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7.6.2017 A8-0055/30 

Pozměňovací návrh  30 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že politická 

polarizace, hluboká vzájemná nedůvěra a 

nedostatek skutečného dialogu mezi 

stranami vedou k blokování reforem a 

příprav na přistoupení k EU; vzhledem 

k tomu, že v některých důležitých 

oblastech lze trvale pozorovat nepříznivý 

vývoj; vzhledem k tomu, že jsou soustavně 

zpochybňovány demokracie a právní stát, 

zejména kvůli tzv. zajetí státu (state 

capture), jímž bylo zasaženo fungování 

demokratických institucí a klíčových 

oblastí společnosti; 

B. vzhledem k tomu, že politická 

polarizace, hluboká vzájemná nedůvěra a 

nedostatek skutečného dialogu mezi 

stranami, ale i vměšování se jiných zemí 

nebo EU do vnitřních záležitostí 

svrchovaného státu ohrožují stabilitu 

v regionu; vzhledem k tomu, že jsou 

soustavně zpochybňovány demokracie 

a právní stát, zejména kvůli zajetí státu 

korupčními sítěmi (tzv. state capture), jímž 

bylo zasaženo fungování demokratických 

institucí a klíčových oblastí společnosti; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/31 

Pozměňovací návrh  31 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že aby tato země 

dále pokračovala na cestě integrace s EU 

a zachovala si euroatlantickou orientaci, 

je nutné skutečné odhodlání všech 

politických stran; vzhledem k tomu, že 

nová vláda musí přijmout a v plném 

rozsahu realizovat rozsáhlé reformy s 

konkrétními výsledky zejména v oblasti 

právního státu, justice, korupce, základních 

práv, vnitřních záležitostí a dobrých 

sousedských vztahů; 

D. vzhledem k tomu, že pro stabilitu 

regionu je zapotřebí skutečného odhodlání 

politických sil v této zemi; vzhledem k 

tomu, že nová vláda. demokraticky zvolená 

v souladu s ústavou, musí přijmout a 

v plném rozsahu realizovat rozsáhlé 

reformy s konkrétními výsledky zejména v 

oblasti právního státu, justice, korupce, 

základních práv, vnitřních záležitostí a 

dobrých sousedských vztahů; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/32 

Pozměňovací návrh  32 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že mezi Komisí, 

Radou a Parlamentem panuje obecná 

shoda na tom, že zachování kladného 

stanoviska k zahájení přístupových 

jednání nadále závisí na pokroku při 

uplatňování dohody z Pržina a 

podstatném pokroku v provádění 

naléhavých priorit v oblasti reforem, resp. 

je jimi nadále podmíněno; 

vypouští se 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/33 

Pozměňovací návrh  33 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že (potenciální) 

kandidátské země jsou posuzovány podle 

svých zásluh a že rychlost a kvalita 

nezbytných reforem určují časový plán 

pro přistoupení; vzhledem k tomu, že po 

splnění požadovaných podmínek by mělo 

být zaručeno zahájení jednání 

o přistoupení k EU; vzhledem k tomu, že 

tato země byla po mnoho let považována 

za jednu z nejpokročilejších 

kandidátských zemí EU, pokud jde 

o harmonizaci s acquis; 

vypouští se 

Or. en 



 

AM\1127608CS.docx  PE598.530v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

7.6.2017 A8-0055/34 

Pozměňovací návrh  34 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá dodržování základních svobod, 

které dokládá konání předčasných voleb 

dne 11. prosince 2016, které byly dobře 

zorganizovány, proběhly transparentním a 

inkluzivním způsobem a nedošlo při nich k 

zásadním incidentům; konstatuje, že podle 

OBSE/ODIHR byla u těchto voleb 

svobodná soutěž; vítá skutečnost, že 

všechny politické strany v zájmu stability 

v zemi přijaly výsledky těchto voleb, a 

poukazuje na jejich odpovědnost při 

zajišťování toho, aby země znovu 

nesklouzla do politické krize; vyzývá 

všechny zúčastněné strany, aby nijak 

nebránily účinnému fungování parlamentu; 

vyzývá k urychlenému vytvoření nové, 

stabilní a odpovědné vlády a 

k transparentnímu přechodu v souladu 

s ústavními a právními požadavky a 

postupy s cílem využít mandátu k 

provedení nezbytných reforem, k zajištění 

euroatlantické integrace země a k 

pokroku na cestě této země do Evropy ku 

prospěchu občanů; domnívá se, že k řešení 

naléhavých domácích problémů a 

problémů spojených s EU a k zachování 

kladného doporučení k zahájení 

přístupových jednání v EU je nezbytná 

spolupráce všech stran a etnik; 

