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8.3.2017 A8-0055/4 

Emenda  4 

Sofia Sakorafa 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

2016/2310(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Emenda orizzontali 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Issostitwixxi "Maċedonja(n)" b'"il-

pajjiż(i)" fit-test kollu. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/5 

Emenda  5 

Sofia Sakorafa 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

2016/2310(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 12 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

– wara li kkunsidra s-sejbiet 

preliminari u l-konklużjonijiet tal-

OSKE/ODIHR dwar l-elezzjoni 

parlamentari preċedenti tal-

11 ta' Diċembru 2016, 

– wara li kkunsidra s-sejbiet 

preliminari u l-konklużjonijiet, kif ukoll ir-

rapport finali tal-OSKE/ODIHR dwar l-

elezzjoni parlamentari preċedenti tal-

11 ta' Diċembru 2016, 

Or. en 



 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

8.3.2017 A8-0055/6 

Emenda  6 

Sofia Sakorafa 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

2016/2310(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa -A (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 -A. billi l-pajjiż esperjenza l-

kontinwazzjoni tal-agħar kriżi politika 

tiegħu mill-2001; billi l-mentalità politika 

diviżiva, in-nuqqas ta' kompromess u l-

kollass tad-djalogu wasslu għal kriżi 

politika fit-tul li wasslet għall-bojkott tal-

parlament mill-partiti ewlenin tal-

oppożizzjoni, kif ukoll għal żewġ tentattivi 

bla suċċess biex jinżammu elezzjonijiet 

parlamentari bikrija, b'mod li jkompli 

jimmina l-fiduċja fl-istituzzjonijiet 

pubbliċi; billi hija r-responsabilità 

kondiviża tal-forzi u l-mexxejja politiċi 

kollha fil-pajjiż li jegħlbu l-mentalità 

politika diviżiva u n-nuqqas ta' 

kompromess billi jiżguraw djalogu 

politika u kooperazzjoni sostenibbli, li 

huma essenzjali għall-iżvilupp 

demokratiku u l-istabilità tal-pajjiż u, li 

jissalvagwardjaw l-istat tad-dritt, il-

perspettiva Ewropea u l-ġid komuni taċ-

ċittadini tiegħu; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/7 

Emenda  7 

Sofia Sakorafa 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

2016/2310(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa -A (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 -Aa. billi l-kriżi kienet aggravata minn 

rivelazzjonijiet li jikkonċernaw 

interċettazzjonijiet telefoniċi bl-

involviment ta' uffiċjali għolja tal-gvern, 

allegat illeċitu, ksur tad-drittijiet tal-

bniedem, indħil fil-ġudikatura, il-libertà 

tal-midja u l-proċess elettorali, indħil 

politiku u korruzzjoni f'diversi setturi; 

billi l-kriżi kompliet tmur għall-agħar 

minħabba t-tentattiv tal-President li jagħti 

maħfra lil individwi akkużati bl-

interċettazzjonijiet telefoniċi jew 

allegatament involuti fihom; billi l-

Ftehim ta' Pržino ġie implimentat 

parzjalment biss u sar progress limitat 

f'termini ta' implimentazzjoni konkreta 

tal-"Prijoritajiet ta' Riforma Urġenti"; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/8 

Emenda  8 

Sofia Sakorafa 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

2016/2310(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ab (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 -Ab. billi d-deċiżjoni tal-President li ma 

jagħtix mandat għall-formazzjoni ta' 

gvern lill-partit bil-maġġoranza 

parlamentari tista' twassal għad-

deterjorament ulterjuri tas-sitwazzjoni 

politika fil-pajjiż, kif ukoll għal kriżi 

kostituzzjonali, nazzjonali u interetnika 

ġdida; billi din id-deċiżjoni hija 

inkonsistenti mal-prinċipji bażiċi tad-

demokrazija u l-istat tad-dritt, li huma 

valuri fundamentali tal-UE, kif ukoll mal-

obbligi tal-pajjiż skont il-Ftehim ta' 

Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u l-

kriterji ta' Kopenħagen; billi, skont il-

Kostituzzjoni tal-pajjiż, il-President irid 

jagħti mandat għall-formazzjoni ta' gvern 

lill-partit bil-maġġoranza parlamentari; 

billi l-mexxejja politiċi kollha fil-pajjiż, 

inkluż il-President, iridu jirrispettaw ir-

riżultat tal-elezzjonijiet reċenti; billi d-

deċiżjoni tal-President jista' jkollha impatt 

negattiv kbir ħafna fuq il-perspettiva 

Ewropea tal-pajjiż; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/9 

Emenda  9 

Sofia Sakorafa 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

2016/2310(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa A 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

A. billi, wara li ġiet posposta darbtejn, 

l-elezzjoni parlamentari bikrija fl-Eks 

Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja saret 

fil-11 ta' Diċembru 2016 f'atmosfera kalma 

u ordinarja, f'konformità mal-istandards 

internazzjonali u skont ir-

rakkomandazzjonijiet tal-OSKE/ODIHR; 
billi saru mingħajr inċidenti kbar, kienu 

ġeneralment amministrati sew u l-ammont 

ta' votanti kien kbir; 

A. billi, wara li ġiet posposta darbtejn, 

l-elezzjoni parlamentari bikrija fl-Eks 

Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja saret 

fil-11 ta' Diċembru 2016 f'atmosfera kalma 

u normali; billi l-OSKE/ODIHR 

tikkunsidra li l-elezzjoni parlamentari 

bikrija kienet kompetittiva, iżda seħħet 

f'ambjent karatterizzat minn sfiduċja 

pubblika mifruxa fl-istituzzjonijiet u l-

istabbiliment politiku. billi saret mingħajr 

inċidenti kbar, kienet ġeneralment 

amministrata sew u l-ammont ta' votanti 

kien kbir; billi, skont ir-rapport finali tal-

OSKE/ODIHR, il-perjodu ta' wara l-

elezzjoni kien ikkaratterizzat minn 

atmosfera mimlija tensjoni u retorika 

ħarxa; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/10 

Emenda  10 

Sofia Sakorafa 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

2016/2310(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa F 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

F. billi l-Kunsill qed jimblokka l-

progress minħabba l-kwistjoni mhux 

solvuta dwar l-isem mal-Ġreċja; billi l-

kwistjonijiet bilaterali m'għandhomx 

jintużaw bħala skuża biex ifixklu l-bidu 

mingħajr xkiel għan-negozjati mal-UE; 

imħassar 

Or. en 



 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

8.3.2017 A8-0055/11 

Emenda  11 

Sofia Sakorafa 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

2016/2310(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa G 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

G. billi t-tilwim bilaterali m'għandux 

jintuża biex ixekkel il-proċess ta' adeżjoni 

fl-UE, u lanqas il-ftuħ tan-negozjati ta' 

adeżjoni, iżda għandu jiġi indirizzat fi 

spirtu kostruttiv u f'konformità mal-

istandards tal-UE u tan-NU; billi jenħtieġ 

li jsiru l-isforzi kollha biex jinżammu 

relazzjonijiet tajbin fil-viċinat u r-

relazzjonijiet interetniċi; 

G. billi l-kwistjonijiet pendenti 

għandhom jiġu indirizzati fi spirtu 

kostruttiv, malajr kemm jista' jkun u 

preferibbilment qabel il-ftuħ tan-negozjati 

għall-adeżjoni, filwaqt li jittieħed kont tal-

prinċipji u l-valuri tan-NU u tal-UE; billi 

jenħtieġ li jsiru l-isforzi kollha biex 

jinżammu relazzjonijiet tajbin fil-viċinat u 

interetniċi; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/12 

Emenda  12 

Sofia Sakorafa 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

2016/2310(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rispett għal-

libertajiet fundamentali muri matul l-

elezzjoni bikrija fl-11 ta' Diċembru 2016, li 

kienet amministrata sew, saret b'mod 

trasparenti u inklużiv u mingħajr inċidenti 

kbar; jinnota li l-OSKE/ODIHR 

ikkunsidrat li l-elezzjoni kienet 

kompetittiva; jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li 

l-partiti politiċi kollha aċċettaw ir-riżultati 

tagħha fl-interess tal-istabilità domestika u 

jenfasizza r-responsabilità tagħhom sabiex 

jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda rigress fi 

kriżi politika; jistieden lill-partijiet kollha 

biex iżommu lura minn kwalunkwe xkiel 

għall-funzjonament effettiv tal-parlament; 

