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8.3.2017 A8-0055/4 

Amendamentul  4 

Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 al Comisiei privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Amendament orizontal 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 se înlocuiește „Macedonia/macedonean” 

cu „țara/al țării” în tot textul 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

8.3.2017 A8-0055/5 

Amendamentul  5 

Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 al Comisiei privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere constatările și 

concluziile preliminare ale OSCE/ODIHR 

privind alegerile parlamentare anticipate 

din 11 decembrie 2016, 

– având în vedere constatările și 

concluziile preliminare ale OSCE/ODIHR, 

precum și raportul final al acesteia 
privind alegerile parlamentare anticipate 

din 11 decembrie 2016, 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/6 

Amendamentul  6 

Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 al Comisiei privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul -A (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 -A. întrucât țara a trăit continuarea 

celei mai grave crize politice din 2001; 

întrucât mentalitatea politică de 

dezbinare, lipsa de compromis și 

abandonarea dialogului au dat naștere 

unei crize politice prelungite care a dus la 

boicotarea parlamentului de către 

principalele partide de opoziție, precum și 

la două încercări nereușite de a organiza 

alegeri parlamentare anticipate, 

subminând și mai mult încrederea în 

instituțiile publice; întrucât toate forțele 

politice din țară au responsabilitatea 

comună de a depăși mentalitatea politică 

de dezbinare și lipsa de compromis prin 

asigurarea unui dialog politic sustenabil 

și a cooperării, esențiale pentru 

dezvoltarea democratică și stabilitatea 

țării, pentru protejarea statului de drept, 

continuarea agendei europene și binele 

comun al cetățenilor săi; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/7 

Amendamentul  7 

Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 al Comisiei privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul -A (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 -Aa. întrucât criza s-a adâncit în urma 

unor dezvăluiri privind interceptarea de 

convorbiri telefonice, cu implicarea unor 

înalți funcționari ai guvernului, 

presupuse acte de ilegalitate, încălcări ale 

drepturilor omului, interferența cu 

sistemul judiciar, libertatea mass-mediei 

și a procesului electoral, precum și 

politizarea și corupția în diferite sectoare; 

întrucât criza a fost agravată și mai mult 

de încercarea președintelui de a amnistia 

persoanele acuzate de interceptările 

comunicațiilor sau presupus implicate în 

aceste activități; întrucât acordul de la 

Pržino a fost pus în aplicare doar parțial 

și s-au înregistrat progrese limitate în 

ceea ce privește punerea în aplicare 

concretă a „priorităților urgente de 

reformă”; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/8 

Amendamentul  8 

Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 al Comisiei privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul -Ab (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 -Ab. întrucât decizia președintelui de a 

nu încredința mandatul pentru formarea 

guvernului partidului care a obținut 

majoritatea parlamentară ar putea 

conduce la deteriorarea în continuare a 

situației politice din țară, precum și la o 

nouă criză constituțională, națională și 

interetnică; întrucât această decizie este 

în contradicție cu principiile elementare 

ale democrației și statului de drept, care 

sunt valori esențiale ale UE, precum și cu 

obligațiile țării ce decurg din Acordul de 

stabilizare și de asociere și din criteriile de 

la Copenhaga; întrucât, potrivit 

constituției țării, președintele trebuie să 

încredințeze mandatul de a forma un 

guvern partidului care are majoritatea 

parlamentară; întrucât toți liderii politici 

din țară, inclusiv președintele, trebuie să 

respecte rezultatul recentelor alegeri; 

întrucât decizia președintelui poate avea 

un impact negativ profund asupra 

perspectivei europene a țării;  

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

8.3.2017 A8-0055/9 

Amendamentul  9 

Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 al Comisiei privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât, după ce au fost amânate de 

două ori, alegerile parlamentare anticipate 

din Fosta Republică Iugoslavă a 

Macedoniei au avut loc la 11 decembrie 

2016, într-o atmosferă marcată de calm și 

normalitate, în conformitate cu 

standardele internaționale și cu 

recomandările OSCE/ODIHR; întrucât 

acestea s-au desfășurat fără incidente 

majore, au fost în general bine gestionate și 

s-a înregistrat o prezență la vot ridicată; 

