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8.3.2017 A8-0055/4 

Predlog spremembe  4 

Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o poročilu Komisije o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Horizontalni predlog spremembe 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 V vsem besedilu nadomestiti 

„Makedonija“, „makedonski“ z „država“, 

„države“ 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

8.3.2017 A8-0055/5 

Predlog spremembe  5 

Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o poročilu Komisije o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju predhodnih 

ugotovitev in sklepov OVSE/ODIHR v 

zvezi s predčasnimi parlamentarnimi 

volitvami 11. decembra 2016, 

– ob upoštevanju predhodnih 

ugotovitev in sklepov ter končnega 

poročila OVSE/ODIHR v zvezi s 

predčasnimi parlamentarnimi volitvami 

decembra 2016, 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/6 

Predlog spremembe  6 

Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o poročilu Komisije o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava -A (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 –A. ker se v državi nadaljuje najhujša 

politična kriza od leta 2001; ker so 

razdiralna politična miselnost, 

nepripravljenost za sprejemanje 

kompromisov in propad dialoga povzročili 

dolgotrajno politično krizo, zaradi česar 

glavni opozicijski stranki bojkotirata 

parlament, dva neuspela poskusa 

predčasnih parlamentarnih volitev pa sta 

še bolj omajala zaupanje v javne 

institucije; ker so za odpravo razdiralne 

politične miselnosti in nepripravljenosti za 

sprejemanje kompromisov skupaj 

odgovorne vse politične sile v državi, ki bi 

morale zagotoviti trajen politični dialog in 

sodelovanje, saj sta nujno potrebna za 

demokratični razvoj in stabilnost države, 

varstvo pravne države, uresničevanje 

evropske perspektive in skupno dobro 

državljanov; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/7 

Predlog spremembe  7 

Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o poročilu Komisije o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava -A a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 –Aa. ker se je kriza poglobila zaradi 

razkritij v zvezi s prisluškovanjem 

telefonskim pogovorom, v katerega so bili 

vpleteni visoki državni uradniki, pa tudi 

zaradi domnevnih kršitev, kršenja 

človekovih pravic, vmešavanja v sodstvo, 

svobodo medijev in volilni postopek, 

političnega vpletanja in korupcije v več 

sektorjih; ker se je kriza še zaostrila s 

predsednikovim poskusom, da bi oprostil 

posameznike, ki so bili obtoženi zaradi 

prisluškovanja ali domnevno vpleteni 

vanj; ker se dogovor iz Pržina le delno 

izvaja in ker je bil dosežen le majhen 

napredek v zvezi s konkretnim izvajanjem 

nujnih prednostnih nalog na področju 

reform; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/8 

Predlog spremembe  8 

Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o poročilu Komisije o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava -A b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 –Ab. ker bi utegnila predsednikova 

odločitev, da stranki s parlamentarno 

večino ne podeli mandata za oblikovanje 

vlade, povzročiti nadaljnje poslabšanje 

političnih razmer v državi in novo 

ustavno, nacionalno in medetnično krizo; 

ker je ta odločitev v nasprotju s temeljnimi 

demokratičnimi načeli in pravno državo, 

ki so osrednje vrednote EU, pa tudi z 

obveznostmi države v skladu s 

stabilizacijsko-pridružitvenim 

sporazumom in köbenhavnskimi merili; 

ker predsednik v skladu z ustavo te države 

mora podeliti mandat za oblikovanje vlade 

stranki, ki pridobi parlamentarno večino; 

ker morajo vsi politični voditelji v državi 

spoštovati rezultate nedavnih volitev, in to 

velja tudi za predsednika; ker bi utegnila 

njegova odločitev negativno vplivati na 

evropsko perspektivo države; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/9 

Predlog spremembe  9 

Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o poročilu Komisije o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so po tem, ko so bile dvakrat 

prestavljene, predčasne parlamentarne 

volitve v nekdanji jugoslovanski republiki 

Makedoniji potekale 11. decembra 2016 

brez posebnosti in mirno, v skladu z 

mednarodnimi standardi in po 

priporočilih OVSE/ODIHR; ker so 

potekale brez večjih incidentov in so bile 

na splošno dobro organizirane, volilna 

udeležba pa je bila visoka; 

