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7.6.2017 A8-0055/30 

Módosítás  30 

Louis Aliot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

B preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

B. mivel a reformokat és a 

csatlakozási előkészületeket politikai 

polarizáció, az egymással szembeni mélyen 

gyökerező bizalmatlanság és a pártok 

közötti valódi párbeszéd hiánya 

akadályozza; mivel néhány fontos 

területen folyamatos visszalépés 

tapasztalható; mivel a demokrácia és a 

jogállamiság állandóan kihívások elé kerül, 

különösen az állam foglyul ejtése miatt, 

ami hatással van a demokratikus 

intézmények működésére és a társadalom 

kulcsfontosságú területeire; 

B. mivel politikai polarizáció, az 

egymással szembeni mélyen gyökerező 

bizalmatlanság és a pártok közötti valódi 

párbeszéd hiánya, valamint egy szuverén 

ország belügyeibe más országok vagy az 

EU által történő beavatkozás fenyegetést 

jelent a régió stabilitására; mivel a 

demokrácia és a jogállamiság állandóan 

kihívások elé kerül, különösen az állam 

foglyul ejtése miatt, ami hatással van a 

demokratikus intézmények működésére és 

a társadalom kulcsfontosságú területeire; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/31 

Módosítás  31 

Louis Aliot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

D preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel valamennyi politikai erő 

komoly összefogására van szükség ahhoz, 

hogy az ország az európai uniós és 

euroatlanti integráció felé vezető úton 

maradjon; mivel az új kormánynak 

kézzelfogható eredményeket felmutató 

robosztus reformokat kell elfogadnia és 

teljes körűen végrehajtania, különösen a 

jogállamiság, az igazságszolgáltatás, a 

korrupció, az alapvető jogok, a belügyek és 

a jószomszédi kapcsolatok 

vonatkozásában; 

D. mivel a régió stabilitása érdekében 

az ország politikai erőinek komoly 

összefogására van szükség; mivel az 

alkotmánynak megfelelően, 

demokratikusan megválasztott új 

kormánynak kézzelfogható eredményeket 

felmutató robosztus reformokat kell 

elfogadnia és teljes körűen végrehajtania, 

különösen a jogállamiság, az 

igazságszolgáltatás, a korrupció, az 

alapvető jogok, a belügyek és a 

jószomszédi kapcsolatok vonatkozásában; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/32 

Módosítás  32 

Louis Aliot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

E preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

E. mivel a Bizottság, a Tanács és a 

Parlament egyetértenek abban, hogy az 

országgal folytatandó csatlakozási 

tárgyalások megkezdésére vonatkozó 

pozitív ajánlás fenntartása a pržinói 

megállapodás végrehajtása terén elért 

haladástól és a sürgős reformprioritások 

végrehajtása terén tett jelentős 

előrelépéstől függ; 

törölve 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/33 

Módosítás  33 

Louis Aliot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

H preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

H. mivel a (potenciális) tagjelölt 

országokat a saját érdemeik alapján ítélik 

meg, és a szükséges reformok gyorsasága 

és minősége határozza meg a csatlakozási 

menetrendet; mivel az előírt feltételek 

teljesítését követően garantálni kell a 

csatlakozási tárgyalások megkezdését; 

mivel az ország sok éven át az egyik 

legeredményesebb tagjelölt országnak 

minősült az uniós vívmányoknak való 

megfelelés tekintetében; 

törölve 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/34 

Módosítás  34 

Louis Aliot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. üdvözli, hogy a 2016. december 11-

i előrehozott választások során tiszteletben 

tartották az alapvető szabadságokat, 

valamint hogy a választások megfelelő 

igazgatás mellett, átlátható és inkluzív 

módon, nagyobb incidensek nélkül 

zajlottak le; megjegyzi, hogy az EBESZ és 

a Demokratikus Intézmények és Emberi 

Jogok Hivatala véleménye szerint a 

választásokon érvényesült a politikai 

verseny; üdvözli, hogy minden politikai 

párt elfogadta a választás eredményeit az 

ország stabilitása érdekében, valamint 

hangsúlyozza, hogy a pártok felelősek 

annak biztosításáért, hogy ne alakuljon ki 

ismét politikai válság; felszólítja 

valamennyi pártot, hogy tartózkodjanak a 

parlament hatékony működésének 

bárminemű akadályozásától; felhív egy új, 

stabil és elszámoltatható kormány gyors 

megalakítására és az átlátható átmenetre, 

az alkotmányos és jogi követelményekkel 

és eljárásokkal összhangban, a szükséges 

reformok folytatására kapott megbízatás 

végrehajtása céljából, az ország 

euroatlanti integrációjának, valamint az 

ország a polgárok javát szolgáló európai 

perspektívájának a előmozdítása 

érdekében; kulcsfontosságúnak tartja a 

pártok és az etnikai csoportok közötti 

együttműködést a sürgető hazai és uniós 

1. üdvözli, hogy a 2016. december 11-

i előrehozott választások során tiszteletben 

tartották az alapvető szabadságokat, 

valamint hogy a választások megfelelő 

igazgatás mellett, átlátható és inkluzív 

módon, nagyobb incidensek nélkül 

zajlottak le; megjegyzi, hogy az EBESZ és 

a Demokratikus Intézmények és Emberi 

Jogok Hivatala véleménye szerint a 

választásokon érvényesült a politikai 

verseny; üdvözli, hogy minden politikai 

párt elfogadta a választás eredményeit az 

ország stabilitása érdekében, valamint 

hangsúlyozza, hogy a pártok felelősek 

annak biztosításáért, hogy ne alakuljon ki 

ismét politikai válság; felszólítja 

valamennyi pártot, hogy tartózkodjanak a 

parlament hatékony működésének 

bárminemű akadályozásától; felhív egy új, 

stabil és elszámoltatható kormány gyors 

megalakítására és az átlátható átmenetre, 

az alkotmányos és jogi követelményekkel 

és eljárásokkal összhangban, a szükséges 

reformok folytatására kapott megbízatás 

végrehajtása céljából; kulcsfontosságúnak 

tartja a pártok és az etnikai csoportok 

közötti együttműködést a sürgető hazai 

kihívások kezelése érdekében; 
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vonatkozású kihívások kezelése, valamint 

annak érdekében, hogy fenntartsák az 

uniós tagságról szóló tárgyalások 

megnyitására adott pozitív ajánlást; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/35 