A. întrucât, după ce au fost amânate de 

două ori, alegerile parlamentare anticipate 

din Fosta Republică Iugoslavă a 

Macedoniei au avut loc la 11 decembrie 

2016, într-o atmosferă marcată de calm și 

normalitate; întrucât OSCE/ODIHR 

consideră că alegerile parlamentare 

anticipate au fost competitive, dar că au 

avut loc într-un mediu caracterizat printr-

o lipsă generalizată de încredere a 

publicului în instituții și în elita politică; 

întrucât acestea s-au desfășurat fără 

incidente majore, au fost în general bine 

gestionate și s-a înregistrat o prezență la 

vot ridicată; întrucât, în conformitate cu 

raportul final al OSCE/ODIHR, perioada 

postelectorală a fost marcată de o 

atmosferă tensionată și de retorici dure;  

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/10 

Amendamentul  10 

Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 al Comisiei privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât Consiliul a blocat 

procesul din cauza diferendului 

nerezolvat cu Grecia privind numele țării; 

întrucât chestiunile bilaterale nu ar trebui 

folosite ca pretext pentru a bloca 

începerea rapidă a negocierilor cu UE; 

eliminat 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/11 

Amendamentul  11 

Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 al Comisiei privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât disputele bilaterale nu ar 

trebui să fie folosite pentru a bloca 

procesul de aderare la UE, nici 

deschiderea negocierilor de aderare, ci ar 

trebui să fie abordate în mod 

corespunzător într-un spirit constructiv și 

în conformitate cu standardele UE și ale 

ONU; întrucât ar trebui depuse toate 

eforturile pentru a menține relații de bună 

vecinătate și relații interetnice bune; 

G. întrucât problemele nerezolvate ar 

trebui să fie abordate într-un spirit 

constructiv și cât mai curând posibil, de 

preferat înainte de începerea negocierilor 

de aderare, ținând seama de principiile și 

de valorile ONU și ale UE; întrucât ar 

trebui depuse toate eforturile pentru a 

menține relații de bună vecinătate și relații 

interetnice bune; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/12 

Amendamentul  12 

Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 al Comisiei privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută respectarea libertăților 

fundamentale demonstrată la alegerile 

anticipate desfășurate la 11 decembrie 

2016, care au fost bine gestionate, s-au 

desfășurat într-o manieră transparentă, care 

a favorizat includerea și fără incidente 

majore; observă că OSCE/ODIHR a 

considerat că alegerile au fost competitive; 

salută faptul că toate partidele politice au 

acceptat rezultatele alegerilor în interesul 

stabilității interne și subliniază 

responsabilitatea lor de a se asigura că nu 

se revine la o criză politică; îndeamnă 

toate părțile să se abțină de la orice 

obstrucționare a funcționării eficiente a 

parlamentului; solicită formarea rapidă a 

unui nou guvern stabil și responsabil și un 

proces transparent de tranziție, în 

conformitate cu cerințele și procedurile 

constituționale și juridice, pentru a folosi 

mandatul pentru continuarea reformelor 

necesare, pentru a asigura integrarea 

euro-atlantică a țării și pentru promovarea 

perspectivei europene a acesteia, în 

beneficiul cetățenilor; consideră că este 

esențială cooperarea între partide și între 

etnii pentru rezolvarea problemelor 

presante interne și a celor legate de UE, 

precum și pentru a menține recomandarea 

pozitivă în vederea deschiderii negocierilor 

de aderare la UE; 

1. salută respectarea libertăților 

fundamentale demonstrată la alegerile 

anticipate desfășurate la 11 decembrie 

2016, care au fost bine gestionate, s-au 

desfășurat într-o manieră transparentă, care 

a favorizat includerea și fără incidente 

majore; observă că OSCE/ODIHR a 

considerat că alegerile au fost competitive; 

salută faptul că toate partidele politice au 

acceptat rezultatele alegerilor în interesul 

stabilității interne și subliniază 

responsabilitatea lor de a se asigura că nu 

se revine la o criză politică; este preocupat 

de faptul că perioada post-electorală a 

fost marcată de o atmosferă tensionată și 

de retorici dure; solicită, în acest sens, 

tuturor partidelor politice să se abțină de 

la orice declarații sau acțiuni 

provocatoare, să-și atenueze retorica și să 

evite ca această criză politică și 

instituțională să se transforme într-un 

conflict interetnic; invită toate părțile să se 

abțină de la orice obstrucționare a 

funcționării eficiente a parlamentului; 

solicită formarea rapidă a unui nou guvern 

stabil și responsabil și un proces 

transparent de tranziție, în conformitate cu 

cerințele și procedurile constituționale și 

juridice, pentru a folosi mandatul pentru 

continuarea reformelor necesare, pentru 

promovarea perspectivei europene a 
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acesteia, în beneficiul cetățenilor; 

consideră că este esențială cooperarea între 

partide și între etnii pentru rezolvarea 

problemelor presante interne și a celor 

legate de UE, precum și pentru a menține 

recomandarea pozitivă în vederea 

deschiderii negocierilor de aderare la UE; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/13 

