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Ændringsforslag  26 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

for S&D-Gruppen 

Ivo Vajgl 

for ALDE-Gruppen 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

for EPP-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt – 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  -1a. ser med tilfredshed på dannelsen 

af en ny regering den 31. maj 2017; 

opfordrer indtrængende alle politiske 

partier til at agere i en forsonlig ånd til 

alle borgeres fælles bedste og til at arbejde 

sammen med regeringen om at genoprette 

tilliden til landet og dets institutioner, bl.a. 

gennem en fuldstændig gennemførelse af 

Przino-aftalen og de hastende 

reformprioriteter; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/27 

Ændringsforslag  27 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

for S&D-Gruppen 

Ivo Vajgl 

for ALDE-Gruppen 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. glæder sig over den respekt for de 

grundlæggende frihedsrettigheder, der blev 

udvist i forbindelse med det tidlige valg 

den 11. december 2016, som var 

veltilrettelagt, blev afholdt på en 

gennemsigtig og inkluderende måde og 

forløb uden væsentlige hændelser; 

bemærker, at OSCE/ODIHR anså det for at 

være et reelt valg med konkurrence mellem 

partier og kandidater; glæder sig over, at 

alle politiske partier accepterede 

valgresultatet af hensyn til stabiliteten i 

landet, og understreger, at det er deres 

ansvar at sikre, at landet ikke ryger tilbage 

i en politisk krise; opfordrer alle parter til 

at afholde sig fra at obstruere parlamentets 

effektive funktionsevne; opfordrer til, at 

der hurtigt dannes en ny stabil og 

ansvarlig regering, og til, at 

overgangsperioden bliver gennemsigtig i 

overensstemmelse med de 

forfatningsmæssige og retlige krav og 

procedurer, således at regeringen kan 

gøre brug af sit mandat til at gå videre 

med de nødvendige reformer for at sikre 

landets euro-atlantiske integration og 

fremme dets EU-fremtidsudsigter til gavn 

1. glæder sig over den respekt for de 

grundlæggende frihedsrettigheder, der blev 

udvist i forbindelse med det tidlige valg 

den 11. december 2016, som var 

veltilrettelagt, blev afholdt på en 

gennemsigtig og inkluderende måde og 

forløb uden væsentlige hændelser; 

bemærker, at OSCE/ODIHR anså det for at 

være et reelt valg med konkurrence mellem 

partier og kandidater; glæder sig over, at 

alle politiske partier accepterede 

valgresultatet af hensyn til stabiliteten i 

landet, og understreger, at det er deres 

ansvar at sikre, at landet ikke ryger tilbage 

i en politisk krise; opfordrer alle parter til 

at afholde sig fra at obstruere parlamentets 

effektive funktionsevne; opfordrer 

indtrængende den nye regering til hurtigt 

at gå videre med de nødvendige reformer 

for at sikre landets euro-atlantiske 

integration og fremme dets EU-

fremtidsudsigter til gavn for borgerne; 

mener, at samarbejde på tværs af partierne 

og de etniske grupper er afgørende for at 

kunne tackle de presserende indenlandske 

og EU-relaterede udfordringer og for at 

kunne fastholde den positive henstilling til, 
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for borgerne; mener, at samarbejde på 

tværs af partierne og de etniske grupper er 

afgørende for at kunne tackle de 

presserende indenlandske og EU-relaterede 

udfordringer og for at kunne fastholde den 

positive henstilling til, at der indledes 

tiltrædelsesforhandlinger med EU; 

at der indledes tiltrædelsesforhandlinger 

med EU; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/28 

Ændringsforslag  28 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  25a. opfordrer Kommissionen til at 

gøre en yderligere indsats for at støtte en 

reel forsoningsproces i regionen, navnlig 

gennem støtte til kulturelle projekter, der 

vedrører den nære fortid og fremmer en 

fælles og delt forståelse af historien og en 

offentlig og politisk kultur af tolerance, 

inklusion og forsoning; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/29 

Ændringsforslag  29 

Ivo Vajgl 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning B a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ba. der henviser til, at Talat Xhaferi 

den 27. april 2017 blev valgt som ny 

formand for det makedonske parlament; 

der henviser til, at præsidenten for 

Republikken Makedonien den 17. maj 

2017 gav SDSM-lederen, Zoran Zaev, 

mandat til at danne ny regering; der 

henviser til, at den nye regering under 

ledelse af premierminister Zoran Zaev 

blev stemt ind af det makedonske 

parlament den 31. maj 2017; 

Or. en 

 

 


