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7.6.2017 A8-0055/26 

Pozměňovací návrh  26 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

za skupinu S&D 

Ivo Vajgl 

za skupinu ALDE 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  –1a. vítá, že dne 31. května 2017 byla 

sestavena nová vláda; naléhá na všechny 

politické strany, aby jednaly v duchu 

usmíření a ve společném zájmu všech 

občanů a aby spolupracovaly s vládou na 

obnově důvěry v tuto zemi a její instituce, 

mimo jiné plným prováděním dohody 

z Pržina a naléhavých reformních priorit; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/27 

Pozměňovací návrh  27 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

za skupinu S&D 

Ivo Vajgl 

za skupinu ALDE 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva 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 

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; 

naléhá na novou vládu, aby urychleně 

pokročila s nezbytnými reformami, aby se 

zajistila euroatlantická integrace země a 

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; 



 

AM\1127597CS.docx  PE598.530v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

přístupových jednání v EU je nezbytná 

spolupráce všech stran a etnik; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/28 

Pozměňovací návrh  28 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  25a. vyzývá Komisi, aby dále usilovala o 

podporu skutečného procesu usmíření 

v tomto regionu, zejména podporou 

kulturních projektů, které se zabývají 

nedávnou minulostí a podporují společné 

a oběma stranami sdílené chápání historie 

a kulturu tolerance, inkluze a usmíření ve 

veřejném a politickém životě; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/29 

Pozměňovací návrh  29 

Ivo Vajgl 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ba. vzhledem k tomu, že dne 27. dubna 

byl Talat Xhaferi zvolen předsedou 

makedonského parlamentu; vzhledem 

k tomu, že dne 17. května 2017 prezident 

Bývalé jugoslávské republiky Makedonie 

pověřil předsedu SDSM (Sociálně 

demokratického svazu Makedonie) 

Zorana Zaeva sestavením nové vlády; 

vzhledem k tomu, že dne 31. května 2017 

makedonský parlament schválil novou 

vládu premiéra Zorana Zaeva; 

Or. en 

 

 


