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8.3.2017 A8-0055/4 

Pakeitimas 4 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. Komisijos ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Horizontalus pakeitimas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Visame tekste pakeisti „Makedonija (-os)“ 

žodžiu „šalis (-ies)“ 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/5 

Pakeitimas 5 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. Komisijos ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 nurodomoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– atsižvelgdamas į ESBO 

Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių 

biuro (angl. ODHIR) preliminarius 

rezultatus ir išvadas dėl išankstinių 

2016 m. gruodžio 11 d. parlamento 

rinkimų, 

– atsižvelgdamas į ESBO 

Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių 

biuro (angl. ODHIR) preliminarius 

rezultatus ir išvadas, taip pat galutinę 

ataskaitą dėl išankstinių 2016 m. gruodžio 

11 d. parlamento rinkimų, 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/6 

Pakeitimas 6 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. Komisijos ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

-A konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 -A. kadangi šalyje nuo 2001 m. 

tebesitęsia didžiausia politinė krizė; 

kadangi nesantaiką kurstantis politinis 

mentalitetas, kompromisų stoka ir dialogo 

žlugimas sukėlė užsitęsusią politinę krizę, 

nulėmusią pagrindinių opozicinių partijų 

vykdomą parlamento boikotą, taip pat 

vyko du nesėkmingi bandymai surengti 

išankstinius parlamentinius rinkimus, 

kurie sumažino pasitikėjimą viešosiomis 

institucijomis; kadangi visos šalies 

politinės jėgos ir lyderiai dalijasi 

atsakomybe įveikti nesantaiką kurstantį 

politinį mentalitetą ir kompromisų stoką 

užtikrinant tvarų politinį dialogą ir 

bendradarbiavimą, kurie yra labai 

svarbūs šalies demokratiniam vystymuisi 

ir stabilumui, teisinės valstybės 

užtikrinimui, Europos perspektyvos 

įgyvendinimui ir bendros piliečių gerovės 

siekimui; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/7 

Pakeitimas 7 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. Komisijos ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

-A konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 -Aa. kadangi krizę pablogino 

paaiškėjusi informacija, susijusi su 

pokalbių klausymusi dalyvaujant 

aukštiems vyriausybės pareigūnams, 

tariamais įstatymo pažeidimais, žmogaus 

teisių pažeidimais, kišimusi į teisminių 

institucijų veiklą, žiniasklaidos laisve ir 

rinkimų procesu bei su įvairiuose 

sektoriuose politikų daroma įtaka ir jų 

korupcija; kadangi krizę dar labiau 

pagilino prezidento mėginimas suteikti 

malonę asmenims, kurie buvo apkaltinti 

ar tariamai įsitraukę į pokalbių 

klausymąsi; kadangi Pržino susitarimas 

buvo tik iš dalies įgyvendintas ir padaryta 

nedidelė pažanga, turint omenyje 

konkretų prioritetinių neatidėliotinų 

reformų įgyvendinimą; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/8 

Pakeitimas 8 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. Komisijos ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

-A b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 -Ab. kadangi prezidento sprendimas 

nesuteikti įgaliojimų formuoti vyriausybę 

partijai, turinčiai daugumą narių 

parlamente, galėtų dar labiau pabloginti 

politinę padėtį šalyje, taip pat pagilinti 

naują konstitucinę, nacionalinę ir įvairių 

etninių grupių krizę; kadangi šis 

sprendimas prieštarauja pagrindiniams 

demokratijos principams ir teisinės 

valstybės principui, kurie yra pagrindinės 

ES vertybės, taip pat šalies 

įsipareigojimams pagal Stabilizacijos ir 

asociacijos susitarimą ir Kopenhagos 

kriterijus; kadangi pagal šalies 

Konstituciją prezidentas turi suteikti 

įgaliojimus suformuoti vyriausybę 

partijai, turinčiai daugumą narių 

parlamente; kadangi visi šalies politiniai 

lyderiai, įskaitant prezidentą, turi 

atsižvelgti į neseniai įvykusių rinkimų 

rezultatus; kadangi prezidento sprendimas 

gali turėti didžiulį neigiamą poveikį šalies 

Europos perspektyvai; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/9 

Pakeitimas 9 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. Komisijos ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi du kartus buvusiojoje 

Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje 

atidėti pirmalaikiai parlamento rinkimai 

buvo įprastai ir ramiai surengti 2016 m. 

gruodžio 11 d., laikantis tarptautinių 

standartų ir ESBO Demokratinių 

institucijų ir žmogaus teisių biuro 

rekomendacijų; kadangi rinkimai vyko be 

didelių incidentų, iš esmės jie buvo gerai 

organizuoti ir rinkėjų aktyvumas buvo 

didelis; 

A. kadangi du kartus buvusiojoje 

Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje 

atidėti pirmalaikiai parlamento rinkimai 

buvo įprastai ir ramiai surengti 2016 m. 

