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7.6.2017 A8-0055/26 

Amendement  26 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

namens de S&D-Fractie 

Ivo Vajgl 

namens de ALDE-Fractie 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

2016/2310(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf –1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  –1 bis. is ingenomen met het feit dat er op 

31 mei 2017 een nieuwe regering is 

gevormd; verzoekt alle politieke partijen 

met klem te handelen in een geest van 

verzoening, in het algemeen belang van 

alle burgers, en met de regering samen te 

werken om het vertrouwen in het land en 

zijn instellingen te herstellen, onder meer 

door middel van de onverkorte 

tenuitvoerlegging van de overeenkomst 

van Pržino en de "dringende 

hervormingsprioriteiten"; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/27 

Amendement  27 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

namens de S&D-Fractie 

Ivo Vajgl 

namens de ALDE-Fractie 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

2016/2310(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is verheugd over de eerbiediging 

van de grondrechten bij de vervroegde 

verkiezingen op 11 december 2016, die 

goed werden georganiseerd, op open en 

inclusieve wijze hebben plaatsgevonden, 

en zonder grote incidenten zijn verlopen;  

neemt er nota van dat de verkiezingen 

volgens de OVSE/ODIHR open waren; is 

er verheugd over dat alle politieke partijen 

de uitslag van deze verkiezingen hebben 

geaccepteerd, en wijst er met klem op dat 

zij een verantwoordelijkheid hebben om 

het land niet opnieuw te laten afglijden in 

een politieke crisis;  roept alle partijen op 

de effectieve werking van het parlement 

geen strobreed in de weg te leggen;  dringt 

aan op een snelle formatie van een 
nieuwe, stabiele en transparante regering, 

alsook op een transparante transitie, in 

overeenstemming met de grondwettelijke 

en wettelijke regels en procedures, zodat 

het mandaat kan worden gebruikt voor de 

doorvoering van noodzakelijke 

hervormingen, teneinde de Euro-

Atlantische integratie van het land te 

verzekeren en het Europees perspectief te 

behouden ten gunste van de inwoners; acht 

1. is verheugd over de eerbiediging 

van de grondrechten bij de vervroegde 

verkiezingen op 11 december 2016, die 

goed werden georganiseerd, op open en 

inclusieve wijze hebben plaatsgevonden, 

en zonder grote incidenten zijn verlopen; 

neemt er nota van dat de verkiezingen 

volgens de OVSE/ODIHR open waren; is 

er verheugd over dat alle politieke partijen 

de uitslag van deze verkiezingen hebben 

geaccepteerd, en wijst er met klem op dat 

zij een verantwoordelijkheid hebben om 

het land niet opnieuw te laten afglijden in 

een politieke crisis; roept alle partijen op 

de effectieve werking van het parlement 

geen strobreed in de weg te leggen; 

verzoekt de nieuwe regering met klem on 

vaart te zetten achter de noodzakelijke 

hervormingen, teneinde de Euro-

Atlantische integratie van het land te 

verzekeren en het Europees perspectief te 

behouden ten gunste van de inwoners; acht 

samenwerking tussen de partijen en 

etnische groeperingen van essentieel 

belang voor de aanpak van dringende 

binnenlandse en EU-gerelateerde 

uitdagingen, én om de positieve 
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samenwerking tussen de partijen en 

etnische groeperingen van essentieel 

belang voor de aanpak van dringende 

binnenlandse en EU-gerelateerde 

uitdagingen, én om de positieve 

aanbeveling voor de opening van 

onderhandelingen over toetreding tot de 

EU te behouden; 

aanbeveling voor de opening van 

onderhandelingen over toetreding tot de 

EU te behouden; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/28 

Amendement  28 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

2016/2310(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  25 bis. dringt aan op verdere 

inspanningen van de Commissie tot 

ondersteuning van een werkelijk 

verzoeningsproces in de regio, met name 

door steun voor culturele projecten die het 

recente verleden aan de orde stellen en 

door bevordering van een 

gemeenschappelijke en gedeelde kijk op 

de geschiedenis, en van een algemene en 

politieke cultuur van tolerantie, inclusie 

en verzoening; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/29 

Amendement  29 

Ivo Vajgl 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

2016/2310(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  B bis. overwegende dat Talat Xhaferi op 

27 april 2017 tot nieuwe voorzitter van het 

Macedonische parlement werd gekozen; 

overwegende dat de president van de 

Republiek Macedonië op 17 mei 2017 

SDSM-leider Zoran Zaev heeft belast met 

de vorming van een nieuwe regering; 

overwegende dat het Macedonische 

parlement op 31 mei 2017 gestemd heeft 

over de nieuwe, door premier Zoran Zaev 

geleide regering; 

Or. en 

 

 


