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7.6.2017 A8-0055/15 

Pozměňovací návrh  15 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Pozměňovací návrh týkající se celého textu: 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  v celém textu nahradit výrazy 

„Makedonie“ a „makedonský“ výrazy 

„tato země“ a „této země / v této zemi“ 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/16 

Pozměňovací návrh  16 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na předběžná zjištění a 

závěry mise OBSE/ODIHR ohledně 

předčasných parlamentních voleb, které se 

konaly dne 11. prosince 2016, 

– s ohledem na předběžná zjištění a 

závěry a na závěrečnou zprávu mise 

OBSE/ODIHR ohledně předčasných 

parlamentních voleb, které se konaly dne 

11. prosince 2016, 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/17 

Pozměňovací návrh  17 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění -A (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  -A. vzhledem k tomu, že země prochází 

svou nejhorší politickou krizí od roku 

2001; vzhledem k tomu, že konfliktní 

politické smýšlení, nedostatečná vůle 

dosahovat kompromisů a selhání dialogu 

vyústily ve vleklou politickou krizi, která 

vedla k bojkotu parlamentu velkými 

opozičními stranami, a rovněž dva 

neúspěšné pokusy uspořádat předčasné 

parlamentní volby dále oslabily důvěru ve 

veřejné instituce; vzhledem k tomu, že 

všechny politické síly a lídři v zemi nesou 

společnou odpovědnost za překonání 

konfliktního politického smýšlení a nevůle 

ke kompromisům zajištěním udržitelného 

politického dialogu a spolupráce, které 

jsou zcela nezbytné pro demokratický 

vývoj a stabilitu země, zabezpečení 

právního státu, evropské směřování a 

obecné blaho občanů; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/18 

Pozměňovací návrh  18 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění -A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  -Aa. vzhledem k tomu, že krize se 

zhoršila odhaleními telefonních 

odposlechů, do nichž byli zapojeni vysoce 

postavení vládní úředníci, údajného 

protiprávního jednání, případů 

porušování lidských práv, vměšování se 

do soudnictví, porušování svobody 

sdělovacích prostředků a průběhu voleb, 

politického zasahování a korupce v 

různých odvětvích; vzhledem k tomu, že 

krize byla dále umocněna pokusem 

prezidenta o udělení milosti osobám, které 

jsou obviněny z odposlouchávání nebo se 

na odposleších údajně podílejí; vzhledem 

k tomu, že dohoda z Pržina je naplňována 

pouze částečně, a pokud jde o konkrétní 

realizaci naléhavých reformních priorit, 

bylo dosaženo jen omezeného pokroku; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/19 

Pozměňovací návrh  19 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění –A b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  -Ab. vzhledem k tomu, že prezident více 

než pět měsíců odmítal pověřit stranu s 

parlamentní většinou sestavením vlády, 

což dále zhoršilo politickou situaci v zemi; 

vzhledem k tomu, že jeho rozhodnutí 

nebylo v souladu se základními 

demokratickými principy a zásadami 

právního státu, které jsou 

fundamentálními hodnotami EU, ani 

s povinnostmi této země, které vyplývají z 

dohody o stabilizaci a přidružení a z 

kodaňských kritérií; vzhledem k tomu, že 

podle ústavy této země měl prezident 

pověřit stranu s parlamentní většinou 

sestavením vlády; vzhledem k tomu, že 

rozhodnutí prezidenta mohlo mít hluboce 

negativní dopad na evropské směřování 

země; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/20 

Pozměňovací návrh  20 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že po dvojím 

odložení se předčasné parlamentní volby v 

Bývalé jugoslávské republice Makedonii 

konaly dne 11. prosince 2016 ve standardní 

a klidné atmosféře v souladu s 

mezinárodními normami a s 

doporučeními OBSE/ODIHR; vzhledem k 

tomu, že tyto volby proběhly bez zásadních 

incidentů, byly dobře zorganizovány a 

měly velmi vysokou účast; 