gruodžio 11 d.; kadangi ESBO 

Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių 

biuras laikosi nuomonės, kad išankstiniai 

parlamento rinkimai buvo konkurencingi, 

bet vyko tokioje aplinkoje, kuriai 

būdingas plataus masto visuomenės 

nepasitikėjimas institucijomis ir politiniu 

elitu; kadangi rinkimai vyko be didelių 

incidentų, iš esmės jie buvo gerai 

organizuoti ir rinkėjų aktyvumas buvo 

didelis; kadangi, remiantis ESBO 

Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių 

biuro galutine ataskaita, laikotarpis po 

rinkimų buvo įtemptas ir pasižymėjo 

aštria retorika; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/10 

Pakeitimas 10 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. Komisijos ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

F konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

F. kadangi Taryba stabdė pažangą 

dėl neišspręsto pavadinimo klausimo su 

Graikija; kadangi dvišaliai klausimai 

neturėtų būti naudojami kaip pretekstas 

sparčiai derybų su ES pradžiai sutrukdyti; 

Išbraukta. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/11 

Pakeitimas 11 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. Komisijos ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

G konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

G. kadangi dvišaliai ginčai neturėtų 

būti naudojami sukliudyti stojimo į ES 

procesui ar stojimo deryboms pradėti, bet 

turėtų būti tinkamai ir konstruktyviai 

sprendžiami, laikantis ES ir JT standartų; 

kadangi reikėtų dėti visas pastangas 

siekiant palaikyti gerus kaimyninius ir 

įvairių etninių grupių santykius; 

G. kadangi neišspręsti klausimai 

turėtų būti tinkamai sprendžiami 

konstruktyviai kuo anksčiau ir, 

pageidautina, iki stojimo derybų pradžios, 

atsižvelgiant į JT ir ES principus bei 

vertybes; kadangi reikėtų dėti visas 

pastangas siekiant palaikyti gerus 

kaimyninius ir įvairių etninių grupių 

santykius; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/12 

Pakeitimas 12 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. Komisijos ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. palankiai vertina per pirmalaikius 

rinkimus 2016 m. gruodžio 11 d., kurie 

buvo gerai administruojami, surengti 

skaidriai ir įtraukiai ir vyko be didelių 

incidentų, parodytą pagarbos pagrindinėms 

laisvėms; pažymi, kad ESBO 

Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių 

biuro nuomone rinkimai buvo 

konkurencingi; palankiai vertina tai, kad 

visos politinės partijos stabilumo šalyje 

labui pritarė šių rinkimų rezultatams, ir 

pabrėžia jų atsakomybę užtikrinti, kad 

nebūtų regreso į politinę krizę; ragina visas 

partijas nekliudyti veiksmingam 

parlamento veikimui; ragina greitai 

suformuoti naują, stabilią ir atskaitingą 

vyriausybę ir laikantis konstitucinių ir 

teisės aktų reikalavimų ir procedūrų 

užtikrinti skaidrų perėjimą tam, kad ji 

galėtų naudotis savo įgaliojimais būtinoms 

reformoms vykdyti, šalies euroatlantinei 

integracijai užtikrinti ir europinei 

perspektyvai savo piliečių labui paskatinti; 

mano, kad partijų tarpusavio 

bendradarbiavimas ir įvairių etninių grupių 

bendradarbiavimas yra būtinas siekiant 

spręsti neatidėliotinus šalies vidaus ir su 

ES susijusius uždavinius, taip pat siekiant 

išlaikyti teigiamą rekomendaciją pradėti 

derybas dėl narystės ES; 

1. palankiai vertina per pirmalaikius 

rinkimus 2016 m. gruodžio 11 d., kurie 

buvo gerai administruojami, surengti 

skaidriai ir įtraukiai ir vyko be didelių 

incidentų, parodytą pagarbos pagrindinėms 

laisvėms; pažymi, kad ESBO 

Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių 

biuro nuomone rinkimai buvo 

konkurencingi; palankiai vertina tai, kad 

visos politinės partijos stabilumo šalyje 

labui pritarė šių rinkimų rezultatams, ir 

pabrėžia jų atsakomybę užtikrinti, kad 

nebūtų regreso į politinę krizę; yra 

susirūpinęs dėl to, kad laikotarpis po 

rinkimų buvo įtemptas ir pasižymėjo 

aštria retorika; atsižvelgdamas į tai, 

ragina visas politines partijas susilaikyti 

nuo kurstytojiškų pareiškimų ar veiksmų, 

sušvelninti savo retoriką ir išvengti, kad ši 

politinė ir institucinė krizė nevirstų įvairių 

etninių grupių konfliktu; ragina visas 

partijas nekliudyti veiksmingam 

parlamento veikimui; ragina greitai 

suformuoti naują, stabilią ir atskaitingą 

vyriausybę ir laikantis konstitucinių ir 

teisės aktų reikalavimų ir procedūrų 

užtikrinti skaidrų perėjimą tam, kad ji 

galėtų naudotis savo įgaliojimais būtinoms 

reformoms vykdyti, europinei perspektyvai 

savo piliečių labui paskatinti; mano, kad 

partijų tarpusavio bendradarbiavimas ir 
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įvairių etninių grupių bendradarbiavimas 

yra būtinas siekiant spręsti neatidėliotinus 

šalies vidaus ir su ES susijusius uždavinius, 

taip pat siekiant išlaikyti teigiamą 

rekomendaciją pradėti derybas dėl narystės 

ES; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/13 

Pakeitimas 13 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. Komisijos ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

