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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.6.2017 A8-0055/30 

Muudatusettepanek  30 

Louis Aliot 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

2016/2310(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et poliitiline lõhestatus, 

sügav vastastikune usaldamatus ja tõelise 

dialoogi puudumine erakondade vahel 

pidurdavad reforme ja ettevalmistusi 

ELiga ühinemiseks; arvestades, et mõnes 

olulises valdkonnas võib jätkuvalt 

täheldada tagasikäiku; arvestades, et 

demokraatia ja õigusriik on pidevalt olnud 

löögi all, eelkõige erahuvide tungimise 

tõttu riigi struktuuridesse, mis mõjutab 

demokraatlike institutsioonide toimimist ja 

ühiskonna tähtsamaid valdkondi; 

B. arvestades, et poliitiline lõhestatus, 

sügav vastastikune usaldamatus ja tõelise 

dialoogi puudumine erakondade vahel, 

kuid ka teiste riikide või ELi sekkumine 

suveräänse riigi siseasjadesse ohustavad 

piirkonna stabiilsust; arvestades, et 

demokraatia ja õigusriik on pidevalt olnud 

löögi all, eelkõige erahuvide tungimise 

tõttu riigi struktuuridesse, mis mõjutab 

demokraatlike institutsioonide toimimist ja 

ühiskonna tähtsamaid valdkondi; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/31 

Muudatusettepanek  31 

Louis Aliot 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

2016/2310(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et riigi ELiga 

ühinemise ja Euro-Atlandi kursil 

hoidmiseks on vaja kõikide poliitiliste 

jõudude tugevat pühendumist; arvestades, 

et uus valitsus peab heaks kiitma ja täies 

ulatuses ellu viima jõulised reformid, mis 

peaksid andma tuntavaid tulemusi eelkõige 

õigusriigi, õigusemõistmise, 

korruptsioonivastase võitluse, põhiõiguste, 

siseasjade ja heanaaberlike suhete 

valdkonnas; 

D. arvestades, et piirkonna 

stabiilsuseks on vaja riigis tegutsevate 

poliitiliste jõudude tugevat pühendumist; 

arvestades, et põhiseadusega kooskõlas 

demokraatlikult valitud uus valitsus peab 

heaks kiitma ja täies ulatuses ellu viima 

jõulised reformid, mis peaksid andma 

tuntavaid tulemusi eelkõige õigusriigi, 

õigusemõistmise, korruptsioonivastase 

võitluse, põhiõiguste, siseasjade ja 

heanaaberlike suhete valdkonnas; 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.6.2017 A8-0055/32 

Muudatusettepanek  32 

Louis Aliot 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

2016/2310(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et komisjon, nõukogu 

ja parlament on ühisel arvamusel, et 

riigiga ühinemisläbirääkimiste alustamise 

soovitamine sõltub Pržino kokkuleppe 

rakendamise edenemisest ja olulistest 

edusammudest kiireloomuliste 

reformiprioriteetide järgimisel; 

Välja jäetud 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/33 

Muudatusettepanek  33 

Louis Aliot 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

2016/2310(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus H 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

H. arvestades, et (potentsiaalseid) 

kandidaatriike hinnatakse nende 

saavutuste põhjal ning ühinemise ajakava 

määrab vajalike reformide kiirus ja 

kvaliteet; arvestades, et nõutavate 

tingimuste täitmise korral peaks 

ühinemisläbirääkimiste alustamine olema 

tagatud; arvestades, et riigi seaduste liidu 

õigustikuga kooskõlla viimise poolest on 

endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki 

aastaid peetud üheks kõige edukamaks 

riigiks; 

Välja jäetud 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/34 

Muudatusettepanek  34 

Louis Aliot 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

2016/2310(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib tunnustavalt, et 11. 

