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7.6.2017 A8-0055/30 

Ændringsforslag  30 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at reformerne og 

tiltrædelsesforberedelserne hæmmes af 

politisk polarisering, dyb gensidig mistillid 

og fravær af en reel dialog mellem 

parterne; der henviser til, at der løbende 

kan konstateres tilbageskridt på visse 

betydningsfulde områder; der henviser til, 

at demokratiet og retsstatsprincippet hele 

tiden udfordres, navnlig på grund af 

politisk korruption, som påvirker de 

demokratiske institutioners funktion og 

centrale områder af samfundet; 

B. der henviser til, at politisk 

polarisering, dyb gensidig mistillid og 

fravær af en reel dialog mellem parterne, 

men også andre landes eller EU's 

indblanding i et suverænt lands indre 

anliggender udgør en trussel mod 

stabiliteten i regionen; der henviser til, at 

demokratiet og retsstatsprincippet hele 

tiden udfordres, navnlig på grund af 

politisk korruption, som påvirker de 

demokratiske institutioners funktion og 

centrale områder af samfundet; 

Or. en 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

7.6.2017 A8-0055/31 

Ændringsforslag  31 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens 2016-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at der er behov for 

et seriøst engagement fra alle politiske 

kræfters side, for at landet kan fortsætte 

ad EU-integrationssporet og det euro-

atlantiske spor; der henviser til, at en ny 

regering er nødt til at vedtage solide 

reformer, der er kendetegnet ved 

håndgribelige resultater, inden for områder 

som retsstaten, retlige anliggender, 

korruption, grundlæggende rettigheder, 

indre anliggender og gode 

naboskabsforbindelser, og gennemføre 

dem fuldt ud; 

D. der henviser til, at der er behov for 

et seriøst engagement fra alle politiske 

kræfter i landet af hensyn til stabiliteten i 

regionen; der henviser til, at en ny 

regering, som er demokratisk valgt i 

overensstemmelse med forfatningen, er 

nødt til at vedtage solide reformer, der er 

kendetegnet ved håndgribelige resultater, 

inden for områder som retsstaten, retlige 

anliggender, korruption, grundlæggende 

rettigheder, indre anliggender og gode 

naboskabsforbindelser, og gennemføre 

dem fuldt ud; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/32 

Ændringsforslag  32 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens 2016-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at der er en fælles 

forståelse mellem Kommissionen, Rådet 

og Parlamentet om, at fastholdelsen af 

den positive anbefaling af, at der indledes 

tiltrædelsesforhandlinger med landet, 

fortsat er afhængig/betinget af fremskridt 

med gennemførelsen af Pržino-aftalen og 

af betydelige fremskridt med 

gennemførelsen af de hastende 

reformprioriteter; 

Udgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/33 

Ændringsforslag  33 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning H 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at (potentielle) 

kandidatlande bedømmes på grundlag af 

deres egne resultater, og at hastigheden, 

hvormed de nødvendige reformer 

gennemføres, og disse reformers kvalitet 

afgør tidsplanen for tiltrædelsen; der 

henviser til, at indledning af 

tiltrædelsesforhandlinger bør være 

garanteret, når de krævede betingelser er 

opfyldt; der henviser til, at landet i mange 

år har været betragtet som et af de EU-

kandidatlande, der var længst fremme 

med tilpasningen til gældende EU-ret; 

Udgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/34 

Ændringsforslag  34 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. glæder sig over den respekt for de 

grundlæggende frihedsrettigheder, der blev 

udvist i forbindelse med det tidlige valg 

den 11. december 2016, som var 

veltilrettelagt, blev afholdt på en 

gennemsigtig og inkluderende måde og 

forløb uden væsentlige hændelser; 

bemærker, at OSCE/ODIHR anså det for at 

være et reelt valg med konkurrence mellem 

partier og kandidater; glæder sig over, at 

alle politiske partier accepterede 

valgresultatet af hensyn til stabiliteten i 

landet, og understreger, at det er deres 

ansvar at sikre, at landet ikke ryger tilbage 

i en politisk krise; opfordrer alle parter til 

at afholde sig fra at obstruere parlamentets 

effektive funktionsevne; opfordrer til, at 

der hurtigt dannes en ny stabil og ansvarlig 

regering, og til, at overgangsperioden 

bliver gennemsigtig i overensstemmelse 

med de forfatningsmæssige og retlige krav 

og procedurer, således at regeringen kan 

gøre brug af sit mandat til at gå videre med 

de nødvendige reformer for at sikre 

landets euro-atlantiske integration og 

fremme dets EU-fremtidsudsigter til gavn 

for borgerne; mener, at samarbejde på 

tværs af partierne og de etniske grupper er 

afgørende for at kunne tackle de 

presserende indenlandske og EU-

relaterede udfordringer og for at kunne 

1. glæder sig over den respekt for de 

grundlæggende frihedsrettigheder, der blev 

udvist i forbindelse med det tidlige valg 

den 11. december 2016, som var 

veltilrettelagt, blev afholdt på en 

gennemsigtig og inkluderende måde og 

forløb uden væsentlige hændelser; 