A. vzhledem k tomu, že po dvojím 

odložení se předčasné parlamentní volby v 

Bývalé jugoslávské republice Makedonii 

konaly dne 11. prosince 2016 ve standardní 

a klidné atmosféře; vzhledem k tomu, že 

podle OBSE/ODIHR byla u předčasných 

parlamentních voleb zajištěna svobodná 

soutěž, avšak že proběhly v atmosféře 

všeobecné nedůvěry veřejnosti v instituce 

a politické struktury; vzhledem k tomu, že 

tyto volby proběhly bez zásadních 

incidentů, byly dobře zorganizovány a 

měly velmi vysokou účast; vzhledem k 

tomu, že podle závěrečné zprávy 

OBSE/ODIHR bylo období po volbách 

poznamenáno napjatou atmosférou a 

ostrou rétorikou; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/21 

Pozměňovací návrh  21 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že Radou byl 

další pokrok zablokován kvůli 

nevyřešenému sporu s Řeckem o název; 

vzhledem k tomu, že dvoustranné 

záležitosti by neměly být využívány jako 

záminka, která brání urychlenému 

zahájení jednání s EU; 

vypouští se 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/22 

Pozměňovací návrh  22 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že dvoustranné 

neshody by neměly bránit procesu 

přistoupení k EU nebo zahájení 

přístupových jednání, ale měly by být 

řešeny v konstruktivním duchu a 

v souladu s normami EU a OSN; 

vzhledem k tomu, že je potřeba pokračovat 

v úsilí o udržení dobrých sousedských 

vztahů a vztahů mezi etniky; 

G. vzhledem k tomu, že otevřené 

otázky by měly být řádně vyřešeny 

v konstruktivním duchu co nejdříve, 

pokud možno před zahájením 

přístupových jednání, a v souladu se 

zásadami a hodnotami OSN a EU; 

vzhledem k tomu, že je potřeba pokračovat 

v úsilí o udržení dobrých sousedských 

vztahů a vztahů mezi etniky; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/23 

Pozměňovací návrh  23 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá dodržování základních svobod, 

které dokládá konání předčasných voleb 

dne 11. prosince 2016, které byly dobře 

zorganizovány, proběhly transparentním a 

inkluzivním způsobem a nedošlo při nich k 

zásadním incidentům; konstatuje, že podle 

OBSE/ODIHR byla u těchto voleb 

svobodná soutěž; vítá skutečnost, že 

všechny politické strany v zájmu stability 

v zemi přijaly výsledky těchto voleb, a 

poukazuje na jejich odpovědnost při 

zajišťování toho, aby země znovu 

nesklouzla do politické krize; vyzývá 

všechny zúčastněné strany, aby nijak 

nebránily účinnému fungování parlamentu; 

vyzývá k urychlenému vytvoření nové, 

stabilní a odpovědné vlády a 

k transparentnímu přechodu v souladu 

s ústavními a právními požadavky a 

postupy s cílem využít mandátu k 

provedení nezbytných reforem, k zajištění 

euroatlantické integrace země a k 

pokroku na cestě této země do Evropy ku 

prospěchu občanů; domnívá se, že k řešení 

naléhavých domácích problémů a 

problémů spojených s EU a k zachování 

kladného doporučení k zahájení 

přístupových jednání v EU je nezbytná 

spolupráce všech stran a etnik; 

1. vítá dodržování základních svobod, 

které dokládá konání předčasných voleb 

dne 11. prosince 2016, které byly dobře 

zorganizovány, proběhly transparentním a 

inkluzivním způsobem a nedošlo při nich k 

zásadním incidentům; konstatuje, že podle 

OBSE/ODIHR byla u těchto voleb 

svobodná soutěž; vítá skutečnost, že 

všechny politické strany v zájmu stability 

v zemi přijaly výsledky těchto voleb, a 

poukazuje na jejich odpovědnost při 

zajišťování toho, aby země znovu 

nesklouzla do politické krize; vyjadřuje 

znepokojení nad tím, že období po volbách 

bylo poznamenáno napjatou atmosférou a 

ostrou rétorikou; v této souvislosti vyzývá 

všechny politické strany, aby se zdržely 

jakýchkoli štvavých prohlášení či jednání 

a aby zmírnily svou rétoriku; vyzývá 

všechny strany, aby nijak nebránily 

účinnému fungování parlamentu; vyzývá 

novou vládu, aby využila svého mandátu 

k provedení nezbytných reforem, aby tak 

zajistila pokrok na cestě této země do 

Evropy ku prospěchu občanů; domnívá se, 

že k řešení naléhavých domácích problémů 

a problémů spojených s EU a k zachování 

kladného doporučení k zahájení 

přístupových jednání v EU je nezbytná 

spolupráce všech stran a etnik; 
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7.6.2017 A8-0055/24 