jitlob li jifforma gvern ġdid, stabbli u 

responsabbli u għal transizzjoni 

trasparenti, f'konformità mar-rekwiżiti u l-

proċeduri kostituzzjonali u legali, sabiex 

isir użu mill-mandat biex ikompli bir-

riformi neċessarji, biex tiġi żgurata l-

integrazzjoni Ewro-Atlantika tal-pajjiż u 

biex tavvanza l-perspettiva Ewropea 

tagħha għall-benefiċċju taċ-ċittadini; iqis li 

l-kooperazzjoni bejn il-partiti u interetnika 

hija essenzjali għall-indirizzar tal-isfidi 

urġenti interni u dawk relatati mal-UE, u 

għaż-żamma tar-rakkomandazzjoni 

pożittiva biex jinfetħu n-negozjati ta' 

adeżjoni tal-UE; 

1. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rispett għal-

libertajiet fundamentali muri matul l-

elezzjoni bikrija fl-11 ta' Diċembru 2016, li 

kienet amministrata sew, saret b'mod 

trasparenti u inklużiv u mingħajr inċidenti 

kbar; jinnota li l-OSKE/ODIHR 

ikkunsidrat li l-elezzjoni kienet 

kompetittiva; jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li 

l-partiti politiċi kollha aċċettaw ir-riżultati 

tagħha fl-interess tal-istabilità domestika u 

jenfasizza r-responsabilità tagħhom sabiex 

jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda rigress fi 

kriżi politika; huwa mħasseb dwar il-fatt li 

l-perjodu ta' wara l-elezzjoni kien 

ikkaratterizzat minn atmosfera mimlija 

tensjoni u retorika ħarxa; f'dan il-kuntest, 

jistieden lill-partiti politiċi kollha biex 

iżommu lura minn kwalunkwe 

dikjarazzjoni jew azzjoni xewwiexa, 

inaqqsu r-retorika tagħhom, u jevitaw li 

din il-kriżi politika u istituzzjonali tinbidel 

f'kunflitt interetniku; jistieden lill-partijiet 

kollha biex iżommu lura minn kwalunkwe 

xkiel għall-funzjonament effettiv tal-

parlament; jitlob li jiġi ffurmat gvern ġdid, 

stabbli u responsabbli u li ssir transizzjoni 

trasparenti, f'konformità mar-rekwiżiti u l-

proċeduri kostituzzjonali u legali, sabiex 

isir użu mill-mandat biex jitkomplew ir-

riformi neċessarji, biex titmexxa 'l 

quddiem il-perspettiva Ewropea tagħha 
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għall-benefiċċju taċ-ċittadini; iqis li l-

kooperazzjoni bejn il-partiti u interetnika 

hija essenzjali għall-indirizzar tal-isfidi 

urġenti interni u dawk relatati mal-UE, u 

għaż-żamma tar-rakkomandazzjoni 

pożittiva biex jinfetħu n-negozjati ta' 

adeżjoni mal-UE; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/13 

Emenda  13 

Sofia Sakorafa 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

2016/2310(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 29 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

29. Itenni l-importanza tal-libertà u l-

indipendenza tal-midja bħala waħda mill-

valuri fundamentali tal-UE u l-pedament ta' 

kull demokrazija; għadu mħasseb dwar il-

libertà ta' espressjoni u tal-midja, u l-użu ta' 

diskors ta' mibegħda, il-każijiet ta' 

intimidazzjoni u ta' awtoċensura, l-

interferenza politika sistemika fi u l-

pressjoni fuq il-politiki editorjali, in-

nuqqas ta' rappurtar investigattiv, oġġettiv 

u preċiż, kif ukoll rappurtar żbilanċjat tal-

attivitajiet tal-gvern; itenni t-talba tiegħu 

għal rappurtar ta' varjetà ta' opinjonijiet 

permezz tal-midja prinċipali, 

partikolarment tax-xandar pubbliku; 

