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7.6.2017 A8-0055/15 

Tarkistus  15 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Horisontaalinen tarkistus 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  Korvataan sana ”Makedonia” eri 

taivutusmuotoineen sanalla ”maa” koko 

tekstissä 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/16 

Tarkistus  16 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 12 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– ottaa huomioon Etyjin 

demokraattisten instituutioiden ja 

ihmisoikeuksien toimiston alustavat 

havainnot ja päätelmät 11. joulukuuta 2016 

pidetyistä ennenaikaisista 

parlamenttivaaleista, 

– ottaa huomioon Etyjin 

demokraattisten instituutioiden ja 

ihmisoikeuksien toimiston alustavat 

havainnot ja päätelmät sekä lopullisen 

kertomuksen 11. joulukuuta 2016 

pidetyistä ennenaikaisista 

parlamenttivaaleista, 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/17 

Tarkistus  17 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan -A kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  -A. ottaa huomioon, että maan pahin 

poliittinen kriisi sitten vuoden 2001 on 

jatkunut; toteaa, että vallitseva poliittinen 

eripura, kompromissihaluttomuus ja 

vuoropuhelun romahtaminen ovat 

synnyttäneet pitkittyneen poliittisen 

kriisin, joka on johtanut suurimpien 

oppositiopuolueiden parlamenttia 

koskevaan boikottiin sekä kahteen 

epäonnistuneeseen yritykseen järjestää 

ennenaikaiset parlamenttivaalit, mikä on 

edelleen heikentänyt luottamusta julkisiin 

instituutioihin; katsoo, että on maan 

kaikkien poliittisten voimien ja johtajien 

yhteinen velvollisuus päästä eroon 

poliittisesta eripurasta ja 

kompromissihaluttomuudesta 

varmistamalla kestävä poliittinen 

vuoropuhelu ja yhteistyö, jotka ovat 

olennaisen tärkeitä maan 

demokraattiselle kehitykselle ja 

vakaudelle, oikeusvaltion turvaamiselle, 

Eurooppa-perspektiivin säilyttämiselle ja 

maan kansalaisten yhteiselle edulle; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/18 

Tarkistus  18 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan -A a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  -A a. toteaa, että kriisiä ovat 

pahentaneet paljastukset korkea-arvoisten 

virkamiesten myötävaikutuksella 

harjoitetusta puhelinkuuntelusta, 

väitetyistä väärinkäytöksistä, 

ihmisoikeusloukkauksista, 

sekaantumisesta oikeuslaitoksen 

toimintaan, tiedotusvälineiden vapauteen 

ja vaaliprosessiin, kasvavasta 

politisoitumisesta sekä korruptiosta eri 

aloilla; toteaa, että kriisiä on kärjistänyt 

myös presidentin yritys armahtaa 

telekuuntelusta syytettyjä tai siihen 

väitetysti osallistuneita ihmisiä; ottaa 

huomioon, että Pržinon sopimus on pantu 

vain osittain täytäntöön ja että 

kiireellisten ensisijaisten uudistusten 

konkreettisessa täytäntöönpanossa on 

edistytty vain rajallisesti; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/19 

Tarkistus  19 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan -A b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  -A b. toteaa, että presidentin päätös olla 

antamatta hallituksen muodostamista 

koskevaa toimeksiantoa puolueelle, jolla 

on parlamentaarinen enemmistö, saattaa 

johtaa maan poliittisen tilanteen 

heikentymiseen entisestään sekä uuteen 

perustuslailliseen, kansalliseen ja etnisten 

ryhmien väliseen kriisiin; huomauttaa, 

että päätös on ristiriidassa EU:n 

keskeisiin arvoihin kuuluvien 

demokraattisten perusperiaatteiden ja 

oikeusvaltioperiaatteen kanssa sekä maan 

vakautus- ja assosiaatiosopimukseen ja 

Kööpenhaminan kriteereihin perustuvien 

velvoitteiden kanssa; ottaa huomioon, että 

maan perustuslain mukaan presidentin 

on annettava hallituksen muodostamista 

koskeva toimeksianto puolueelle, jolla on 

parlamentaarinen enemmistö; katsoo, että 

presidentin päätöksellä voi olla erittäin 

kielteinen vaikutus maan Eurooppa-

perspektiiviin; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/20 

Tarkistus  20 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että entisessä 

Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa 

pidettiin 11. joulukuuta 2016 ennenaikaiset 

parlamenttivaalit, joita oli jo ehditty lykätä 

kahteen kertaan, ja että vaalit sujuivat 

järjestäytyneessä ja rauhallisessa 

ilmapiirissä kansainvälisten vaatimusten 

sekä Etyjin demokraattisten instituutioiden 

ja ihmisoikeuksien toimiston suositusten 

mukaisesti; toteaa, että vaalit sujuivat 

ilman suurempia välikohtauksia ja ne 

järjestettiin yleisesti ottaen hallitusti ja että 

äänestysprosentti oli korkea; 

A. ottaa huomioon, että entisessä 

Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa 

pidettiin 11. joulukuuta 2016 ennenaikaiset 

parlamenttivaalit, joita oli jo ehditty lykätä 

kahteen kertaan, ja että vaalit sujuivat 

järjestäytyneessä ja rauhallisessa 

ilmapiirissä; huomauttaa, että Etyjin 

demokraattisten instituutioiden ja 

ihmisoikeuksien toimiston mukaan näissä 

vaaleissa oli todellinen kilpailuasetelma 

mutta vaalit järjestettiin ilmapiirissä, jossa 

vallitsi laaja epäluottamus instituutioihin 

ja poliittiseen valtakoneistoon; toteaa, että 

vaalit sujuivat ilman suurempia 

välikohtauksia ja ne järjestettiin yleisesti 

ottaen hallitusti ja että äänestysprosentti oli 

korkea; ottaa huomioon, että Etyjin 

demokraattisten instituutioiden ja 

ihmisoikeuksien toimiston lopullisen 

kertomuksen mukaan vaalien jälkeistä 

kautta ovat leimanneet jännittynyt 

ilmapiiri ja tyly retoriikka; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/21 

Tarkistus  21 

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

Chrysogonos 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. ottaa huomioon, että neuvosto on 

jarruttanut edistymistä, koska 

nimikysymys Kreikan kanssa on 

ratkaisematta; katsoo, ettei kahdenvälisiä 

kysymyksiä saisi käyttää tekosyynä, jolla 

estetään EU:n kanssa käytävien 

neuvottelujen pikainen aloittaminen; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/22 

Tarkistus  22 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. toteaa, ettei kahdenvälisiä kiistoja 

saisi käyttää estämään EU:hun liittymistä 

koskevaa prosessia eikä 

liittymisneuvottelujen aloittamista, vaan 

niitä pitäisi käsitellä asianmukaisesti 

rakentavassa hengessä ja EU:n ja YK:n 

vaatimusten mukaisesti; katsoo, että olisi 

pyrittävä kaikin keinoin ylläpitämään hyviä 

naapuruussuhteita ja etnisten ryhmien 

välisiä suhteita; 

G. katsoo, että avoimia kysymyksiä 

pitäisi käsitellä asianmukaisesti 

rakentavassa hengessä mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa ja mieluiten ennen 

liittymisneuvottelujen aloittamista ottaen 

huomioon YK:n ja EU:n periaatteet ja 

arvot; katsoo, että olisi pyrittävä kaikin 

keinoin ylläpitämään hyviä 

naapuruussuhteita ja etnisten ryhmien 

välisiä suhteita; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/23 

Tarkistus  23 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. pitää myönteisenä, että 11. 