A. ker so po tem, ko so bile dvakrat 

prestavljene, predčasne parlamentarne 

volitve v nekdanji jugoslovanski republiki 

Makedoniji potekale 11. decembra 2016 

brez posebnosti in mirno; ker so bile po 

mnenju OVSE/ODIHR konkurenčne, 

vendar so potekale v okolju, ki ga je 

zaznamovalo vsesplošno nezaupanje 

javnosti v institucije in politično vodstvo; 

ker so potekale brez večjih incidentov in so 

bile na splošno dobro organizirane, volilna 

udeležba pa je bila visoka; ker je bilo po 

podatkih končnega poročila 

OVSE/ODIHR ozračje v povolilnem 

obdobju napeto in zaostreno; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/10 

Predlog spremembe  10 

Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o poročilu Komisije o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker je Svet zaradi nerešenega 

vprašanja z Grčijo v zvezi z imenom 

blokiral napredovanje; ker se dvostranska 

vprašanja ne bi smela uporabljati kot 

pretveza za zaviranje hitrega začetka 

pogajanj z EU; 

črtano 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

8.3.2017 A8-0055/11 

Predlog spremembe  11 

Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o poročilu Komisije o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker se dvostranski spori ne bi smeli 

uporabljati za oviranje pristopnega 

procesa k EU in ne bi smeli ovirati 

začetka pristopnih pogajanj, pač pa bi se 

morali ustrezno obravnavati v 

konstruktivnem duhu in v skladu s 

standardi EU in OZN, in sicer čim prej v 

pristopnem procesu; ker bi si bilo treba kar 

najbolj prizadevati za ohranitev dobrih 

sosedskih in medetničnih odnosov; 

G. ker bi bilo treba še nerešena 

vprašanja čim prej obravnavati v 

konstruktivnem duhu, po možnosti pred 

začetkom pristopnih pogajanj, ob tem pa 

upoštevati načela in vrednote OZN in EU; 

ker bi si bilo treba kar najbolj prizadevati 

za ohranitev dobrih sosedskih in 

medetničnih odnosov; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/12 

Predlog spremembe  12 

Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o poročilu Komisije o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja spoštovanje temeljnih 

svoboščin pri predčasnih volitvah 11. 

decembra 2016, ki so bile dobro 

organizirane in izvedene pregledno in 

vključujoče ter so potekale brez večjih 

incidentov; ugotavlja, da so bile volitve po 

mnenju OVSE/ODIHR konkurenčne, 

pozdravlja, da so vse politične stranke 

priznale rezultate volitev v interesu 

notranje stabilnosti, in poudarja, da imajo 

odgovornost zagotoviti, da država ne bo 

ponovno zdrsnila v politično krizo; poziva 

vse stranke, naj se vzdržijo vsakega 

oviranja učinkovitega delovanja 

parlamenta; poziva k hitremu oblikovanju 

stabilne in odgovorne nove vlade v skladu 

z ustavnimi in zakonskimi zahtevami ter 

postopki in k pregledni tranziciji, da bi bilo 

mogoče njen mandat izkoristiti za 

nadaljevanje potrebnih reform, zagotovitev 

evro-atlantskih povezav države in 

uresničevanje evropske perspektive v 

koristi državljanov; meni, da je 

sodelovanje med strankami in medetnično 

sodelovanje bistvenega pomena za 

obravnavo perečih notranjih izzivov in 

izzivov, povezanih z EU, tudi za to, da se 

ohrani pozitivno priporočilo za začetek 

pogajanj o pristopu k EU; 

1. pozdravlja spoštovanje temeljnih 

svoboščin pri predčasnih volitvah 11. 

decembra 2016, ki so bile dobro 

organizirane in izvedene pregledno in 

vključujoče ter so potekale brez večjih 

incidentov; je seznanjen, da so bile volitve 

po mnenju OVSE/ODIHR konkurenčne, 

pozdravlja, da so vse politične stranke 

priznale rezultate volitev v interesu 

notranje stabilnosti, in poudarja, da imajo 

odgovornost zagotoviti, da država ne bo 

ponovno zdrsnila v politično krizo; je 

zaskrbljen, ker je bilo povolilno ozračje 

napeto in zaostreno; glede tega poziva vse 

politične stranke, naj se vzdržijo 

razpihovanja napetosti v govoru ali 

dejanjih, naj komunicirajo umirjeno in 

skušajo preprečiti, da bi se ta politična in 

institucionalna kriza razplamtela v 

medetnični konflikt; poziva vse stranke, 

naj se vzdržijo vsakega oviranja 

učinkovitega delovanja parlamenta; meni, 

da je sodelovanje med strankami in 

medetnično sodelovanje bistvenega 

pomena za obravnavo perečih notranjih 

izzivov in izzivov, povezanih z EU, tudi za 

to, da se ohrani pozitivno priporočilo za 

začetek pogajanj o pristopu k EU; meni, da 

je sodelovanje med strankami in 

medetnično sodelovanje bistvenega 

pomena za obravnavo perečih notranjih 
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izzivov in izzivov, povezanih z EU, tudi za 

