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8.3.2017 A8-0055/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Horizontálny pozmeňujúci návrh 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Nahradiť v texte výraz „Macedónsko“ 

resp. „macedónsky“ výrazom „táto 

krajina“ resp. „tejto krajiny/v tejto 

krajine“ 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa  

Ivo Vajgl 

Správa Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na predbežné zistenia a 

závery OBSE/ODIHR o predčasných 

parlamentných voľbách, ktoré sa konali 

11. decembra 2016, 

– so zreteľom na predbežné zistenia a 

závery, ako aj záverečnú správu 

OBSE/ODIHR o predčasných 

parlamentných voľbách, ktoré sa konali 

11. decembra 2016, 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie -A (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 -A. keďže táto krajina zažila 

pokračovanie svojej najhoršej politickej 

krízy od roku 2001; keďže kontroverzná 

politická mentalita, neschopnosť 

kompromisu a zlyhanie dialógu spôsobili 

dlhotrvajúcu politickú krízu, čo viedlo k 

tomu, že hlavné opozičné strany 

bojkotovali parlament a boli uskutočnené 

dva neúspešné pokusy o predčasné 

parlamentné voľby, čím sa ešte viac 

oslabila dôvera vo verejné inštitúcie; 

keďže je spoločnou zodpovednosťou 

všetkých politických síl a predstaviteľov v 

krajine prekonať kontroverznú politickú 

mentalitu a neschopnosť kompromisu 

zaistením udržateľného politického 

dialógu a spolupráce, čo je nevyhnutné 

pre demokratický rozvoj krajiny, jej 

stabilitu, ochranu zásad právneho štátu, 

európsku perspektívu a spoločné dobro 

občanov krajiny; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-00557 

Pozmeňujúci návrh  7 

Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa  

Ivo Vajgl 

Správa Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie -A (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 -A a keďže krízu zhoršilo odhalenie v 

súvislosti s telefónnymi odposluchmi, do 

ktorých boli zapojení vysokí vládni 

úradníci, údajným protiprávnym 

konaním, porušovaním ľudských práv, 

zasahovaním do súdnictva, slobodou 

oznamovacích prostriedkov, volebným 

procesom a politickými zásahmi a 

korupciou v rozličných odvetviach; keďže 

krízu ešte zhoršil pokus prezidenta udeliť 

milosť osobám obvineným z odpočúvania 

alebo údajne zapojeným do odpočúvania; 

keďže dohoda z Pržina sa vykonáva len 

čiastočne a bol dosiahnutý iba obmedzený 

pokrok, pokiaľ ide o konkrétne 

vykonávanie naliehavých priorít v oblasti 

reforiem; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie -A b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 -A b keďže rozhodnutie prezidenta 

nepoveriť zostavením vlády stranu s 

parlamentnou väčšinou by mohlo viesť k 

ďalšiemu zhoršeniu politickej situácie v 

krajine a k novej ústavnej, národnej a 

medzietnickej kríze; keďže toto 

rozhodnutie nie je v súlade so základnými 

demokratickými princípmi a zásadou 

právneho štátu, ktoré sú základnými 

hodnotami EÚ, a s povinnosťami tejto 

krajiny, ktoré vyplývajú z dohody o 

stabilizácii a pridružení a z kodanských 

kritérií; keďže podľa ústavy tejto krajiny 

musí prezident poveriť zostavením vlády 

stranu s parlamentnou väčšinou; keďže 

všetci politickí lídri v krajine vrátane 

prezidenta musia rešpektovať výsledok 

nedávnych volieb; keďže rozhodnutie 

prezidenta môže mať zásadný negatívny 

vplyv na európsku perspektívu krajiny; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-00559 

Pozmeňujúci návrh  9 

Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže predčasné parlamentné 

voľby v bývalej Juhoslovanskej republike 

Macedónsko, ktoré boli odložené dvakrát, 

sa nakoniec uskutočnili 11. decembra 2016 

za štandardných a pokojných podmienok v 

súlade s medzinárodnými normami a s 

odporúčaniami OBSE/ODIHR; keďže 

počas volieb nedošlo k žiadnemu 

závažnému incidentu, voľby boli vo 

všeobecnosti dobre zorganizované a účasť 

voličov bola vysoká; 

