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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu – 1a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  –1a. Jilqa' l-formazzjoni ta' gvern ġdid 

fil-31 ta' Mejju 2017; Iħeġġeġ lill-partiti 

politiċi kollha biex jaġixxu fi spirtu ta' 

rikonċiljazzjoni, fl-interess komuni taċ-

ċittadini kollha u jaħdmu mal-gvern biex 

terġa' tiġi restawrata l-fiduċja fil-pajjiż u 

fl-istituzzjonijiet tiegħu, inkluż permezz 

tal-implimentazzjoni sħiħa tal-Ftehim ta' 

Przino u tal-Prijoritajiet ta' Riforma 

Urġenti; 

Or. en 
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Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

2016/2310(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rispett għal-

libertajiet fundamentali muri matul l-

elezzjoni bikrija fil-11 ta' Diċembru 2016, 

li kienet amministrata sew, saret b'mod 

trasparenti u inklużiv u mingħajr inċidenti 

kbar; jinnota li l-OSKE/ODIHR 

ikkunsidrat li l-elezzjoni kienet 

kompetittiva; jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li 

l-partiti politiċi kollha aċċettaw ir-riżultati 

tagħha fl-interess tal-istabilità domestika u 

jenfasizza r-responsabilità tagħhom li 

jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda rigress fi 

kriżi politika; jistieden lill-partijiet kollha 

biex iżommu lura milli b'xi mod 

jostakolaw il-funzjonament effettiv tal-

parlament; jitlob li jiġi fformat malajr 

gvern ġdid, stabbli u responsabbli u li ssir 

transizzjoni trasparenti, f'konformità 

mar-rekwiżiti u l-proċeduri kostituzzjonali 

u legali, sabiex isir użu mill-mandat biex 

jitkomplew ir-riformi neċessarji, biex tiġi 

żgurata l-integrazzjoni Ewro-Atlantika tal-

pajjiż u biex titmexxa 'l quddiem il-

perspettiva Ewropea tiegħu għall-

benefiċċju taċ-ċittadini; iqis li l-

kooperazzjoni bejn il-partiti u interetnika 

hija essenzjali għall-indirizzar tal-isfidi 

1. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rispett għal-

libertajiet fundamentali muri matul l-

elezzjoni bikrija fil-11 ta' Diċembru 2016, 

li kienet amministrata sew, saret b'mod 

trasparenti u inklużiv u mingħajr inċidenti 

kbar; jinnota li l-OSKE/ODIHR 

ikkunsidrat li l-elezzjoni kienet 

kompetittiva; jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li 

l-partiti politiċi kollha aċċettaw ir-riżultati 

tagħha fl-interess tal-istabilità domestika u 

jenfasizza r-responsabilità tagħhom li 

jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda rigress fi 

kriżi politika; jistieden lill-partijiet kollha 

biex iżommu lura milli b'xi mod 

jostakolaw il-funzjonament effettiv tal-

parlament; iħeġġeġ lill-gvern il-ġdid biex 

jipproċedi malajr bir-riformi neċessarji, 

biex tiġi żgurata l-integrazzjoni Ewro-

Atlantika tal-pajjiż u biex titmexxa 'l 

quddiem il-perspettiva Ewropea tiegħu 

għall-benefiċċju taċ-ċittadini; iqis li l-

kooperazzjoni bejn il-partiti u interetnika 

hija essenzjali għall-indirizzar tal-isfidi 

urġenti interni u dawk relatati mal-UE, u 

għaż-żamma tar-rakkomandazzjoni 

pożittiva biex jinfetħu n-negozjati ta' 

adeżjoni mal-UE; 
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urġenti interni u dawk relatati mal-UE, u 

għaż-żamma tar-rakkomandazzjoni 

pożittiva biex jinfetħu n-negozjati ta' 

adeżjoni mal-UE; 

Or. en 
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2016/2310(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  25a. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 

sforzi ulterjuri biex tappoġġa proċess ta' 

rikonċiljazzjoni ġenwin fir-reġjun, 

partikolarment permezz ta' appoġġ għal 

proġetti kulturali li jittrattaw il-passat 

reċenti u l-promozzjoni ta' fehim komuni 

u kondiviż tal-istorja u kultura pubblika u 

politika ta' tolleranza, inklużjoni u 

rikonċiljazzjoni; 

Or. en 
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Ivo Vajgl 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ba (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ba. billi, fis-27 ta' April 2017, Talat 

Xhaferi ġie elett bħala l-Ispeaker il-ġdid 

tal-Parlament tal-Maċedonja; billi, fis-

17 ta' Mejju 2017, il-President tar-

Repubblika tal-Maċedonja ta l-mandat 

lill-kap tal-SDSM, Zoran Zaev, biex 

jifforma gvern ġdid; billi, fil-

31 ta' Mejju 2017, il-gvern il-ġdid 

immexxi mill-Prim Ministru Zoran Zaev 

ġie approvat mill-Parlament tal-

Maċedonja; 

Or. en 

 

 


