírás és a 

kormányzati tevékenységekről szóló 

kiegyensúlyozott tudósítás hiánya; ebben 

az összefüggésben sajnálja, hogy a 

Riporterek Határok Nélkül által 

összeállított index szerint az ország utolsó 

helyen áll Európában és a Balkánon, és a 

2009-es 34. helyről 2016-ban a 118. 

helyre esett vissza, a Freedom House által 

az országban a sajtószabadság helyzetéről 

készített 2016-os jelentés szerint pedig az 

ország státusza a „részben szabadról” 

„nem szabadra” változott; megismétli 

felhívását, hogy a fősodorbeli médiának, 

különösen a közszolgálati 

műsorszolgáltatónak többféle nézőpontot 

kell bemutatnia; 
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8.3.2017 A8-0055/14 

Módosítás  14 

Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

44. üdvözli a Macedónia és 

Görögország között végrehajtott 

bizalomépítő intézkedésekre irányuló 

kezdeményezés kézzelfogható 

eredményeit, amelyek hozzájárulhatnak a 

jobb megértéshez és az erősebb kétoldalú 

kapcsolatokhoz, előkészítve az ország 

elnevezésével kapcsolatos probléma 

kölcsönösen elfogadható megoldását, 

továbbá elismeri a bizalomépítő 

intézkedések végrehajtása terén elért 

pozitív fejleményeket; hangsúlyozza, hogy 

kerülni kell az olyan gesztusokat, 

ellentmondásos fellépéseket és 

nyilatkozatokat, amelyek negatívan 

érinthetik a jószomszédi kapcsolatokat; 

ismét határozottan felhívja a az Unió 

külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselőjét (főképviselő/alelnök) és a 

Bizottságot, hogy alakítsanak ki új 

kezdeményezéseket a még fennálló 

nézetkülönbségek felszámolására, 

valamint hogy munkálkodjanak a két 

országgal és az ENSZ különleges 

képviselőjével együttműködve az elnevezés 

kérdésének kölcsönösen elfogadható 

megoldásán, valamint hogy ennek 

eredményéről számoljanak be a 

Parlamentnek; 

44. üdvözli a Macedónia és 

Görögország között végrehajtott 

bizalomépítő intézkedésekre irányuló 

kezdeményezés kézzelfogható 

eredményeit, amelyek hozzájárulhatnak a 

jobb megértéshez és az erősebb kétoldalú 

kapcsolatokhoz, előkészítve az ország 

elnevezésével kapcsolatos probléma 

kölcsönösen elfogadható megoldását, 

továbbá elismeri a bizalomépítő 

intézkedések végrehajtása terén elért 

pozitív fejleményeket; hangsúlyozza, hogy 

kerülni kell az olyan gesztusokat, 

ellentmondásos fellépéseket és 

nyilatkozatokat, amelyek negatívan 

érinthetik a jószomszédi kapcsolatokat; 

ismét megerősíti, hogy teljes mértékben 

támogatja az ENSZ-folyamatot, amely 

továbbra is a megoldás elsődleges keretét 

jelenti, mivel mindkét fél elismeri; 

Or. en 
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