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7.6.2017 A8-0055/26 

Amendamentul  26 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

în numele Grupului S&D 

Ivo Vajgl 

în numele Grupului ALDE 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul -1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  –1a. salută formarea noului guvern la 

31 mai 2017; îndeamnă toate partidele 

politice să acționeze în spiritul 

reconcilierii, în interesul comun al 

tuturor cetățenilor și să colaboreze cu 

guvernul pentru restabilirea încrederii în 

țară și în instituțiile sale, inclusiv prin 

implementarea integrală a Acordului de 

la Przino și a priorităților urgente de 

reformă; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/27 

Amendamentul  27 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

în numele Grupului S&D 

Ivo Vajgl 

în numele Grupului ALDE 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută respectarea libertăților 

fundamentale demonstrată la alegerile 

anticipate desfășurate la 11 decembrie 

2016, care au fost bine gestionate, s-au 

desfășurat într-o manieră transparentă, care 

a favorizat includerea și fără incidente 

majore; observă că OSCE/ODIHR a 

considerat că alegerile au fost competitive; 

salută faptul că toate partidele politice au 

acceptat rezultatele alegerilor în interesul 

stabilității interne și subliniază 

responsabilitatea lor de a se asigura că nu 

se revine la o criză politică; îndeamnă toate 

părțile să se abțină de la orice 

obstrucționare a funcționării eficiente a 

parlamentului; solicită formarea rapidă a 

unui nou guvern stabil și responsabil și un 

proces transparent de tranziție, în 

conformitate cu cerințele și procedurile 

constituționale și juridice, pentru a folosi 

mandatul pentru continuarea reformelor 
necesare, pentru a asigura integrarea euro-

atlantică a țării și pentru promovarea 

perspectivei europene a acesteia, în 

beneficiul cetățenilor; consideră că este 

esențială cooperarea între partide și între 

etnii pentru rezolvarea problemelor 

1. salută respectarea libertăților 

fundamentale demonstrată la alegerile 

anticipate desfășurate la 11 decembrie 

2016, care au fost bine gestionate, s-au 

desfășurat într-o manieră transparentă, care 

a favorizat includerea și fără incidente 

majore; observă că OSCE/ODIHR a 

considerat că alegerile au fost competitive; 

salută faptul că toate partidele politice au 

acceptat rezultatele alegerilor în interesul 

stabilității interne și subliniază 

responsabilitatea lor de a se asigura că nu 

se revine la o criză politică; îndeamnă toate 

părțile să se abțină de la orice 

obstrucționare a funcționării eficiente a 

parlamentului; îndeamnă noul guvern să 

declanșeze rapid reformele necesare, 

pentru a asigura integrarea euro-atlantică a 

țării și pentru promovarea perspectivei 

europene a acesteia, în beneficiul 

cetățenilor; consideră că este esențială 

cooperarea între partide și între etnii pentru 

rezolvarea problemelor presante interne și 

a celor legate de UE, precum și pentru a 

menține recomandarea pozitivă în vederea 

deschiderii negocierilor de aderare la UE; 
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presante interne și a celor legate de UE, 

precum și pentru a menține recomandarea 

pozitivă în vederea deschiderii negocierilor 

de aderare la UE; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/28 

Amendamentul  28 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  25a. invită Comisia să depună eforturi 

suplimentare pentru a sprijini un veritabil 

proces de reconciliere în regiune, în 

special prin susținerea proiectelor 

culturale care abordează trecutul recent și 

care promovează o înțelegere comună și 

asumată în comun a istoriei și o cultură 

publică și politică bazată pe toleranță, 

incluziune și reconciliere; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/29 

Amendamentul  29 

Ivo Vajgl 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ba. întrucât, la 27 aprilie 2017, Talat 

Xhaferi a fost ales noul președinte al 

parlamentului macedonean; întrucât, la 

17 mai 2017, Președintele Republicii 

Macedonia a încredințat mandatul de a 

forma un nou guvern liderului SDSM, 

Zoran Zaev; întrucât, la 31 mai 2017, 

noul guvern condus de prim-ministrul 

Zoran Zaev a fost votat de parlamentul 

macedonean; 

Or. en 

 

 


