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Muudatusettepanek  26 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

fraktsiooni S&D nimel 

Ivo Vajgl 

fraktsiooni ALDE nimel 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

2016/2310(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt –1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  –1 a. väljendab rahulolu seoses uue 

valitsuse moodustamisega 31. mail 2017; 

nõuab, et kõik poliitilised parteid 

toimiksid leppimise vaimus ja kõigi 

kodanike ühistes huvides ning teeksid 

valitsusega koostööd usalduse 

taastamiseks riigi ja tema institutsioonide 

vastu, täites muu hulgas täielikult Prizo 

kokkulepet ning viies ellu pakilised 

esmatähtsad reformid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  27 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

fraktsiooni S&D nimel 

Ivo Vajgl 

fraktsiooni ALDE nimel 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

2016/2310(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib tunnustavalt, et 11. 

detsembril 2016 toimunud ennetähtaegsetel 

valimistel järgiti põhiõigusi, valimised olid 

hästi korraldatud, läbipaistvalt ja kaasavalt 

organiseeritud ning kulgesid suuremate 

vahejuhtumiteta; märgib, et 

OSCE/ODIHRi hinnangul olid valimised 

tõelist konkureerimist võimaldavad; peab 

õigeks, et erakonnad kiitsid 

valimistulemused riigi stabiilsuse huvides 

heaks ja rõhutab, et erakonnad peavad 

kandma hoolt selle eest, et riik ei langeks 

uuesti poliitilisse kriisi; kutsub kõiki 

erakondi üles hoiduma parlamendi edukat 

toimimist takistamast; nõuab, et kiiresti 

moodustataks stabiilne ja 

vastutusvõimeline uus valitsus ning et 

üleminek oleks läbipaistev ja toimuks 

põhiseaduslikke ja seaduslikke nõudeid ja 

menetlusi järgides, eesmärgiga kasutada 

saadud volitusi vajalike reformide 

jätkamiseks, et tagada riigi Euro-Atlandi 

integratsioon ja edendada ELiga ühinemise 

väljavaateid oma kodanike hüvanguks; 

peab erakondade ja rahvusrühmade 

omavahelist koostööd oluliseks teguriks 

kiireloomuliste riigisiseste ja ELiga seotud 

1. märgib tunnustavalt, et 11. 

detsembril 2016 toimunud ennetähtaegsetel 

valimistel järgiti põhiõigusi, valimised olid 

hästi korraldatud, läbipaistvalt ja kaasavalt 

organiseeritud ning kulgesid suuremate 

vahejuhtumiteta; märgib, et 

OSCE/ODIHRi hinnangul olid valimised 

tõelist konkureerimist võimaldavad; peab 

õigeks, et erakonnad kiitsid 

valimistulemused riigi stabiilsuse huvides 

heaks ja rõhutab, et erakonnad peavad 

kandma hoolt selle eest, et riik ei langeks 

uuesti poliitilisse kriisi; kutsub kõiki 

erakondi üles hoiduma parlamendi edukat 

toimimist takistamast; nõuab, et uus 

valitsus jätkaks kiiresti vajalikke reforme, 

et tagada riigi Euro-Atlandi integratsioon ja 

edendada ELiga ühinemise väljavaateid 

oma kodanike hüvanguks; peab 

erakondade ja rahvusrühmade omavahelist 

koostööd oluliseks teguriks kiireloomuliste 

riigisiseste ja ELiga seotud probleemide 

lahendamisel, samuti selleks, et säiliks 

soovitus avada läbirääkimised riigi 

ühinemiseks ELiga; 
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probleemide lahendamisel, samuti selleks, 

et säiliks soovitus avada läbirääkimised 

riigi ühinemiseks ELiga; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  28 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

2016/2310(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 25 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  25 a. kutsub komisjoni üles tegema 

lisapingutusi, et toetada piirkonnas tõelist 

lepitusprotsessi, toetades eelkõige 

lähiminevikku käsitlevaid 

kultuuriprojekte ja edendades ühist 

jagatud ajalookäsitust ning sallivuse, 

kaasatuse ja leppimise ühist poliitilist 

kultuuri; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/29 

Muudatusettepanek  29 

Ivo Vajgl 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

2016/2310(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  B a) arvestades, et 27. aprillil 2017 

valiti Makedoonia parlamendi uueks 

spiikriks Talat Xhaferi; arvestades, et 17. 

mail 2017 tegi Makedoonia Vabariigi 

president uue valitsuse moodustamise 

ülesandeks SDSM-i juhile Zoran Zaevile; 

arvestades, et 31. mail 2017 kinnitas 

Makedoonia parlament peaminister 

Zoran Zaevi juhitud uue valitsuse 

ametisse; 

Or. en 

 

 


