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7.6.2017 A8-0055/15 

Alteração  15 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

Alteração horizontal 

 

Proposta de resolução Alteração 

  Substituir “a Macedónia” por “o país” em 

todo o texto. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/16 

Alteração  16 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta os resultados e as 

conclusões preliminares da OSCE/AIDDH 

relativamente às eleições legislativas 

antecipadas de 11 de dezembro de 2016, 

– Tendo em conta os resultados e as 

conclusões preliminares, bem como o 

relatório final da OSCE/AIDDH 

relativamente às eleições legislativas 

antecipadas de 11 de dezembro de 2016, 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/17 

Alteração  17 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando -A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  -A. Considerando que o país tem 

vivido o prolongamento da sua pior crise 

política desde 2001; que a mentalidade 

política fraturante, a ausência de 

compromissos e o falhanço do diálogo 

originaram uma crise política prolongada 

que conduziu ao boicote do Parlamento 

pelos principais partidos da oposição, bem 

como a duas tentativas infrutíferas de 

realizar eleições legislativas antecipadas, 

colocando ainda mais em causa a 

confiança nas instituições públicas; que 

todas as forças políticas e todos os líderes 

do país partilham a responsabilidade de 

superar a mentalidade política fraturante 

e a ausência de compromissos, garantindo 

um diálogo e uma cooperação política 

sustentáveis, essenciais para a 

estabilidade e o desenvolvimento 

democrático do país, a salvaguarda do 

Estado de direito, a perspetiva europeia e 

o bem comum dos cidadãos; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/18 

Alteração  18 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando -A-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  A-A. Considerando que a crise foi 

agravada por revelações sobre escutas 

telefónicas com a participação de altos 

funcionários do governo, alegadas 

infrações, violação dos direitos humanos, 

interferência no poder judicial, na 

liberdade dos meios de comunicação 

social e no processo eleitoral, bem como 

sobre ingerência política e corrupção em 

vários setores; que a crise foi ainda mais 

agravada pela tentativa do Presidente de 

perdoar pessoas acusadas ou 

alegadamente implicadas nas escutas 

telefónicas; que o Acordo de Pržino só foi 

aplicado parcialmente e que foram 

limitados os progressos alcançados na 

execução concreta das Prioridades 

Urgentes de Reforma; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/19 

Alteração  19 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando A-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  A-B. Considerando que a decisão do 

Presidente de não mandatar durante mais 

de 5 meses o partido com maioria 

parlamentar a formar governo originou 

uma maior degradação da situação 

política no país; que esta decisão era 

incompatível com os princípios 

democráticos básicos e com o Estado de 

direito, que são valores fundamentais da 

UE, bem como com as obrigações do país 

ao abrigo do Acordo de Estabilização e de 

Associação e dos critérios de Copenhaga; 

que, de acordo com a Constituição do 

país, o Presidente devia ter mandatado o 

partido com maioria parlamentar a 

formar governo; que a decisão do 

Presidente podia ter um profundo impacto 

negativo na perspetiva europeia do país; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/20 

Alteração  20 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que, depois de 

proteladas duas vezes, as eleições 

legislativas antecipadas na antiga 

República jugoslava da Macedónia tiveram 

lugar em 11 de dezembro de 2016 num 

ambiente normal e tranquilo, em 

conformidade com as normas 

internacionais e em consonância com as 

recomendações da OSCE/ODIHR; 

considerando que estas eleições 

decorreram sem incidentes de relevo, 

foram em geral bem organizadas, e a 

afluência às urnas foi elevada; 