Módosítás  35 

Louis Aliot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. elvárja, hogy az új kormány más 

pártokkal együttműködve kiemelt ügyként 

felgyorsítsa az unióval kapcsolatos 

reformokat; megismétli, hogy támogatja a 

csatlakozási tárgyalások megkezdését, 

azzal a feltétellel, hogy előrelépés történik 

a pržinói megállapodás végrehajtása 

terén, annak érdekében, hogy biztosítsák 

annak teljes körű, kézzelfogható és 

fenntartható végrehajtását és a 

rendszerszintű reformokra vonatkozó 

sürgős reformprioritások végrehajtásának 

lényegi előrehaladását; felhívja a 

Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb 

foglalkozzon a csatlakozási tárgyalások 

kérdésével; továbbra is meggyőződése, 

hogy a tárgyalások elvezethetnek az 

olyannyira szükséges reformokhoz, új 

lendületet adhatnak, feltámaszthatják az 

európai perspektívát és kedvezően 

befolyásolhatják a kétoldalú jogviták 

megoldását, hogy azok ne akadályozzák az 

uniós csatlakozási folyamatot; 

törölve 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/36 

Módosítás  36 

Louis Aliot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. rámutat arra, hogy az ország 

jelentős előrelépést tett az uniós integráció 

folyamatában, és hangsúlyozza az 

integrációs folyamat további 

késleltetésének negatív következményeit, 

beleértve az Unió bővítési politikájának 

hitelességét fenyegető veszélyt és a régió 

instabilitásának kockázatát is; 

törölve 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/37 

Módosítás  37 

Louis Aliot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. rámutat arra, hogy az Európai 

Unió előtt jelenleg álló kihívások (brexit, 

migráció, radikalizmus stb.) nem 

akadályozhatják a bővítési folyamatot, 

továbbá hogy ezek a kihívások sokkal 

inkább azt szemléltették, hogy a Nyugat-

Balkánt teljes egészében integrálni kell az 

EU struktúráiba, a partnerség 

megerősítése és elmélyítése és a 

nemzetközi válságok leküzdése érdekében; 

törölve 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/38 

Módosítás  38 

Louis Aliot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. üdvözli a jogalkotás közösségi 

vívmányokkal való magas szintű 

összhangját, és elismeri, hogy prioritást 

adtak a jelenlegi jogi és politikai keret 

hatékony végrehajtásának és 

érvényesítésének, ahogy azon országok 

esetében is, amelyek már megkezdték a 

csatlakozási tárgyalásokat; 

törölve 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/39 

Módosítás  39 

Louis Aliot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

40 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

40. felhívja a Bizottságot, hogy 

folytassa a migrációval kapcsolatos 

kérdésekben a nyugat-balkáni 

országokkal megkezdett munkát, hogy 

biztosítsa az európai és nemzetközi 

normák követését; 

törölve 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/40 

Módosítás  40 

Louis Aliot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2310(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

42 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

42. úgy véli, hogy a regionális 

együttműködés elengedhetetlen eleme a 

régióban stabilitást és fellendülést teremtő 

uniós csatlakozási folyamatnak, és ezért 

prioritást kell képeznie a kormány számára; 

üdvözli, hogy az ország továbbra is 

konstruktív szerepet játszik és tevékenyen 

járul hozzá a kétoldalú, regionális és 

nemzetközi együttműködéshez, és részt 

vesz a polgári és katonai válságkezelési 

műveletekben; elismerően nyilatkozik az 

országnak az uniós külpolitikához való 

fokozott hozzáigazodásáról (73 %); 

felszólítja a macedóniai hatóságokat, hogy 

csatlakozzanak az Oroszországgal 

szemben a Krím jogellenes annektálását 

követően bevezetett uniós korlátozó 

intézkedésekhez; ismételten rámutat a 

Bulgáriával megkötendő, a baráti és 

jószomszédi viszonyról szóló szerződésről 

szóló tárgyalások lezárásának fontosságára; 

felszólítja a hatóságokat, hogy tartsák 

tiszteletben az ország magukat bolgárnak 

valló polgárainak politikai, szociális és 

kulturális jogait; 

42. úgy véli, hogy a regionális 

együttműködés elengedhetetlen eleme a 

régióban stabilitást és fellendülést teremtő 

uniós csatlakozási folyamatnak, és ezért 

prioritást kell képeznie a kormány számára; 

üdvözli, hogy az ország továbbra is 

konstruktív szerepet játszik és tevékenyen 

járul hozzá a kétoldalú, regionális és 

nemzetközi együttműködéshez, és részt 

vesz a polgári és katonai válságkezelési 

műveletekben; ismételten rámutat a 

Bulgáriával megkötendő, a baráti és 

jószomszédi viszonyról szóló szerződésről 

szóló tárgyalások lezárásának fontosságára; 

felszólítja a hatóságokat, hogy tartsák 

tiszteletben az ország magukat bolgárnak 

valló polgárainak politikai, szociális és 

kulturális jogait; 

Or. en 

 

 