A. keďže predčasné parlamentné 

voľby v bývalej Juhoslovanskej republike 

Macedónsko, ktoré boli odložené dvakrát, 

sa nakoniec uskutočnili 11. decembra 2016 

za štandardných a pokojných podmienok; 

keďže OBSE/ODIHR sa domnieva, že 

predčasné parlamentné voľby sa 

vyznačovali súťažou, prebehli však v 

prostredí, ktoré sa vyznačovalo 

všeobecnou nedôverou verejnosti voči 

inštitúciám a politickému zriadeniu; 
keďže počas volieb nedošlo k žiadnemu 

závažnému incidentu, voľby boli vo 

všeobecnosti dobre zorganizované a účasť 

voličov bola vysoká; keďže podľa 

záverečnej správy OBSE/ODIHR bolo 

obdobie po voľbách poznamenané 

napätou atmosférou a hrubou rétorikou; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže Rada blokuje pokrok pre 

nevyriešenú problematiku názvu, ktorá sa 

týka Grécka; keďže bilaterálne problémy 

by sa nemali používať ako zámienka 

brániaca v urýchlenom štarte rokovaní s 

EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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8.3.2017 A8-005511 

Pozmeňujúci návrh  11 

Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže bilaterálne spory by sa 

nemali používať na brzdenie procesu 

pristúpenia k EÚ ani začiatku rokovaní o 

pristúpení, ale mali by sa riešiť vhodným 

spôsobom v konštruktívnom duchu a v 

súlade s normami EÚ a OSN; keďže by sa 

malo vyvinúť maximálne úsilie na 

zachovanie dobrých susedských a 

medzietnických vzťahov; 

G. keďže otvorené problémy by sa 

mali čo najskôr riadne v konštruktívnom 

duchu riešiť, podľa možností pred 

otvorením rokovaní o pristúpení, a to so 

zreteľom na zásady a hodnoty OSN a EÚ; 

keďže by sa malo vyvinúť maximálne 

úsilie na zachovanie dobrých susedských a 

medzietnických vzťahov; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. víta, že predčasné parlamentné 

voľby 11. decembra 2016 sa niesli v duchu 

rešpektovania základných slobôd, boli 

dobre zorganizované a uskutočnili sa 

transparentným a inkluzívnym spôsobom a 

bez veľkých incidentov; poznamenáva, že 

OBSE/ODIHR považovala voľby za 

konkurencieschopné; víta skutočnosť, že v 

záujme domácej stability všetky politické 

strany akceptovali výsledky volieb, 

zdôrazňuje, že sú povinné zabezpečiť, aby 

nedošlo k zhoršeniu situácie, ktoré by 

viedlo k politickej kríze; vyzýva všetky 

strany, aby sa zdržali akýchkoľvek 

obštrukcií efektívneho fungovania 

parlamentu; vyzýva na urýchlené 

vytvorenie novej, stabilnej a zodpovednej 

vlády a transparentný prechod, v súlade s 

ústavnými a právnymi požiadavkami a 

postupmi, s cieľom využiť mandát na 

uskutočňovanie potrebných reforiem, aby 

sa zabezpečilo začlenenie krajiny do 

euroatlantických štruktúr a jej 

napredovanie na ceste do Európy v 

prospech občanov; považuje spoluprácu 

medzi stranami a etnickými skupinami za 

zásadnú pre riešenie naliehavých domácich 

problémov a výziev súvisiacich s EÚ a pre 

zachovanie pozitívneho odporúčania začať 

rokovania o členstve v EÚ; 

1. víta, že predčasné parlamentné 

voľby 11. decembra 2016 sa niesli v duchu 

rešpektovania základných slobôd, boli 

dobre zorganizované a uskutočnili sa 

transparentným a inkluzívnym spôsobom a 

bez veľkých incidentov; poznamenáva, že 

OBSE/ODIHR považovala voľby za 

konkurencieschopné; víta skutočnosť, že v 

záujme domácej stability všetky politické 

strany akceptovali výsledky volieb, 

zdôrazňuje, že sú povinné zabezpečiť, aby 

nedošlo k zhoršeniu situácie, ktoré by 

viedlo k politickej kríze; vyjadruje 

znepokojenie nad skutočnosťou, že 

obdobie po voľbách bolo poznamenané 

napätou atmosférou a hrubou rétorikou; 

vyzýva preto všetky politické strany, aby sa 

zdržali akýchkoľvek štvavých vyhlásení či 

skutkov, zmiernili rétoriku a vyvarovali sa 

toho, aby sa táto politická a 

inštitucionálna kríza premenila na 

medzietnický konflikt; vyzýva všetky 

strany, aby sa zdržali akýchkoľvek 

obštrukcií efektívneho fungovania 

parlamentu; vyzýva na urýchlené 

vytvorenie novej, stabilnej a zodpovednej 

vlády a transparentný prechod v súlade s 

ústavnými a právnymi požiadavkami a 

postupmi s cieľom využiť mandát na 

uskutočňovanie potrebných reforiem a 

napredovať na ceste do Európy v prospech 
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občanov; považuje spoluprácu medzi 