A. Considerando que, depois de 

proteladas por duas vezes, as eleições 

legislativas antecipadas na antiga 

República jugoslava da Macedónia tiveram 

lugar em 11 de dezembro de 2016 num 

ambiente normal e tranquilo; que a 

OSCE/ODIHR entende que as eleições 

legislativas antecipadas foram bastante 

disputadas, apesar de se terem realizado 

num clima de desconfiança generalizada 

da opinião pública em relação às 

instituições e ao aparelho político; 
considerando que estas eleições 

decorreram sem incidentes de relevo, 

foram em geral bem organizadas, e a 

afluência às urnas foi elevada; que, de 

acordo com o relatório final da 

OSCE/ODIHR, o período pós-eleitoral foi 

marcado por uma atmosfera tensa e por 

uma retórica drástica; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/21 

Alteração  21 

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

Chrysogonos 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que o Conselho tem 

vindo a impedir a realização de 

progressos devido à questão da ao 

problema não resolvido com a Grécia; 

que as questões bilaterais não devem ser 

utilizadas como pretexto para bloquear o 

rápido início das negociações com a UE; 

Suprimido 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/22 

Alteração  22 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 

Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que os diferendos 

bilaterais não devem ser utilizados para 

obstruir o processo de adesão à UE nem a 

abertura das negociações de adesão, 

devendo antes ser devidamente abordados 

à luz de um espírito construtivo e em 

conformidade com as normas da UE e da 

ONU; considerando que devem ser feitos 

todos os esforços para manter boas 

relações de vizinhança e interétnicas; 

G. Considerando que as questões 

pendentes devem ser devidamente 

abordadas à luz de um espírito construtivo 

o mais atempadamente possível e, de 

preferência, antes da abertura das 

negociações de adesão, tendo em conta os 

princípios e valores da ONU e da UE; 

considerando que devem ser feitos todos os 

esforços para manter boas relações de 

vizinhança e interétnicas; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/23 

Alteração  23 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com o respeito das 

liberdades fundamentais patenteado 

aquando das eleições antecipadas de 11 de 

dezembro de 2016, que foram bem 

organizadas e decorreram de forma 

transparente e inclusiva, e sem incidentes 

de relevo; regista que a OSCE/ODIHR 

considerou que as eleições foram bastante 

disputadas; saúda o facto de todos os 

partidos políticos terem aceitado os seus 

resultados no interesse da estabilidade 

interna e sublinha a sua responsabilidade 

em impedir o regresso à crise política; 

apela a todos os partidos para que se 

abstenham de qualquer obstrução ao bom 

funcionamento do parlamento; apela à 

rápida formação de um novo governo, 

estável e responsável, e a uma transição 

transparente, em sintonia com os 

preceitos e procedimentos constitucionais 

e jurídicos, a fim de poder utilizar o 

mandato para efetuar as reformas 

necessárias, por forma a assegurar a 

integração euro-atlântica do país e o 

avanço de uma perspetiva europeia no 

interesse dos cidadãos; considera essencial 

a cooperação interpartidária e interétnica 

para dar resposta aos prementes desafios 

internos e aos desafios relacionados com a 

UE, e para manter a recomendação positiva 

1. Congratula-se com o respeito das 

liberdades fundamentais patenteado 

aquando das eleições antecipadas de 11 de 

dezembro de 2016, que foram bem 

organizadas e decorreram de forma 

transparente e inclusiva, e sem incidentes 

de relevo; regista que a OSCE/ODIHR 

considerou que as eleições foram bastante 

disputadas; saúda o facto de todos os 

partidos políticos terem aceitado os seus 

resultados no interesse da estabilidade 

interna e sublinha a sua responsabilidade 

em impedir o regresso à crise política; 

mostra-se apreensivo pelo facto de o 

período pós-eleitoral ter sido marcado por 

uma atmosfera tensa e por uma retórica 

drástica e por atos de violência; exorta, 

neste contexto, todos os partidos políticos 

a absterem-se de quaisquer declarações 

ou ações incendiárias e a reduzirem a sua 

retórica; apela a todos os partidos para 

que se abstenham de qualquer obstrução 

ao bom funcionamento do parlamento; 
apela ao novo governo para que utilize o 

mandato para efetuar as reformas 

necessárias, por forma a assegurar a 

integração euro-atlântica do país e o 

avanço de uma perspetiva europeia no 

interesse dos cidadãos; considera essencial 

a cooperação interpartidária e interétnica 
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no sentido de encetar negociações de 

adesão à UE; 

