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7.6.2017 A8-0055/30 

Tarkistus  30 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. ottaa huomioon, että poliittinen 

polarisoituminen, syvä keskinäinen 

epäluottamus ja osapuolten välisen aidon 

vuoropuhelun puute haittaavat uudistuksia 

ja jäsenyyden valmistelua; ottaa 

huomioon, että eräillä tärkeillä aloilla 

voidaan havaita jatkuvaa lipsumista 

tavoitteista; toteaa, että demokratiaan ja 

oikeusvaltioon kohdistuu jatkuvia haasteita 

erityisesti demokraattisten instituutioiden 

ja yhteiskunnan keskeisten alojen 

toimintaan vaikuttavan 

sääntelyvallankaappauksen vuoksi; 

B. ottaa huomioon, että poliittinen 

polarisoituminen, syvä keskinäinen 

epäluottamus ja osapuolten välisen aidon 

vuoropuhelun puute mutta myös muiden 

maiden tai EU:n sekaantuminen 

suvereenin maan sisäisiin asioihin 

muodostavat uhan alueen vakaudelle; 

toteaa, että demokratiaan ja oikeusvaltioon 

kohdistuu jatkuvia haasteita erityisesti 

demokraattisten instituutioiden ja 

yhteiskunnan keskeisten alojen toimintaan 

vaikuttavan sääntelyvallankaappauksen 

vuoksi; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/31 

Tarkistus  31 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että maa voi jatkaa kohti 

EU-jäsenyyttä ja pysyä euroatlanttisella 

tiellä vain, jos sen kaikki poliittiset voimat 

sitoutuvat siihen tosissaan; katsoo, että 

uuden hallituksen on hyväksyttävä ja 

pantava kokonaisuudessaan täytäntöön 

tehokkaita uudistuksia, joista saadaan 

näkyviä tuloksia, varsinkin oikeusvaltion 

uudistuksen, oikeuslaitoksen, korruption 

torjunnan, perusoikeuksien, sisäasioiden ja 

hyvien naapuruussuhteiden alalla; 

D. toteaa alueen vakauden 

edellyttävän, että poliittiset voimat maassa 

sitoutuvat siihen tosissaan; katsoo, että 

perustuslain mukaisesti demokraattisesti 

valitun uuden hallituksen on hyväksyttävä 

ja pantava kokonaisuudessaan täytäntöön 

tehokkaita uudistuksia, joista saadaan 

näkyviä tuloksia, varsinkin oikeusvaltion 

uudistuksen, oikeuslaitoksen, korruption 

torjunnan, perusoikeuksien, sisäasioiden ja 

hyvien naapuruussuhteiden alalla; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/32 

Tarkistus  32 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. toteaa, että komission, neuvoston 

ja parlamentin välillä vallitsee 

yhteisymmärrys siitä, että 

liittymisneuvottelujen käynnistämistä 

koskevan myönteisen suosituksen 

säilyttämisen ehtona ja edellytyksenä ovat 

yhä edistyminen Pržinon sopimuksen 

täytäntöönpanossa sekä huomattava 

edistyminen kiireellisten ensisijaisten 

uudistusten toteuttamisessa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/33 

Tarkistus  33 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. toteaa, että (mahdollisia) 

ehdokasmaita arvioidaan niiden omien 

ansioiden perusteella ja että tarvittavien 

uudistusten toteuttamisen nopeus ja laatu 

määrittävät liittymisaikataulun; katsoo, 

että liittymisneuvottelujen aloittaminen 

olisi taattava vasta sitten, kun vaadittavat 

edellytykset täyttyvät; toteaa, että maata 

on pidetty monien vuosien ajan yhtenä 

edistyneimmistä EU:n ehdokasmaista 

unionin säännöstöön mukautumisessa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/34 

Tarkistus  34 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. pitää myönteisenä, että 11. 