29. Itenni l-importanza tal-libertà u l-

indipendenza tal-midja bħala wieħed mill-

valuri fundamentali tal-UE u l-pedament ta' 

kull demokrazija; għadu mħasseb dwar il-

libertà ta' espressjoni u tal-midja, u l-użu ta' 

diskors ta' mibegħda, il-każijiet ta' 

intimidazzjoni u ta' awtoċensura, l-

interferenza politika sistemika fi u l-

pressjoni fuq il-politiki editorjali, in-

nuqqas ta' rappurtar investigattiv, oġġettiv 

u preċiż, kif ukoll rappurtar żbilanċjat tal-

attivitajiet tal-gvern; jiddispjaċih, f'dan il-

kuntest, li fl-indiċi kkompilat minn 

Reporters Mingħajr Fruntieri, il-pajjiż ġie 

kklassifikat fl-aħħar post fl-Ewropa u l-

Balkani, jiġifieri niżel mill-34 post fl-2009 

għall-118-il post fl-2016, filwaqt li fir-

rapport 2016 ta' Freedom House dwar il-

libertà tal-istampa l-istatus tal-pajjiż 

inbidel minn "parzjalment liberu" għal 

"mhux liberu"; itenni t-talba tiegħu għal 

rappurtar ta' varjetà ta' opinjonijiet permezz 

tal-midja prinċipali, partikolarment tax-

xandar pubbliku; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/14 

Emenda  14 

Sofia Sakorafa 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

2016/2310(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 44 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

44. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-riżultati 

tanġibbli mill-inizjattiva għal miżuri ta' 

bini ta' fiduċja bejn dan il-pajjiż u l-Greċja, 

li jista' jikkontribwixxi għal fehim aħjar u 

relazzjonijiet bilaterali aktar b'saħħithom, 

biex b'hekk titwitta t-triq għal soluzzjoni 

aċċettabbli għaż-żewġ naħat rigward il-

kwistjoni tal-isem, u jirrikonoxxi l-

iżviluppi pożittivi fir-rigward tal-

implimentazzjoni tagħhom; jenfasizza l-

importanza li jkunu evitati atitudnijiet, 

azzjonijiet kontroversjali u dikjarazzjonijiet 

li jista' jkollhom impatt negattiv fuq ir-

relazzjonijiet tajbin bejn il-pajjiżi fil-

viċinat; itenni bil-qawwa l-istedina tiegħu 

lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli 

(VP/HR) u lill-Kummissjoni biex 

jiżviluppaw inizjattivi ġodda sabiex 

jingħelbu d-differenzi li jkun baqa' u biex 

jaħdmu, f'kooperazzjoni maż-żewġ pajjiżi 

u r-Rappreżentant Speċjali tan-NU, fuq 

soluzzjoni aċċettabbli għaż-żewġ naħat 

dwar il-kwistjoni tal-isem u biex 

jirrapportaw lura lill-Parlament dwar 

dan; 

44. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-riżultati 

tanġibbli mill-inizjattiva għal miżuri ta' 

bini ta' fiduċja bejn dan il-pajjiż u l-Greċja, 

li jistgħu jikkontribwixxu għal fehim aħjar 

u relazzjonijiet bilaterali aktar b'saħħithom, 

biex b'hekk titwitta t-triq għal soluzzjoni 

aċċettabbli għaż-żewġ naħat rigward il-

kwistjoni tal-isem, u jirrikonoxxi l-

iżviluppi pożittivi fir-rigward tal-

implimentazzjoni tagħhom; jenfasizza l-

importanza li jkunu evitati attitudnijiet, 

azzjonijiet kontroversjali u dikjarazzjonijiet 

li jista' jkollhom impatt negattiv fuq ir-

relazzjonijiet tajbin bejn il-pajjiżi fil-

viċinat; itenni l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-

proċess tan-NU, li jibqa' l-qafas essenzjali 

għal soluzzjoni, peress li huwa rikonoxxut 

miż-żewġ partijiet; 

Or. en 

 

 