Amendamentul  13 

Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 al Comisiei privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. reiterează importanța libertății și a 

independenței mass-mediei, care reprezintă 

una dintre valorile de bază ale UE și una 

dintre pietrele unghiulare ale democrației; 

își exprimă în continuare îngrijorarea cu 

privire la libertatea de exprimare și a mass-

mediei, la discursurile care incită la ură, la 

cazurile de intimidare și de autocenzură, la 

ingerințele și presiunile politice sistemice 

în politicile editoriale și la absența unor 

relatări mediatice de investigație, obiective 

și corecte, precum și la informarea 

dezechilibrată cu privire la activitățile 

guvernamentale; solicită din nou relatări 

despre puncte de vedere variate în mass-

media tradiționale, în special în serviciul 

public de radiodifuziune; 

29. reiterează importanța libertății și a 

independenței mass-mediei, care reprezintă 

una dintre valorile de bază ale UE și una 

dintre pietrele unghiulare ale democrației; 

își exprimă în continuare îngrijorarea cu 

privire la libertatea de exprimare și a mass-

mediei, la discursurile care incită la ură, la 

cazurile de intimidare și de autocenzură, la 

ingerințele și presiunile politice sistemice 

în politicile editoriale și la absența unor 

relatări mediatice de investigație, obiective 

și corecte, precum și la informarea 

dezechilibrată cu privire la activitățile 

guvernamentale; regretă, în acest context, 

că în clasamentul realizat de Reporteri 

fără frontiere, țara se situează ultima din 

Europa și din Balcani, coborând de pe 

locul al 34-lea ocupat în 2009 pe locul al 

118-lea în 2016, în timp ce, potrivit 

raportului elaborat de Freedom House în 

2016, statutul țării s-a modificat de la 

„parțial liberă” la „lipsită de libertate”; 
solicită din nou relatări despre puncte de 

vedere variate în mass-media tradiționale, 

în special în serviciul public de 

radiodifuziune; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/14 

Amendamentul  14 

Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 al Comisiei privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. salută rezultatele concrete ale 

inițiativei vizând adoptarea de măsuri de 

consolidare a încrederii între această țară și 

Grecia, care ar putea contribui la o mai 

bună înțelegere și la consolidarea relațiilor 

bilaterale, deschizând calea pentru o soluție 

reciproc acceptabilă la problema numelui și 

recunoaște evoluțiile pozitive în ceea ce 

privește punerea în aplicare a acestora; 

subliniază importanta evitării gesturilor, a 

acțiunilor controversate și a declarațiilor 

care pot afecta în mod negativ relațiile de 

bună vecinătate; reiterează în mod ferm 

invitația adresată 

Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant 

(VP/ÎR) și Comisiei de a elabora noi 

inițiative pentru depășirea diferențelor 

rămase și a acționa, în cooperare cu cele 

două țări și cu Reprezentantul special al 
ONU, pentru a ajunge la o soluție 

reciproc acceptabilă în ceea ce privește 

numele țării și să informeze Parlamentul 

în acest sens; 

44. salută rezultatele concrete ale 

inițiativei vizând adoptarea de măsuri de 

consolidare a încrederii între această țară și 

Grecia, care ar putea contribui la o mai 

bună înțelegere și la consolidarea relațiilor 

bilaterale, deschizând calea pentru o soluție 

reciproc acceptabilă la problema numelui și 

recunoaște evoluțiile pozitive în ceea ce 

privește punerea în aplicare a acestora; 

subliniază importanta evitării gesturilor, a 

acțiunilor controversate și a declarațiilor 

care pot afecta în mod negativ relațiile de 

bună vecinătate; își reafirmă sprijinul 

deplin pentru procesul din cadrul ONU, 

care reprezintă în continuare cadrul 

fundamental pentru găsirea unei soluții, 

astfel cum este recunoscut de ambele 

părți; 

Or. en 

 

 