joulukuuta 2016 pidetyissä ennenaikaisissa 

vaaleissa kunnioitettiin perusvapauksia ja 

että ne järjestettiin hallitusti, avoimesti ja 

osallistavasti ja ne sujuivat ilman suuria 

välikohtauksia; panee merkille, että Etyjin 

demokraattisten instituutioiden ja 

ihmisoikeuksien toimiston mukaan 

vaaleissa oli todellinen kilpailuasetelma; 

suhtautuu myönteisesti siihen, että kaikki 

puolueet hyväksyivät vaalien tulokset 

sisäisen vakauden nimissä, ja korostaa 

puolueiden vastuuta sen varmistamisessa, 

ettei poliittiseen kriisiin ajauduta; kehottaa 

kaikkia puolueita olemaan millään tavalla 

estämättä parlamentin tehokasta toimintaa; 

kehottaa pikaisesti muodostamaan uuden, 

vakaan ja vastuuvelvollisen hallituksen ja 

toteuttamaan avoimen siirtymäprosessin 

perustuslaillisten ja oikeudellisten 

vaatimusten ja menettelyjen mukaisesti, 

jotta voidaan käyttää mandaattia 

tarvittavien uudistusten toteuttamiseksi, 

varmistaa maan euroatlanttinen 

yhdentyminen ja edistää sen Eurooppa-

perspektiiviä maan kansalaisten eduksi; 

katsoo, että puolueiden ja etnisten ryhmien 

välinen yhteistyö on välttämätöntä 

kiireellisten sisäisten ja EU:hun liittyvien 

haasteiden ratkaisemiseksi ja 

liittymisneuvottelujen aloittamista 

1. pitää myönteisenä, että 11. 

joulukuuta 2016 pidetyissä ennenaikaisissa 

vaaleissa kunnioitettiin perusvapauksia ja 

että ne järjestettiin hallitusti, avoimesti ja 

osallistavasti ja ne sujuivat ilman suuria 

välikohtauksia; panee merkille, että Etyjin 

demokraattisten instituutioiden ja 

ihmisoikeuksien toimiston mukaan 

vaaleissa oli todellinen kilpailuasetelma; 

suhtautuu myönteisesti siihen, että kaikki 

puolueet hyväksyivät vaalien tulokset 

sisäisen vakauden nimissä, ja korostaa 

puolueiden vastuuta sen varmistamisessa, 

ettei poliittiseen kriisiin ajauduta; kehottaa 

kaikkia puolueita olemaan millään tavalla 

estämättä parlamentin tehokasta toimintaa; 

kehottaa pikaisesti muodostamaan uuden, 

vakaan ja vastuuvelvollisen hallituksen ja 

toteuttamaan avoimen siirtymäprosessin 

perustuslaillisten ja oikeudellisten 

vaatimusten ja menettelyjen mukaisesti, 

jotta voidaan käyttää mandaattia 

tarvittavien uudistusten toteuttamiseksi; 

katsoo, että puolueiden ja etnisten ryhmien 

välinen yhteistyö on välttämätöntä 

kiireellisten sisäisten haasteiden 

ratkaisemiseksi; 
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koskevan myönteisen suosituksen 

säilyttämiseksi; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/35 

Tarkistus  35 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. odottaa, että uusi hallitus 

nopeuttaa aivan ensisijaisesti EU:hun 

liittyviä uudistuksia yhteistyössä muiden 

osapuolten kanssa; toistaa tukevansa 

liittymisneuvottelujen aloittamista mutta 

edellyttää edistymistä Pržinon sopimuksen 

täytäntöönpanossa, jotta voidaan 

varmistaa sen täysimääräinen, näkyvä ja 

kestävä täytäntöönpano, sekä 

huomattavaa edistymistä kiireellisten 

ensisijaisten uudistusten toteuttamisessa 

järjestelmätasolla; kehottaa neuvostoa 

käsittelemään liittymisneuvotteluja 

koskevaa kysymystä mahdollisimman 

pian; on edelleen vakuuttunut siitä, että 

neuvottelut voivat synnyttää kipeästi 

kaivattuja uudistuksia, luoda uudenlaista 

dynamiikkaa, elvyttää Eurooppa-

perspektiivin ja vaikuttaa myönteisesti 

kahdenvälisten kiistojen ratkaisemiseen, 

jotta ne eivät haittaa EU:hun liittymistä 

koskevaa prosessia; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/36 

Tarkistus  36 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. korostaa, että maa on edistynyt 