bemærker, at OSCE/ODIHR anså det for at 

være et reelt valg med konkurrence mellem 

partier og kandidater; glæder sig over, at 

alle politiske partier accepterede 

valgresultatet af hensyn til stabiliteten i 

landet, og understreger, at det er deres 

ansvar at sikre, at landet ikke ryger tilbage 

i en politisk krise; opfordrer alle parter til 

at afholde sig fra at obstruere parlamentets 

effektive funktionsevne; opfordrer til, at 

der hurtigt dannes en ny stabil og ansvarlig 

regering, og til, at overgangsperioden 

bliver gennemsigtig i overensstemmelse 

med de forfatningsmæssige og retlige krav 

og procedurer, således at regeringen kan 

gøre brug af sit mandat til at gå videre med 

de nødvendige reformer; mener, at 

samarbejde på tværs af partierne og de 

etniske grupper er afgørende for at kunne 

tackle de presserende indenlandske 

udfordringer; 
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fastholde den positive henstilling til, at der 

indledes tiltrædelsesforhandlinger med 

EU; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/35 

Ændringsforslag  35 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. forventer, at den nye regering – 

som første prioritet – i samarbejde med 

andre partier fremskynder de EU-

relaterede reformer; gentager sin støtte til, 

at der indledes tiltrædelsesforhandlinger, 

som er betingede af, at der sker fremskridt 

med gennemførelsen af Pržino-aftalen, 

for at sikre, at den gennemføres fuldt ud 

og på en håndgribelig og holdbar måde, 

og af betydelige fremskridt med 

gennemførelsen af de hastende 

reformprioriteter om systemiske reformer; 

opfordrer Rådet til at behandle 

spørgsmålet om tiltrædelsesforhandlinger 

ved først givne lejlighed; er fortsat 

overbevist om, at forhandlinger kan 

afføde stærkt nødvendige reformer, skabe 

en ny dynamik, puste nyt liv i EU-

perspektiverne og få en positiv 

indvirkning på bilæggelsen af bilaterale 

tvister, så de ikke står i vejen for EU-

tiltrædelsesprocessen; 

Udgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/36 

Ændringsforslag  36 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. fremhæver de betydelige 

fremskridt, landet har gjort i processen 

med EU-integration, og fremhæver de 

negative konsekvenser af en yderligere 

forsinkelse af integrationsprocessen, 

herunder truslen mod troværdigheden af 

EU's udvidelsespolitik og risikoen for 

ustabilitet i regionen; 

Udgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/37 

Ændringsforslag  37 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. påpeger, at EU's aktuelle 

udfordringer (Brexit, migration, 

radikalisering osv.) ikke bør stå i vejen for 

udvidelsesprocessen, da disse 

udfordringer snarere har vist, at det er 

nødvendigt at integrere 

Vestbalkanlandene fuldstændigt i EU-

strukturerne for at styrke og udbygge 

partnerskabet og overvinde internationale 

kriser; 

Udgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/38 

Ændringsforslag  38 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. glæder sig over den høje grad af 

tilpasning af lovgivningen til gældende 

EU-ret og anerkender prioriteringen af en 

effektiv gennemførelse og håndhævelse af 

de eksisterende retlige og politiske 

rammer, ligesom det er tilfældet for de 

lande, der allerede er i gang med 

tiltrædelsesforhandlinger; 

Udgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/39 

Ændringsforslag  39 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 40 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

40. opfordrer Kommissionen til at 

fortsætte arbejdet med 

migrationsrelaterede anliggender med alle 

landene på Vestbalkan for at sikre, at 

europæiske og internationale normer og 

standarder følges; 

Udgår 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/40 

Ændringsforslag  40 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

2016/2310(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 42 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

42. mener, at regionalt samarbejde er et 

afgørende element i EU-

tiltrædelsesprocessen, som bringer 

stabilitet og velstand til regionen og bør 

prioriteres af regeringen; glæder sig over 

landets fortsat konstruktive rolle i og 

proaktive bidrag til fremme af bilateralt, 

regionalt og internationalt samarbejde og 

dets deltagelse i civile og militære 

krisestyringsoperationer; roser den øgede 

tilpasning til EU's udenrigspolitik (73 %); 

opfordrer de makedonske myndigheder til 

også at rette ind efter EU's restriktive 

foranstaltninger mod Rusland som følge 

af den ulovlige annektering af Krim; 
gentager, at det er vigtigt at færdiggøre 

forhandlingerne om en traktat om venskab 

og godt naboskab med Bulgarien; 

opfordrer myndighederne til at respektere 

de politiske, sociale og kulturelle 

rettigheder for de af landets borgere, der 

ser sig selv som bulgarer; 

42. mener, at regionalt samarbejde er et 

afgørende element i EU-

tiltrædelsesprocessen, som bringer 

stabilitet og velstand til regionen og bør 

prioriteres af regeringen; glæder sig over 

landets fortsat konstruktive rolle i og 

proaktive bidrag til fremme af bilateralt, 

regionalt og internationalt samarbejde og 

dets deltagelse i civile og militære 

krisestyringsoperationer; gentager, at det er 

vigtigt at færdiggøre forhandlingerne om 

en traktat om venskab og godt naboskab 

med Bulgarien; opfordrer myndighederne 

til at respektere de politiske, sociale og 

kulturelle rettigheder for de af landets 

borgere, der ser sig selv som bulgarer; 

Or. en 

 

 


