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7.6.2017 A8-0055/26 

Alteração  26 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

em nome do Grupo S&D 

Ivo Vajgl 

em nome do Grupo ALDE 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

Nº -1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  -1-A. Congratula-se com a formação de 

um novo governo em 31 de maio de 2017; 

exorta todos os partidos políticos a agirem 

num espírito de reconciliação, no 

interesse comum de todos os cidadãos e a 

trabalharem com o governo sobre o 

restabelecimento da confiança no país e 

nas suas instituições, nomeadamente 

através da plena aplicação do acordo de 

Przino e das Prioridades Urgentes de 

Reforma; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/27 

Alteração  27 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

em nome do Grupo S&D 

Ivo Vajgl 

em nome do Grupo ALDE 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com o respeito das 

liberdades fundamentais patenteado 

aquando das eleições antecipadas de 11 de 

dezembro de 2016, que foram bem 

organizadas e decorreram de forma 

transparente e inclusiva, e sem incidentes 

de relevo; regista que a OSCE/ODIHR 

considerou que as eleições foram bastante 

disputadas; saúda o facto de todos os 

partidos políticos terem aceitado os seus 

resultados no interesse da estabilidade 

interna e sublinha a sua responsabilidade 

em impedir o regresso à crise política; 

apela a todos os partidos para que se 

abstenham de qualquer obstrução ao bom 

funcionamento do parlamento; apela à 

rápida formação de um governo novo, 

estável e responsável, e a uma transição 

transparente, em sintonia com os 

preceitos e procedimentos constitucionais 

e jurídicos, a fim de poder utilizar o 

mandato para efetuar as reformas 

necessárias, por forma a assegurar a 

integração euro-atlântica do país e o 

avanço de uma perspetiva europeia no 

interesse dos cidadãos; considera essencial 

a cooperação interpartidária e interétnica 

1. Congratula-se com o respeito das 

liberdades fundamentais patenteado 

aquando das eleições antecipadas de 11 de 

dezembro de 2016, que foram bem 

organizadas e decorreram de forma 

transparente e inclusiva, e sem incidentes 

de relevo; regista que a OSCE/ODIHR 

considerou que as eleições foram bastante 

disputadas; saúda o facto de todos os 

partidos políticos terem aceitado os seus 

resultados no interesse da estabilidade 

interna e sublinha a sua responsabilidade 

em impedir o regresso à crise política; 

apela a todos os partidos para que se 

abstenham de qualquer obstrução ao bom 

funcionamento do parlamento; exorta o 

novo governo a levar rapidamente a cabo 

as reformas necessárias, por forma a 

assegurar a integração euro-atlântica do 

país e o avanço de uma perspetiva europeia 

no interesse dos cidadãos; considera 

essencial a cooperação interpartidária e 

interétnica para dar resposta aos prementes 

desafios internos e aos desafios 

relacionados com a UE, e para manter a 

recomendação positiva no sentido de 

encetar negociações de adesão à UE; 
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para dar resposta aos prementes desafios 

internos e aos desafios relacionados com a 

UE, e para manter a recomendação positiva 

no sentido de encetar negociações de 

adesão à UE; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/28 

Alteração  28 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 25-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  25-A. Insta a Comissão a envidar novos 

esforços com vista a facilitar um 

verdadeiro processo de reconciliação na 

região, nomeadamente através do apoio a 

projetos culturais relacionados com o 

passado recente e promover uma 

compreensão comum e partilhada da 

História e uma cultura pública e política 

de tolerância, inclusão e reconciliação; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/29 

Alteração  29 

Ivo Vajgl 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  B-A. Considerando que, em 27 de abril 

de 2017, Talat Xhaferi foi eleito novo 

Presidente do Parlamento da Macedónia; 

considerando que, em 17 de maio de 2017, 

o Presidente da República da Macedónia 

confiou o mandato de formar o novo 

governo ao líder do SDSM Zoran Zaev; 

considerando que, em 31 de maio de 2017, 

o novo Governo, liderado pelo Primeiro-

Ministro Zoran Zaev, foi aprovado por 

votação pelo Parlamento da Macedónia; 

Or. en 

 

 