joulukuuta 2016 pidetyissä ennenaikaisissa 

vaaleissa kunnioitettiin perusvapauksia ja 

että ne järjestettiin hallitusti, avoimesti ja 

osallistavasti ja ne sujuivat ilman suuria 

välikohtauksia; panee merkille, että Etyjin 

demokraattisten instituutioiden ja 

ihmisoikeuksien toimiston mukaan 

vaaleissa oli todellinen kilpailuasetelma; 

suhtautuu myönteisesti siihen, että kaikki 

puolueet hyväksyivät vaalien tulokset 

sisäisen vakauden nimissä, ja korostaa 

puolueiden vastuuta sen varmistamisessa, 

ettei poliittiseen kriisiin ajauduta; kehottaa 

kaikkia puolueita olemaan millään tavalla 

estämättä parlamentin tehokasta toimintaa; 

kehottaa pikaisesti muodostamaan uuden, 

vakaan ja vastuuvelvollisen hallituksen ja 

toteuttamaan avoimen siirtymäprosessin 

perustuslaillisten ja oikeudellisten 

vaatimusten ja menettelyjen mukaisesti, 

jotta voidaan käyttää mandaattia 

tarvittavien uudistusten toteuttamiseksi, 

varmistaa maan euroatlanttinen 

yhdentyminen ja edistää sen Eurooppa-

perspektiiviä maan kansalaisten eduksi; 

katsoo, että puolueiden ja etnisten ryhmien 

välinen yhteistyö on välttämätöntä 

kiireellisten sisäisten ja EU:hun liittyvien 

haasteiden ratkaisemiseksi ja 

1. pitää myönteisenä, että 11. 

joulukuuta 2016 pidetyissä ennenaikaisissa 

vaaleissa kunnioitettiin perusvapauksia ja 

että ne järjestettiin hallitusti, avoimesti ja 

osallistavasti ja ne sujuivat ilman suuria 

välikohtauksia; panee merkille, että Etyjin 

demokraattisten instituutioiden ja 

ihmisoikeuksien toimiston mukaan 

vaaleissa oli todellinen kilpailuasetelma; 

suhtautuu myönteisesti siihen, että kaikki 

puolueet hyväksyivät vaalien tulokset 

sisäisen vakauden nimissä, ja korostaa 

puolueiden vastuuta sen varmistamisessa, 

ettei poliittiseen kriisiin ajauduta; on 

huolissaan siitä, että vaalien jälkeistä 

kautta on leimannut jännittynyt ilmapiiri, 

jolle ovat olleet luonteenomaisia tyly 

retoriikka ja väkivallanteot; kehottaa 

tässä yhteydessä kaikkia puolueita 

pidättymään tilannetta kärjistävistä 

lausunnoista ja toimista ja hillitsemään 

kielenkäyttöään; kehottaa kaikkia 

puolueita olemaan millään tavalla 

estämättä parlamentin tehokasta toimintaa; 

kehottaa uutta hallitusta käyttämään 

mandaattia tarvittavien uudistusten 

toteuttamiseksi, jotta voidaan edistää 

maan Eurooppa-perspektiiviä maan 

kansalaisten eduksi; katsoo, että 

puolueiden ja etnisten ryhmien välinen 
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liittymisneuvottelujen aloittamista 

koskevan myönteisen suosituksen 

säilyttämiseksi; 

yhteistyö on välttämätöntä kiireellisten 

sisäisten ja EU:hun liittyvien haasteiden 

ratkaisemiseksi ja liittymisneuvottelujen 

aloittamista koskevan myönteisen 

suosituksen säilyttämiseksi; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/24 

Tarkistus  24 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. painottaa jälleen tiedotusvälineiden 

vapauden ja riippumattomuuden merkitystä 

yhtenä EU:n perusarvoista ja kaiken 

demokratian kulmakivenä; on yhä 

huolissaan sananvapaudesta ja 

tiedotusvälineiden vapaudesta, vihapuheen 

käytöstä, pelottelu- ja 

itsesensuuritapauksista, toimituksellisiin 

käytäntöihin kohdistuvasta 

järjestelmällisestä poliittisesta häirinnästä 

ja painostuksesta, tutkivan, puolueettoman 

ja paikkansapitävän uutisoinnin 

puuttumisesta sekä hallituksen toimintaa 

koskevasta epätasapainoisesta 

uutisoinnista; toistaa vaatimuksensa 

erilaisten näkökulmien tuomisesta esille 

valtavirran tiedotusvälineissä, erityisesti 

julkisessa yleisradiotoiminnassa; 