stranami a etnickými skupinami za zásadnú 

pre riešenie naliehavých domácich 

problémov a výziev súvisiacich s EÚ a pre 

zachovanie pozitívneho odporúčania začať 

rokovania o členstve v EÚ; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. opätovne zdôrazňuje význam 

slobody a nezávislosti médií ako jednej zo 

základných hodnôt EÚ a uhlového kameňa 

akejkoľvek demokracie; vyjadruje 

znepokojenie nad situáciou v oblasti 

slobody prejavu a médií, využívaním 

nenávistných prejavov, prípadmi 

zastrašovania a autocenzúry, systémovým 

politickým zasahovaním do redakčných 

politík a tlakom na ne, ďalej nad 

neexistenciou investigatívneho, 

objektívneho a vyváženého spravodajstva, 

ako aj nad nevyváženým podávaním správ 

o činnosti vlády; opakuje svoju výzvu, aby 

médiá hlavného prúdu informovali o 

rôznych názoroch, najmä pokiaľ ide o 

verejnoprávny subjekt televízneho 

vysielania; 

29. opätovne zdôrazňuje význam 

slobody a nezávislosti médií ako jednej zo 

základných hodnôt EÚ a uhlového kameňa 

akejkoľvek demokracie; vyjadruje 

znepokojenie nad situáciou v oblasti 

slobody prejavu a médií, využívaním 

nenávistných prejavov, prípadmi 

zastrašovania a autocenzúry, systémovým 

politickým zasahovaním do redakčných 

politík a tlakom na ne, nad neexistenciou 

investigatívneho, objektívneho a 

vyváženého spravodajstva, ako aj nad 

nevyváženým podávaním správ o činnosti 

vlády; v tejto súvislosti vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že v indexe 

vytvorenom organizáciou Reportéri bez 

hraníc sa krajina umiestnila na 

poslednom mieste zo všetkých krajín 

Európy a Balkánu, pričom klesla z 34. 

miesta v roku 2009 na 118. miesto v roku 

2016, a podľa správy organizácie 

Freedom House z roku 2016 o slobode 

tlače v tejto krajine sa štatút krajiny 

zmenil z úrovne „čiastočne slobodná“ na 

„neslobodná“; opakuje svoju výzvu, aby 

médiá hlavného prúdu informovali o 

rôznych názoroch, najmä pokiaľ ide o 

verejnoprávny subjekt televízneho 

vysielania; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

44. víta hmatateľné výsledky, ktoré 

boli dosiahnuté na základe iniciatívy 

týkajúcej sa opatrení zameraných na 

budovanie dôvery medzi touto krajinou a 

Gréckom, ktoré by mohli prispieť k 

lepšiemu porozumeniu a pevnejším 

bilaterálnym vzťahom a zároveň pripraviť 

pôdu pre vzájomne prijateľné riešenie 

otázky názvu, a uznáva pozitívny vývoj, 

pokiaľ ide o ich vykonávanie; zdôrazňuje, 

že je dôležité vyhýbať sa gestám, 

kontroverzným krokom a vyhláseniam, 

ktoré môžu mať negatívny vplyv na dobré 

susedské vzťahy; vyzýva podpredsedníčku 

Komisie/vysokú predstaviteľku (PK/VP) a 

Komisiu, aby rozvíjali nové iniciatívy s 

cieľom odstrániť zostávajúce rozdiely a 

aby v spolupráci s oboma krajinami a 

osobitným predstaviteľom OSN pracovali 

na vzájomne prijateľnom riešení otázky 

názvu a podali o tom správu Európskemu 

parlamentu; 

44. víta hmatateľné výsledky, ktoré 

boli dosiahnuté na základe iniciatívy 

týkajúcej sa opatrení zameraných na 

budovanie dôvery medzi touto krajinou a 

Gréckom, ktoré by mohli prispieť k 

lepšiemu porozumeniu a pevnejším 

bilaterálnym vzťahom a zároveň pripraviť 

pôdu pre vzájomne prijateľné riešenie 

otázky názvu, a uznáva pozitívny vývoj, 

pokiaľ ide o ich vykonávanie; zdôrazňuje, 

že je dôležité vyhýbať sa gestám, 

kontroverzným krokom a vyhláseniam, 

ktoré môžu mať negatívny vplyv na dobré 

susedské vzťahy; znovu opakuje, že plne 

podporuje proces v rámci OSN, ktorý 

naďalej predstavuje kľúčový rámec pre 

riešenie, pretože ho uznávajú obe strany; 

Or. en 

 

 