to, da se ohrani pozitivno priporočilo za 

začetek pogajanj o pristopu k EU; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/13 

Predlog spremembe  13 

Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o poročilu Komisije o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. ponovno poudarja, kako pomembni 

sta svoboda in neodvisnost medijev kot 

osrednji vrednoti EU in temelja vsake 

demokracije; ostaja zaskrbljen glede 

svobode izražanja in medijske svobode, 

uporabe sovražnega govora, primerov 

ustrahovanja in samocenzure, 

sistematičnega političnega vmešavanja in 

pritiskov na uredniško politiko, 

neobstoječega raziskovalnega, 

objektivnega in točnega poročanja pa tudi 

zaradi neuravnoteženega poročanja o 

vladnih dejavnostih; ponovno poziva, naj 

se v osrednjih medijih, zlasti na javni 

radioteleviziji, poroča o različnih stališčih; 

29. ponovno poudarja, kako pomembni 

sta svoboda in neodvisnost medijev kot 

osrednji vrednoti EU in temelja vsake 

demokracije; ostaja zaskrbljen glede 

svobode izražanja in medijske svobode, 

uporabe sovražnega govora, primerov 

ustrahovanja in samocenzure, 

sistematičnega političnega vmešavanja in 

pritiskov na uredniško politiko, 

neobstoječega raziskovalnega, 

objektivnega in točnega poročanja pa tudi 

zaradi neuravnoteženega poročanja o 

vladnih dejavnostih; v zvezi s tem obžaluje, 

da je država na seznamu Novinarjev brez 

meja zadnja v Evropi in na Balkanu, saj 

je s 34. mesta leta 2009 padla na 118. 

mesto v letu 2016, po poročilu 

organizacije Freedom House 2016 o 

svobodi tiska pa se je status države z 

„delno svoboden“ spremenil na „ni 

svoboden“; ponovno poziva, naj se v 

osrednjih medijih, zlasti na javni 

radioteleviziji, poroča o različnih stališčih; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/14 

Predlog spremembe  14 

Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Poročilo o poročilu Komisije o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

2016/2310(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. pozdravlja oprijemljive rezultate 

pobude za ukrepe za krepitev zaupanja 

med to državo in Grčijo, ki bi lahko 

izboljšali razumevanje in prispevali k 

trdnejšim dvostranskim odnosom, utrli pot 

vzajemno sprejemljivi rešitvi vprašanja 

imena, in priznava pozitivni razvoj 

dogodkov pri izvajanju teh ukrepov; 

poudarja, da bi se bilo treba izogibati 

potezam, spornim dejanjem in izjavam, ki 

bi lahko negativno vplivale na dobre 

sosedske odnose; ponovno odločno poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico in 

Komisijo, naj pripravita nove pobude za 

premostitev preostalih razlik ter z 

državama in s posebnim poročevalcem 
Združenih narodov sodelujeta pri iskanju 

vzajemno sprejemljive rešitve za vprašanje 

imena ter o tem poročata Parlamentu; 

44. pozdravlja oprijemljive rezultate 

pobude za ukrepe za krepitev zaupanja 

med to državo in Grčijo, ki bi lahko 

izboljšali razumevanje in prispevali k 

trdnejšim dvostranskim odnosom, utrli pot 

vzajemno sprejemljivi rešitvi glede 

vprašanja imena, in priznava pozitivni 

razvoj dogodkov pri izvajanju teh ukrepov; 

poudarja, da bi se bilo treba izogibati 

potezam, spornim dejanjem in izjavam, ki 

bi lahko negativno vplivale na dobre 

sosedske odnose; ponovno izraža polno 

podporo procesu Združenih narodov, ki je 

še vedno ključni okvir za rešitev tega 

vprašanja, saj ga priznavata obe strani; 

Or. en 

 

 