merkittävästi EU:hun yhdentymistä 

koskevassa prosessissa, ja painottaa 

kielteisiä seurauksia, joita 

yhdentymisprosessin viivästymisellä 

edelleen voisi olla, ja mainitsee näistä 

uhan EU:n laajentumispolitiikan 

uskottavuudelle ja riskin alueen 

epävakaudesta; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/37 

Tarkistus  37 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. huomauttaa, että unionin nykyiset 

haasteet (brexit, muuttoliike, radikalismi 

jne.) eivät saisi estää 

laajentumisprosessia, vaan nämä haasteet 

ovat pikemminkin osoittaneet, että Länsi-

Balkan on yhdennettävä kokonaan EU:n 

rakenteisiin, jotta voidaan edistää ja 

syventää kumppanuutta ja ratkaista 

kansainvälisiä kriisejä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/38 

Tarkistus  38 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. on ilahtunut siitä, että maan 

lainsäädäntö on pitkälti mukautettu 

unionin säännöstöön, ja antaa 

tunnustusta siitä, että voimassa olevien 

oikeudellisten ja toimintapoliittisten 

kehysten tehokas täytäntöönpano ja sen 

valvonta on asetettu etusijalle, kuten on 

tehty liittymisneuvottelut jo aloittaneissa 

maissa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/39 

Tarkistus  39 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

40 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

40. kehottaa komissiota jatkamaan 

muuttoliikettä koskevien asioiden 

käsittelyä kaikkien Länsi-Balkanin 

maiden kanssa, jotta varmistetaan EU:n 

ja kansainvälisten sääntöjen ja 

vaatimusten noudattaminen; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/40 

Tarkistus  40 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2310(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

42 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

42. katsoo, että alueellinen yhteistyö on 

olennainen osa EU:hun liittymistä 

koskevaa prosessia, sillä se tuo vakautta ja 

vaurautta alueelle, ja sen olisi oltava 

hallituksen prioriteettina; pitää 

myönteisenä maan jatkuvaa rakentavaa 

roolia ja aktiivista panosta kahdenvälisen, 

alueellisen ja kansainvälisen yhteistyön 

edistämisessä sekä sen osallistumista 

siviili- ja sotilaallisiin 

kriisinhallintaoperaatioihin; on tyytyväinen 

lisääntyneestä mukautumisesta EU:n 

ulkopolitiikkaan (73 prosenttia); kehottaa 

maan viranomaisia mukautumaan myös 

Venäjään Krimin laittoman liittämisen 

jälkeen kohdistettuihin EU:n rajoittaviin 

toimenpiteisiin; muistuttaa, että on tärkeää 

saattaa päätökseen neuvottelut ystävyyttä 

ja hyvää naapuruutta koskevasta 

sopimuksesta Bulgarian kanssa; kehottaa 

viranomaisia kunnioittamaan itseään 

bulgarialaisina pitävien kansalaisten 

poliittisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 

oikeuksia; 

42. katsoo, että alueellinen yhteistyö on 

olennainen osa EU:hun liittymistä 

koskevaa prosessia, sillä se tuo vakautta ja 

vaurautta alueelle, ja sen olisi oltava 

hallituksen prioriteettina; pitää 

myönteisenä maan jatkuvaa rakentavaa 

roolia ja aktiivista panosta kahdenvälisen, 

alueellisen ja kansainvälisen yhteistyön 

edistämisessä sekä sen osallistumista 

siviili- ja sotilaallisiin 

kriisinhallintaoperaatioihin; muistuttaa, että 

on tärkeää saattaa päätökseen neuvottelut 

ystävyyttä ja hyvää naapuruutta koskevasta 

sopimuksesta Bulgarian kanssa; kehottaa 

viranomaisia kunnioittamaan itseään 

bulgarialaisina pitävien kansalaisten 

poliittisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 

oikeuksia; 

Or. en 

 

 