detsembril 2016 toimunud ennetähtaegsetel 

valimistel järgiti põhiõigusi, valimised olid 

hästi korraldatud, läbipaistvalt ja kaasavalt 

organiseeritud ning kulgesid suuremate 

vahejuhtumiteta; märgib, et 

OSCE/ODIHRi hinnangul olid valimised 

tõelist konkureerimist võimaldavad; peab 

õigeks, et erakonnad kiitsid 

valimistulemused riigi stabiilsuse huvides 

heaks ja rõhutab, et erakonnad peavad 

kandma hoolt selle eest, et riik ei langeks 

uuesti poliitilisse kriisi; kutsub kõiki 

erakondi üles hoiduma parlamendi edukat 

toimimist takistamast; nõuab, et kiiresti 

moodustataks stabiilne ja 

vastutusvõimeline uus valitsus ning et 

üleminek oleks läbipaistev ja toimuks 

põhiseaduslikke ja seaduslikke nõudeid ja 

menetlusi järgides, eesmärgiga kasutada 

saadud volitusi vajalike reformide 

jätkamiseks, et tagada riigi Euro-Atlandi 

integratsioon ja edendada ELiga 

ühinemise väljavaateid oma kodanike 

hüvanguks; peab erakondade ja 

rahvusrühmade omavahelist koostööd 

oluliseks teguriks kiireloomuliste 

riigisiseste ja ELiga seotud probleemide 

lahendamisel, samuti selleks, et säiliks 

soovitus avada läbirääkimised riigi 

ühinemiseks ELiga; 

1. märgib tunnustavalt, et 11. 

detsembril 2016 toimunud ennetähtaegsetel 

valimistel järgiti põhiõigusi, valimised olid 

hästi korraldatud, läbipaistvalt ja kaasavalt 

organiseeritud ning kulgesid suuremate 

vahejuhtumiteta; märgib, et 

OSCE/ODIHRi hinnangul olid valimised 

tõelist konkureerimist võimaldavad; peab 

õigeks, et erakonnad kiitsid 

valimistulemused riigi stabiilsuse huvides 

heaks ja rõhutab, et erakonnad peavad 

kandma hoolt selle eest, et riik ei langeks 

uuesti poliitilisse kriisi; kutsub kõiki 

erakondi üles hoiduma parlamendi edukat 

toimimist takistamast; nõuab, et kiiresti 

moodustataks stabiilne ja 

vastutusvõimeline uus valitsus ning et 

üleminek oleks läbipaistev ja toimuks 

põhiseaduslikke ja seaduslikke nõudeid ja 

menetlusi järgides, eesmärgiga kasutada 

saadud volitusi vajalike reformide 

jätkamiseks; peab erakondade ja 

rahvusrühmade omavahelist koostööd 

oluliseks teguriks kiireloomuliste 

riigisiseste probleemide lahendamisel; 
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7.6.2017 A8-0055/35 

Muudatusettepanek  35 

Louis Aliot 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

2016/2310(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. ootab, et uus valitsus kiirendaks 

koostöös teiste erakondadega 

esmajärjekorras ELiga seotud reformide 

läbiviimist; kordab, et toetab 

ühinemisläbirääkimiste avamist eeldusel, 

et jätkuvalt tehakse edusamme Pržino 

kokkuleppe rakendamisel, eesmärgiga 

tagada selle täielik, tuntav ja püsiv 

täitmine, ning et tehakse sisulisi 

edusamme kiireloomuliste 

reformiprioriteetide järgimisel 

süsteemsetes reformides; palub nõukogul 

ühinemisläbirääkimiste küsimust 

käsitleda esimesel võimalusel; on 

jätkuvalt veendunud, et läbirääkimised 

võivad kaasa aidata hädavajalike 

reformide alustamisele, anda uut jõudu, 

elavdada ELiga ühinemise perspektiive ja 

avaldada positiivset mõju kahepoolsete 

vaidluste lahendamisele, et ELiga 

ühinemise protsess ei takerduks; 

Välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  36 

Louis Aliot 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

2016/2310(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. rõhutab märkimisväärseid 

edusamme, mida riik on teinud ELiga 

ühinemise protsessis, ning rõhutab 

ühinemisprotsessi edasilükkamise 

negatiivseid tagajärgi, sealhulgas ohtu 

ELi laienemispoliitika usaldusväärsusele 

ning ebastabiilsuse ohtu kogu piirkonnas; 

Välja jäetud 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/37 

Muudatusettepanek  37 

Louis Aliot 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

2016/2310(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. juhib tähelepanu sellele, et praegu 

Euroopa Liidu ees seisvad probleemid 

(Brexit, ränne, radikaliseerumine jne) ei 

tohiks takistada laienemisprotsessi, pigem 

on need probleemid näidanud vajadust 

integreerida Lääne-Balkan ELi 

struktuuridega, et parandada ja tihendada 

partnerlust rahvusvaheliste kriiside 

ületamiseks; 

Välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  38 

Louis Aliot 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

2016/2310(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. peab tervitatavaks riigi õigusaktide 

liidu õigustikuga ühtlustamise kõrget 

taset ning tunnustab, et esmatähtsaks 

peetakse olemasoleva õigusliku ja 

poliitilise raamistiku tulemuslikku 

rakendamist ja järgimist, nagu riikide 

puhul, kes on juba ühinemisläbirääkimisi 

alustanud; 

Välja jäetud 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/39 

Muudatusettepanek  39 

Louis Aliot 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

2016/2310(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 40 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

40. palub komisjonil jätkata kõigi 

Lääne-Balkani riikidega koostööd 

rändeküsimustes, et tagada Euroopa ja 

rahvusvaheliste normide ja standardite 

järgimine; 

Välja jäetud 

Or. en 
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Louis Aliot 
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Ivo Vajgl 

2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

2016/2310(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 42 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

42. on veendunud, et piirkondlik 

koostöö on ELiga ühinemise protsessi 

oluline osa, mis toob piirkonda stabiilsust 

ja jõukust ning peaks olema valitsuse üks 

prioriteete; tunnustab riigi jätkuvalt 

konstruktiivset osa ja aktiivset panust 

kahepoolse, piirkondliku ja rahvusvahelise 

koostöö edendamises ning osalemist tsiviil- 

ja sõjaliste kriiside ohjamise 

operatsioonidel; tunnustab riigi 

välispoliitika suurenenud ühitumist ELi 

välispoliitikaga (73 %); kutsub 

Makedoonia ametivõime üles viima oma 

poliitika vastavusse ka piiravate 

meetmetega, mida EL kohaldab Venemaa 

suhtes pärast Krimmi ebaseaduslikku 

annekteerimist; kinnitab veel kord, kui 

oluline on Bulgaariaga sõpruse ja 

heanaaberlike suhete lepingut käsitlevate 

läbirääkimiste lõpuleviimine; kutsub 

ametivõime üles respekteerima end 

bulgaarlasteks pidavate riigi kodanike 

poliitilisi, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi; 

42. on veendunud, et piirkondlik 

koostöö on ELiga ühinemise protsessi 

oluline osa, mis toob piirkonda stabiilsust 

ja jõukust ning peaks olema valitsuse üks 

prioriteete; tunnustab riigi jätkuvalt 

konstruktiivset osa ja aktiivset panust 

kahepoolse, piirkondliku ja rahvusvahelise 

koostöö edendamises ning osalemist tsiviil- 

ja sõjaliste kriiside ohjamise 

operatsioonidel; kinnitab veel kord, kui 

oluline on Bulgaariaga sõpruse ja 

heanaaberlike suhete lepingut käsitlevate 

läbirääkimiste lõpuleviimine; kutsub 

ametivõime üles respekteerima end 

bulgaarlasteks pidavate riigi kodanike 

poliitilisi, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi; 

Or. en 

 

 


