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7.6.2017 A8-0055/26 

Tarkistus  26 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

S&D-ryhmän puolesta 

Ivo Vajgl 

ALDE-ryhmän puolesta 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

-1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  -1 a. pitää myönteisenä, että maahan 

muodostettiin uusi hallitus 31. toukokuuta 

2017; kehottaa kaikkia puolueita 

toimimaan sovinnon hengessä kaikkien 

kansalaisten yhteisen edun mukaisesti ja 

työskentelemään hallituksen kanssa 

luottamuksen palauttamiseksi maahan ja 

sen instituutioihin, myös panemalla 

kokonaisuudessaan täytäntöön Pržinon 

sopimuksen ja kiireelliset ensisijaiset 

uudistukset; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/27 

Tarkistus  27 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

S&D-ryhmän puolesta 

Ivo Vajgl 

ALDE-ryhmän puolesta 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

PPE-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 

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 uutta hallitusta etenemään 

pikaisesti tarvittavien uudistusten 

toteuttamisessa, jotta voidaan 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 liittymisneuvottelujen 

aloittamista koskevan myönteisen 
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välinen yhteistyö on välttämätöntä 

kiireellisten sisäisten ja EU:hun liittyvien 

haasteiden ratkaisemiseksi ja 

liittymisneuvottelujen aloittamista 

koskevan myönteisen suosituksen 

säilyttämiseksi; 

suosituksen säilyttämiseksi; 

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.6.2017 A8-0055/28 

Tarkistus  28 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  25 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 

lisätoimia todellisen sovintoprosessin 

edistämiseksi alueella erityisesti tukemalla 

lähimenneisyyttä käsitteleviä 

kulttuurihankkeita ja edistämällä yhteistä 

ja jaettua käsitystä historiasta samoin 

kuin julkista ja poliittista 

suvaitsevaisuuden, osallisuuden ja 

sovinnon kulttuuria; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/29 

Tarkistus  29 

Ivo Vajgl 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  B a. toteaa, että Talat Xhaferi valittiin 

27. huhtikuuta 2017 maan parlamentin 

uudeksi puhemieheksi; toteaa, että entisen 

Jugoslavian tasavallan Makedonian 

presidentti antoi 17. toukokuuta 2017 

uuden hallituksen muodostamista 

koskevan toimeksiannon SDSM:n 

johtajalle Zoran Zaeville; ottaa 

huomioon, että maan parlamentti 

hyväksyi 31. toukokuuta 2017 

pääministeri Zoran Zaevin johtaman 

uuden hallituksen; 

Or. en 

 

 