29. painottaa jälleen tiedotusvälineiden 

vapauden ja riippumattomuuden merkitystä 

yhtenä EU:n perusarvoista ja kaiken 

demokratian kulmakivenä; on yhä 

huolissaan sananvapaudesta ja 

tiedotusvälineiden vapaudesta, vihapuheen 

käytöstä, pelottelu- ja 

itsesensuuritapauksista, toimituksellisiin 

käytäntöihin kohdistuvasta 

järjestelmällisestä poliittisesta häirinnästä 

ja painostuksesta, tutkivan, puolueettoman 

ja paikkansapitävän uutisoinnin 

puuttumisesta sekä hallituksen toimintaa 

koskevasta epätasapainoisesta 

uutisoinnista; pitää tässä yhteydessä 

valitettavana, että Toimittajat ilman rajoja 

-järjestön laatiman indeksin mukaan maa 

oli Euroopan ja Balkanin maista 

alimpana pudottuaan vuoden 2009 34. 

sijalta 118. sijalle vuonna 2016, kun taas 

Freedom House -järjestön maan 

lehdistönvapautta koskevassa vuoden 

2017 raportissa maan tilanne oli edelleen 

”ei vapaa”; toistaa vaatimuksensa 

erilaisten näkökulmien tuomisesta esille 

valtavirran tiedotusvälineissä, erityisesti 

julkisessa yleisradiotoiminnassa; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/25 

Tarkistus  25 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

44 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

44. pitää myönteisenä, että luottamusta 

lisääviä toimia koskevasta aloitteesta 

tämän maan ja Kreikan välillä on saatu 

näkyviä tuloksia, mikä voisi parantaa 

yhteisymmärrystä ja lujittaa kahdenvälisiä 

suhteita ja siten pohjustaa kummankin 

osapuolen kannalta hyväksyttävää 

ratkaisua nimikysymykseen, ja panee 

merkille tulosten täytäntöönpanoa koskevat 

myönteiset kehityssuuntaukset: korostaa, 

että on tärkeää välttää sellaisia eleitä, 

kiistanalaisia toimia ja lausuntoja, joilla voi 

olla kielteinen vaikutus hyviin 

naapuruussuhteisiin; kehottaa 

painokkaasti varapuheenjohtajaa / 

korkeaa edustajaa ja komissiota 

laatimaan uusia aloitteita, jotta voidaan 

ratkaista jäljellä olevat erimielisyydet ja 

pyrkiä yhteistyössä näiden kahden maan 

sekä YK:n erityisedustajan kanssa 

kummankin osapuolen kannalta 

hyväksyttävään ratkaisuun 

nimikysymyksessä, ja kehottaa 

tiedottamaan tilanteen edistymisestä 

parlamentille; 

44. pitää myönteisenä, että luottamusta 

lisääviä toimia koskevasta aloitteesta 

tämän maan ja Kreikan välillä on saatu 

näkyviä tuloksia, mikä voisi parantaa 

yhteisymmärrystä ja lujittaa kahdenvälisiä 

suhteita ja siten pohjustaa kummankin 

osapuolen kannalta hyväksyttävää 

ratkaisua nimikysymykseen, ja panee 

merkille tulosten täytäntöönpanoa koskevat 

myönteiset kehityssuuntaukset: korostaa, 

että on tärkeää välttää sellaisia eleitä, 

kiistanalaisia toimia ja lausuntoja, joilla voi 

olla kielteinen vaikutus hyviin 

naapuruussuhteisiin; antaa edelleen täyden 

tukensa YK:n prosessille, joka säilyy 

keskeisenä foorumina ratkaisun 

löytämiseksi, sillä molemmat osapuolet 

tunnustavat sen; 

Or. en 

 

 