29. pabrėžia žiniasklaidos laisvės ir 

nepriklausomumo svarbą, nes tai yra viena 

iš pagrindinių ES vertybių ir bet kokios 

demokratijos pagrindas; yra susirūpinęs dėl 

žodžio ir žiniasklaidos laisvės padėties, 

neapykantą kurstančių kalbų, bauginimo ir 

vidinės cenzūros atvejų, nuolatinio 

politinio kišimosi į redakcijų politiką ir 

joms daromo spaudimo, dėl to, kad nėra 

tiriamųjų, objektyvių ir tikslių reportažų ir 

subalansuotų reportažų apie vyriausybės 

veiklą; pakartoja savo raginimą, kad 

pagrindinė žiniasklaida, visų pirma 

valstybinis transliuotojas, reportažuose 

pateiktų nuomonių įvairovę; 

29. pabrėžia žiniasklaidos laisvės ir 

nepriklausomumo svarbą, nes tai yra viena 

iš pagrindinių ES vertybių ir bet kokios 

demokratijos pagrindas; yra susirūpinęs dėl 

žodžio ir žiniasklaidos laisvės padėties, 

neapykantą kurstančių kalbų, bauginimo ir 

vidinės cenzūros atvejų, nuolatinio 

politinio kišimosi į redakcijų politiką ir 

joms daromo spaudimo, dėl to, kad nėra 

tiriamųjų, objektyvių ir tikslių reportažų ir 

subalansuotų reportažų apie vyriausybės 

veiklą; atsižvelgdamas į tai, apgailestauja, 

kad „Žurnalistai be sienų“ sudarytame 

indekse šalis atsidūrė paskutinėje vietoje 

tiek Europoje, tiek Balkanuose, 

nukrisdama iš 34-os vietos 2009 m. į 118-

ą vietą 2016 m., o organizacijos „Freedom 

House“ 2016 m. pranešime dėl spaudos 

laisvės šios šalies statusas buvo pakeistas 

iš „iš dalies laisva“ į „nelaisva“; pakartoja 

savo raginimą, kad pagrindinė žiniasklaida, 

visų pirma valstybinis transliuotojas, 

reportažuose pateiktų nuomonių įvairovę; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/14 

Pakeitimas 14 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. Komisijos ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

44 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

44. palankiai vertina apčiuopiamus 

iniciatyvos, skirtos pasitikėjimo stiprinimo 

priemonėms tarp šios šalies ir Graikijos, 

kurios galėtų padėti gerinti tarpusavio 

supratimą ir stiprinti dvišalius santykius 

sudarant sąlygas abiem pusėms priimtinai 

išspręsti pavadinimo klausimą, rezultatus ir 

pripažįsta pažangą įgyvendinant šias 

priemones; pabrėžia, kad svarbu vengti 

poelgių, prieštaringų veiksmų ir 

pareiškimų, kurie galėtų daryti neigiamą 

poveikį geriems kaimyniniams santykiams; 

primygtinai pakartoja savo raginimą 

Vyriausiajai įgaliotinei ir Komisijos 

pirmininko pavaduotojai bei Komisijai 

parengti naujas iniciatyvas, kurios padėtų 

įveikti likusius skirtumus, ir 

bendradarbiaujant su šiomis dviem 

šalimis ir JT specialiuoju atstovu imtis 

veiksmų, kad būtų rastas abiem šalims 

priimtinas sprendimas dėl pavadinimo, ir 

pateikti Parlamentui ataskaitą šiuo 

klausimu; 

44. palankiai vertina apčiuopiamus 

iniciatyvos, skirtos pasitikėjimo stiprinimo 

priemonėms tarp šios šalies ir Graikijos, 

kurios galėtų padėti gerinti tarpusavio 

supratimą ir stiprinti dvišalius santykius 

sudarant sąlygas abiem pusėms priimtinai 

išspręsti pavadinimo klausimą, rezultatus ir 

pripažįsta pažangą įgyvendinant šias 

priemones; pabrėžia, kad svarbu vengti 

poelgių, prieštaringų veiksmų ir 

pareiškimų, kurie galėtų daryti neigiamą 

poveikį geriems kaimyniniams santykiams; 

pakartoja, kad visapusiškai remia JT 

procesą, kuris tebėra svarbiausias 

pagrindas ieškant sprendimo, nes jį 

pripažįsta abi šalys; 

Or. en 

 

 

 