para dar resposta aos prementes desafios 

internos e aos desafios relacionados com a 

UE, e para manter a recomendação positiva 

no sentido de encetar negociações de 

adesão à UE; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/24 

Alteração  24 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 

Proposta de resolução Alteração 

29. Reitera a importância da liberdade e 

da independência dos meios de 

comunicação enquanto um dos valores 

fundamentais da UE e pedra angular de 

qualquer democracia; mantém-se 

preocupado com a liberdade de expressão e 

os meios de comunicação social, o recurso 

ao discurso de ódio, os casos de 

intimidação e de autocensura, a 

interferência e pressão política sistemática 

nas políticas editoriais, a inexistência de 

uma cobertura jornalística de investigação, 

objetiva e exata, bem como a cobertura 

desequilibrada das atividades 

governamentais; reitera o seu apelo à 

cobertura segundo uma variedade de 

pontos de vista nos principais meios de 

comunicação social, em especial no serviço 

público de radiodifusão; 

29. Reitera a importância da liberdade e 

da independência dos meios de 

comunicação enquanto um dos valores 

fundamentais da UE e pedra angular de 

qualquer democracia; mantém-se 

preocupado com a liberdade de expressão e 

os meios de comunicação social, o recurso 

ao discurso de ódio, os casos de 

intimidação e de autocensura, a 

interferência e pressão política sistemática 

nas políticas editoriais, a inexistência de 

uma cobertura jornalística de investigação, 

objetiva e exata, bem como a cobertura 

desequilibrada das atividades 

governamentais; lamenta, neste contexto, 

que, no índice compilado pelos Repórteres 

Sem Fronteiras, o país se tenha 

classificado na última posição na Europa 

e nos Balcãs, descendo da 34.ª em 2009 

para a 118.ª posição em 2016, quando, no 

relatório de 2017 da Freedom House 

sobre liberdade de imprensa, o estatuto do 

país havia passado de «parcialmente 

livre» para «não livre»; reitera o seu apelo 

à cobertura segundo uma variedade de 

pontos de vista nos principais meios de 

comunicação social, em especial no serviço 

público de radiodifusão; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/25 

Alteração  25 

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

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 44 

 

Proposta de resolução Alteração 

44. Saúda os resultados concretos da 

iniciativa tendente a medidas de reforço da 

confiança entre este país e a Grécia, 

suscetíveis de contribuir para um melhor 

entendimento e para o fortalecimento das 

relações bilaterais, abrindo caminho a uma 

solução mutuamente aceitável para o 

problema da denominação do país, e 

reconhece os desenvolvimentos positivos 

registados na respetiva aplicação; sublinha 

a importância de evitar gestos, ações e 

declarações controversas, suscetíveis de 

terem um impacto negativo nas relações de 

boa vizinhança; reitera com firmeza o seu 

convite à Vice-Presidente/Alta 

Representante (VP/AR) e à Comissão 

para que desenvolvam novas iniciativas 

para ultrapassar as diferenças que 

subsistem e para que trabalhem, em 

cooperação com os dois países e com o 

Representante Especial das Nações 

Unidas, para uma solução mutuamente 

aceitável quanto à questão da 

denominação do país e para que 

mantenham o Parlamento informado a 

esse respeito; 

44. Saúda os resultados concretos da 

iniciativa tendente a medidas de reforço da 

confiança entre este país e a Grécia, 

suscetíveis de contribuir para um melhor 

entendimento e para o fortalecimento das 

relações bilaterais, abrindo caminho a uma 

solução mutuamente aceitável para o 

problema da denominação do país, e 

reconhece os desenvolvimentos positivos 

registados na respetiva aplicação; sublinha 

a importância de evitar gestos, ações e 

declarações controversas, suscetíveis de 

terem um impacto negativo nas relações de 

boa vizinhança; reafirma o seu total apoio 

ao processo das Nações Unidas, que 

continua a ser, como de resto é 

reconhecido por ambas as partes, o 

quadro privilegiado para a obtenção de 
uma solução; 

Or. en 
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