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7.6.2017 A8-0055/26 

Pakeitimas 26 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

S&D frakcijos vardu 

Ivo Vajgl 

ALDE frakcijos vardu 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

-1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  –1a. palankiai vertina tai, kad 2017 m. 

gegužės 31 d. suformuota nauja 

vyriausybė. primygtinai ragina visas 

politines partijas veikti siekiant 

susitaikymo ir visų piliečių bendro labo 

bei bendradarbiauti su vyriausybe ir 

atkuriant pasitikėjimą valstybe ir jos 

institucijomis, be kita ko, visapusiškai 

įgyvendinant Pržino susitarimą ir 

neatidėliotinų reformų prioritetus; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/27 

Pakeitimas 27 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

S&D frakcijos vardu 

Ivo Vajgl 

ALDE frakcijos vardu 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. palankiai vertina per pirmalaikius 

rinkimus 2016 m. gruodžio 11 d., kurie 

buvo gerai administruojami, surengti 

skaidriai ir įtraukiai ir vyko be didelių 

incidentų, parodytą pagarbos pagrindinėms 

laisvėms; pažymi, kad ESBO 

Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių 

biuro nuomone rinkimai buvo 

konkurencingi; palankiai vertina tai, kad 

visos politinės partijos stabilumo šalyje 

labui pritarė šių rinkimų rezultatams, ir 

pabrėžia jų atsakomybę užtikrinti, kad 

nebūtų regreso į politinę krizę; ragina visas 

partijas nekliudyti veiksmingam 

parlamento veikimui; ragina greitai 

suformuoti naują, stabilią ir atskaitingą 
vyriausybę ir laikantis konstitucinių ir 

teisės aktų reikalavimų ir procedūrų 
užtikrinti skaidrų perėjimą tam, kad ji 

galėtų naudotis savo įgaliojimais 

būtinoms reformoms vykdyti, šalies 

euroatlantinei integracijai užtikrinti ir 

europinei perspektyvai savo piliečių labui 

paskatinti; mano, kad partijų tarpusavio 

bendradarbiavimas ir įvairių etninių 

grupių bendradarbiavimas yra būtinas 

siekiant spręsti neatidėliotinus šalies vidaus 

1. palankiai vertina per pirmalaikius 

rinkimus 2016 m. gruodžio 11 d., kurie 

buvo gerai organizuoti, surengti skaidriai 

ir įtraukiai ir vyko be didelių incidentų, 

parodytą pagarbą pagrindinėms laisvėms; 

pažymi, kad, ESBO Demokratinių 

institucijų ir žmogaus teisių biuro 

nuomone, rinkimai buvo konkurenciniai; 

palankiai vertina tai, kad visos politinės 

partijos stabilumo šalyje labui pripažino 

šių rinkimų rezultatus, ir pabrėžia jų 

atsakomybę užtikrinti, kad nebūtų grįžta į 

politinę krizę; ragina visas partijas 

nekliudyti veiksmingam parlamento 

veikimui; primygtinai ragina naująją 

vyriausybę skubiai vykdyti būtinas 

reformas siekiant užtikrinti šalies 

euroatlantinę integraciją ir piliečių labui 

stiprinti šalies europinę perspektyvą; 

mano, kad partijų ir įvairių etninių grupių 

tarpusavio bendradarbiavimas yra būtinas 

siekiant spręsti neatidėliotinus šalies vidaus 

ir su ES susijusius uždavinius, taip pat 

siekiant išlaikyti teigiamą rekomendaciją 

pradėti derybas dėl narystės ES; 
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ir su ES susijusius uždavinius, taip pat 

siekiant išlaikyti teigiamą rekomendaciją 

pradėti derybas dėl narystės ES; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/28 

Pakeitimas 28 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  25a. ragina Komisiją toliau dėti 

pastangas siekiant remti tikrą susitaikymo 

procesą regione, visų pirma remiant su 

nesenais praeities įvykiais susijusius 

kultūros projektus, kuriais skatinamas 

vienodas bendras istorijos suvokimas bei 

viešoji ir politinė tolerancijos, įtraukties 

bei susitaikymo kultūra; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/29 

Pakeitimas 29 

Ivo Vajgl 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ba. kadangi 2017 m. balandžio 27 d. 

išrinktas naujas Makedonijos parlamento 

pirmininkas Talat Xhaferi; kadangi 

2017 m. gegužės 17 d. Makedonijos 

Respublikos prezidentas pavedė SDSM 

partijos vadovui Zoranui Zaevui sudaryti 

naują vyriausybę; kadangi 2017 m. 

gegužės 31 d. naująją vyriausybę, 

vadovaujamą Ministro Pirmininko 

Zorano Zaevo, balsavimu patvirtino 

Makedonijos parlamentas; 

Or. en 

 

 


