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7.6.2017 A8-0055/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

v mene skupiny S&D 

Ivo Vajgl 

v mene skupiny ALDE 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek – 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  –1a. víta vytvorenie novej vlády 31. 

mája 2017; nalieha na všetky politické 

strany, aby konali v duchu zmierenia, v 

spoločnom záujme všetkých občanov, a 

aby spolu s vládou pracovali na obnovení 

dôvery v krajinu a jej inštitúcie, vrátane 

plného vykonania dohody z Pržina a 

naliehavých priorít v oblasti reforiem; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

v mene skupiny S&D 

Ivo Vajgl 

v mene skupiny ALDE 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. víta, že predčasné parlamentné 

voľby 11. decembra 2016 sa niesli v duchu 

rešpektovania základných slobôd, boli 

dobre zorganizované a uskutočnili sa 

transparentným a inkluzívnym spôsobom a 

bez veľkých incidentov; poznamenáva, že 

OBSE/ODIHR považovala voľby za 

konkurencieschopné; víta skutočnosť, že v 

záujme domácej stability všetky politické 

strany akceptovali výsledky volieb, 

zdôrazňuje, že sú povinné zabezpečiť, aby 

nedošlo k zhoršeniu situácie, ktoré by 

viedlo k politickej kríze; vyzýva všetky 

strany, aby sa zdržali akýchkoľvek 

obštrukcií efektívneho fungovania 

parlamentu; vyzýva na urýchlené 

vytvorenie novej, stabilnej a zodpovednej 

vlády a transparentný prechod v súlade s 

ústavnými a právnymi požiadavkami a 

postupmi, s cieľom využiť mandát na 

uskutočňovanie potrebných reforiem, aby 

sa zabezpečilo začlenenie krajiny do 

euroatlantických štruktúr a jej 

napredovanie na ceste do Európy v 

prospech občanov; považuje spoluprácu 

medzi stranami a etnickými skupinami za 

zásadnú pre riešenie naliehavých domácich 

1. víta, že predčasné parlamentné 

voľby 11. decembra 2016 sa niesli v duchu 

rešpektovania základných slobôd, boli 

dobre zorganizované a uskutočnili sa 

transparentným a inkluzívnym spôsobom a 

bez veľkých incidentov; poznamenáva, že 

OBSE/ODIHR považovala voľby za 

konkurencieschopné; víta skutočnosť, že v 

záujme domácej stability všetky politické 

strany akceptovali výsledky volieb, 

zdôrazňuje, že sú povinné zabezpečiť, aby 

nedošlo k zhoršeniu situácie, ktoré by 

viedlo k politickej kríze; vyzýva všetky 

strany, aby sa zdržali akýchkoľvek 

obštrukcií efektívneho fungovania 

parlamentu; nalieha na novú vládu, aby 

urýchlene pristúpila k potrebným 

reformám, aby sa zabezpečilo začlenenie 

krajiny do euroatlantických štruktúr a jej 

napredovanie na ceste do Európy v 

prospech občanov; považuje spoluprácu 

medzi stranami a etnickými skupinami za 

zásadnú pre riešenie naliehavých domácich 

problémov a výziev súvisiacich s EÚ a pre 

zachovanie pozitívneho odporúčania začať 

rokovania o členstve v EÚ; 
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problémov a výziev súvisiacich s EÚ a pre 

zachovanie pozitívneho odporúčania začať 

rokovania o členstve v EÚ; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  25a. vyzýva Komisiu, aby vyvinula 

ďalšie úsilie o podporu skutočného 

procesu zmierenia v tomto regióne, najmä 

poskytovaním podpory pre kultúrne 

projekty, ktoré sa zaoberajú nedávnou 

minulosťou, a propagovaním jednotného 

a spoločného chápania histórie a verejnej 

aj politickej kultúry tolerancie, inklúzie 

a zmierenia; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Ivo Vajgl 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ba. keďže 27. apríla 2017 bol Talat 

Xhaferi zvolený za predsedu 

macedónskeho parlamentu; keďže 17. 

mája 2017 prezident bývalej 

Juhoslovanskej republiky Macedónsko 

zveril lídrovi strany SDSM Zoranovi 

Zaevovi mandát na vytvorenie novej 

vlády; keďže 31. mája 2017 macedónsky 

parlament vyjadril dôveru novej vláde 

vedenej premiérom Zoranom Zaevom; 

Or. en 

 

 