Pozměňovací návrh  24 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. připomíná význam svobody a 

nezávislosti sdělovacích prostředků jako 

jedné ze základních hodnot EU a pilíře 

demokracie; je i nadále znepokojen situací 

v oblasti svobody slova a sdělovacích 

prostředků, používáním nenávistných 

verbálních projevů, případy zastrašování a 

autocenzury médií, soustavným politickým 

vměšováním a politickým nátlakem 

v oblasti tvorby programu a neexistencí 

investigativního, objektivního a 

vyváženého zpravodajství, stejně jako 

nevyváženým informováním o činnostech 

vlády; opakuje svou výzvu, aby 

mainstreamové sdělovací prostředky, 

zejména pokud se jedná o veřejnoprávní 

subjekt televizního vysílání, informovaly o 

různých názorech; 

29. připomíná význam svobody a 

nezávislosti sdělovacích prostředků jako 

jedné ze základních hodnot EU a pilíře 

demokracie; je i nadále znepokojen situací 

v oblasti svobody slova a sdělovacích 

prostředků, používáním nenávistných 

verbálních projevů, případy zastrašování a 

autocenzury médií, soustavným politickým 

vměšováním a politickým nátlakem 

v oblasti tvorby programu a neexistencí 

investigativního, objektivního a 

vyváženého zpravodajství, stejně jako 

nevyváženým informováním o činnostech 

vlády; v této souvislosti vyjadřuje 

politování nad tím, že v žebříčku 

sestaveném organizací Reportéři bez 

hranic se tato země umístila 

mezi evropskými i balkánskými zeměmi na 

posledním místě, přičemž klesla 

z 34. místa v roce 2009 na 118. místo 

v roce 2016, a že ve zprávě organizace 

Freedom House o svobodě tisku z roku 

2017 je tato země stále označena za 

„nesvobodnou“; opakuje svou výzvu, aby 

mainstreamové sdělovací prostředky, 

zejména pokud se jedná o veřejnoprávní 

subjekt televizního vysílání, informovaly o 

různých názorech; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/25 

Pozměňovací návrh  25 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. vítá hmatatelné výsledky, jichž bylo 

dosaženo na základě iniciativy týkající se 

opatření zaměřených na budování důvěry 

mezi touto zemí a Řeckem, která by mohla 

přispět k lepšímu porozumění a pevnějším 

dvoustranným vztahům, jež připraví půdu 

pro oboustranně přijatelné řešení otázky 

názvu, a uznává pozitivní vývoj ohledně 

jejich uplatňování; zdůrazňuje, že je 

důležité vyvarovat se veškerých gest, 

kontroverzních kroků a prohlášení, jež 

mohou dobré sousedské vztahy poškodit; 

důrazně připomíná svou výzvu 

adresovanou místopředsedkyni Komise, 

vysoké představitelce Unie a Komisi, aby 

vytvořily nové iniciativy na překonání 

zbývajících rozdílných postojů, aby ve 

spolupráci s oběma zeměmi a zvláštním 

zástupcem OSN usilovaly o vzájemně 

přijatelné řešení otázky názvu země a aby 

o této záležitosti informovaly Parlament; 

44. vítá hmatatelné výsledky, jichž bylo 

dosaženo na základě iniciativy týkající se 

opatření zaměřených na budování důvěry 

mezi touto zemí a Řeckem, která by mohla 

přispět k lepšímu porozumění a pevnějším 

dvoustranným vztahům, jež připraví půdu 

pro oboustranně přijatelné řešení otázky 

názvu, a uznává pozitivní vývoj ohledně 

jejich uplatňování; zdůrazňuje, že je 

důležité vyvarovat se veškerých gest, 

kontroverzních kroků a prohlášení, jež 

mohou dobré sousedské vztahy poškodit; 

znovu připomíná svou plnou podporu 

procesu na půdě OSN, který zůstává 

klíčovým rámcem pro řešení, protože jej 

uznávají obě strany; 

Or. en 

 

 


