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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.6.2017 A8-0055/26 

Módosítás  26 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Ivo Vajgl 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

–1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  –1a. üdvözli az új kormány 2017. május 

31-i megalakulását; felhívja a politikai 

pártokat, hogy a megbékélés jegyében 

cselekedjenek valamennyi polgár közös 

érdekében és működjenek együtt a 

kormánnyal az emberek az országba és az 

intézményekbe vetett bizalmának 

helyreállítása érdekében, többek közt a 

pržinói megállapodás és a sürgős 

reformprioritások maradéktalan 

végrehajtása révén; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/27 

Módosítás  27 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Ivo Vajgl 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. üdvözli, hogy a 2016. december 11-

i előrehozott választások során tiszteletben 

tartották az alapvető szabadságokat, 

valamint hogy a választások megfelelő 

igazgatás mellett, átlátható és inkluzív 

módon, nagyobb incidensek nélkül 

zajlottak le; megjegyzi, hogy az EBESZ és 

a Demokratikus Intézmények és Emberi 

Jogok Hivatala véleménye szerint a 

választásokon érvényesült a politikai 

verseny; üdvözli, hogy minden politikai 

párt elfogadta a választás eredményeit az 

ország stabilitása érdekében, valamint 

hangsúlyozza, hogy a pártok felelősek 

annak biztosításáért, hogy ne alakuljon ki 

ismét politikai válság; felszólítja 

valamennyi pártot, hogy tartózkodjanak a 

parlament hatékony működésének 

bárminemű akadályozásától; felhív egy új, 

stabil és elszámoltatható kormány gyors 

megalakítására és az átlátható átmenetre, 

az alkotmányos és jogi követelményekkel 

és eljárásokkal összhangban, a szükséges 

reformok folytatására kapott megbízatás 

végrehajtása céljából, az ország euroatlanti 

integrációjának, valamint az ország a 

polgárok javát szolgáló európai 

1. üdvözli, hogy a 2016. december 11-

i előrehozott választások során tiszteletben 

tartották az alapvető szabadságokat, 

valamint hogy a választások megfelelő 

igazgatás mellett, átlátható és inkluzív 

módon, nagyobb incidensek nélkül 

zajlottak le; megjegyzi, hogy az EBESZ és 

a Demokratikus Intézmények és Emberi 

Jogok Hivatala véleménye szerint a 

választásokon érvényesült a politikai 

verseny; üdvözli, hogy minden politikai 

párt elfogadta a választás eredményeit az 

ország stabilitása érdekében, valamint 

hangsúlyozza, hogy a pártok felelősek 

annak biztosításáért, hogy ne alakuljon ki 

ismét politikai válság; felszólítja 

valamennyi pártot, hogy tartózkodjanak a 

parlament hatékony működésének 

bárminemű akadályozásától; felhívja az új 

kormányt, hogy késlekedés nélkül 

folytassa a szükséges reformokat az ország 

euroatlanti integrációjának biztosítása, 

valamint az ország a polgárok javát 

szolgáló európai perspektívájának a 

előmozdítása érdekében; 

kulcsfontosságúnak tartja a pártok és az 

etnikai csoportok közötti együttműködést a 
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perspektívájának a előmozdítása 

érdekében; kulcsfontosságúnak tartja a 

pártok és az etnikai csoportok közötti 

együttműködést a sürgető hazai és uniós 

vonatkozású kihívások kezelése, valamint 

annak érdekében, hogy fenntartsák az 

uniós tagságról szóló tárgyalások 

megnyitására adott pozitív ajánlást; 

sürgető hazai és uniós vonatkozású 

kihívások kezelése, valamint annak 

érdekében, hogy fenntartsák az uniós 

tagságról szóló tárgyalások megnyitására 

adott pozitív ajánlást; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/28 

Módosítás  28 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  25a. felszólítja a Bizottságot, hogy 

tegyen további erőfeszítéseket a régióban 

egy valódi megbékélési folyamat 

támogatására, nevezetesen a közelmúlttal 

foglalkozó kulturális projektek 

támogatása és a történelem közös és 

egységes értelmezésének, valamint a 

tolerancia, a befogadás és a megbékélés 

közéleti és politikai kultúrájának 

előmozdítása révén; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/29 

Módosítás  29 

Ivo Vajgl 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

B a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ba. mivel 2017. április 27-én Talat 

Xhaferit választották meg a macedón 

parlament elnökévé; mivel 2017. május 

17-én Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság elnöke Zoran Zaevnek, az 

SDSM elnökének adott megbízást az új 

kormány megalakítására; mivel 2017. 

május 31-én a macedón parlament 

megszavazta a Zoran Zaev miniszterelnök 

vezette új kormányt; 

Or. en 

 

 