1. vítá dodržování základních svobod, 

které dokládá konání předčasných voleb 

dne 11. prosince 2016, které byly dobře 

zorganizovány, proběhly transparentním a 

inkluzivním způsobem a nedošlo při nich k 

zásadním incidentům; konstatuje, že podle 

OBSE/ODIHR byla u těchto voleb 

svobodná soutěž; vítá skutečnost, že 

všechny politické strany v zájmu stability 

v zemi přijaly výsledky těchto voleb, a 

poukazuje na jejich odpovědnost při 

zajišťování toho, aby země znovu 

nesklouzla do politické krize; vyzývá 

všechny zúčastněné strany, aby nijak 

nebránily účinnému fungování parlamentu; 

vyzývá k urychlenému vytvoření nové, 

stabilní a odpovědné vlády a 

k transparentnímu přechodu v souladu 

s ústavními a právními požadavky a 

postupy s cílem využít mandátu 

k provedení nezbytných reforem; domnívá 

se, že k řešení naléhavých domácích 

problémů je nezbytná spolupráce všech 

stran a etnik; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/35 

Pozměňovací návrh  35 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. očekává, že nová vláda jakožto 

první prioritu urychlí ve spolupráci s 

ostatními stranami reformy související s 

EU; opakuje svou podporu zahájení 

přístupových jednání, která závisejí 

na pokroku při uplatňování dohody 

z Pržina s cílem zajistit její plné, konkrétní 

a trvalé uplatňování a na výrazném 

pokroku při provádění naléhavých priorit 

v oblasti reforem, pokud jde o systémové 

reformy; vyzývá Radu, aby se při nejbližší 

příležitosti zabývala otázkou přístupových 

jednání; je i nadále přesvědčen o tom, že 

jednání mohou vést k velmi potřebným 

reformám, vytvářet novou dynamiku, 

oživit evropskou perspektivu a pozitivně 

ovlivnit řešení bilaterálních sporů, aby se 

nenarušoval proces přistoupení k EU; 

vypouští se 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/36 

Pozměňovací návrh  36 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. poukazuje na podstatný pokrok, 

kterého tato země dosáhla v procesu 

integrace s EU, a zdůrazňuje negativní 

důsledky dalšího oddalování procesu 

integrace, včetně ohrožení důvěryhodnosti 

unijní politiky rozšiřování a rizika 

nestability v regionu; 

vypouští se 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/37 

Pozměňovací návrh  37 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. poukazuje na to, že současné 

výzvy, se kterými se Evropská unie potýká 

(brexit, migrace, radikalismus atd.), by 

neměly bránit procesu rozšiřování, 

naopak tyto výzvy prokázaly, že je 

nezbytná plná integrace zemí západního 

Balkánu do struktur EU s cílem posílit a 

prohloubit partnerství, a překonat tak 

mezinárodní krize; 

vypouští se 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/38 

Pozměňovací návrh  38 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vítá vysokou úroveň sbližování 

právních předpisů s acquis 

communautaire a oceňuje, že účinné 

provádění a vymáhání stávajícího 

právního a politického rámce je pro tuto 

zemi prioritou stejně jako pro země již 

zapojené do přístupových jednání; 

vypouští se 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/39 

Pozměňovací návrh  39 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. vyzývá Komisi, aby nadále 

spolupracovala se všemi zeměmi 

západního Balkánu při řešení otázek 

souvisejících s přistěhovalectvím, aby se 

zajistilo, že evropské a mezinárodní normy 

a standardy jsou dodržovány; 

vypouští se 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/40 

Pozměňovací návrh  40 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 42 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

42. domnívá se, že regionální 

spolupráce je významným prvkem procesu 

přistoupení k EU, který do regionu vnáší 

stabilitu a prosperitu a měl by být pro 

vládu prioritou; vítá nepřetržitou 

konstruktivní úlohu a aktivní příspěvky 

země, které napomáhají k podporování 

dvoustranné, regionální a mezinárodní 

spolupráce, stejně jako její podíl na 

operacích pro řešení civilních a vojenských 

krizí; oceňuje její další sblížení 

se zahraniční politikou EU (73 %); vyzývá 

makedonské orgány, aby svou politiku 

sladily rovněž s restriktivními opatřeními 

EU proti Rusku přijatými po nezákonném 

připojení Krymu; zdůrazňuje, že je 

důležité dovést jednání o smlouvě 

o přátelství a dobrých sousedských 

vztazích s Bulharskem do konce; vyzývá 

příslušné orgány, aby dodržovaly politická, 

sociální a kulturní práva občanů země, 

kteří sami sebe označují za Bulhary; 

42. domnívá se, že regionální 

spolupráce je významným prvkem procesu 

přistoupení k EU, který do regionu vnáší 

stabilitu a prosperitu a měl by být pro 

vládu prioritou; vítá nepřetržitou 

konstruktivní úlohu a aktivní příspěvky 

země, které napomáhají k podporování 

dvoustranné, regionální a mezinárodní 

spolupráce, stejně jako její podíl na 

operacích pro řešení civilních a vojenských 

krizí; zdůrazňuje, že je důležité dovést 

jednání o smlouvě o přátelství a dobrých 

sousedských vztazích s Bulharskem do 

konce; vyzývá příslušné orgány, aby 

dodržovaly politická, sociální a kulturní 

práva občanů země, kteří sami sebe 

označují za Bulhary; 

Or. en 

 

 


