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 A8-0055/30 

Pakeitimas 30 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi reformoms ir 

pasirengimui stojimui labai trukdo 

politinis susipriešinimas, gilus tarpusavio 

nepasitikėjimas ir nuoširdaus dialogo tarp 

šalių nebuvimas; kadangi kai kuriose 

svarbiose srityse nuolat pastebima 

blogėjanti padėtis; kadangi demokratija ir 

teisinės valstybės principai nuolat 

pažeidinėjami, visų pirma dėl korupcinio 

valstybės užvaldymo, turinčio įtakos 

demokratinių institucijų veikimui ir 

pagrindinėms visuomenės sritims; 

B. kadangi politinis susipriešinimas, 

gilus tarpusavio nepasitikėjimas ir 

nuoširdaus dialogo tarp šalių nebuvimas, 

bet taip pat kitų valstybių ar ES kišimasis 

į suverenios šalies vidaus reikalus kelia 

grėsmę stabilumui regione; kadangi 

demokratija ir teisinės valstybės principai 

nuolat pažeidinėjami, visų pirma dėl 

korupcinio valstybės užvaldymo, turinčio 

įtakos demokratinių institucijų veikimui ir 

pagrindinėms visuomenės sritims; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/31 

Pakeitimas 31 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi siekiant, kad šalis tęstų 

integracijos į ES ir euroatlantinės 

integracijos procesą, visos politinės jėgos 

turi rimtai įsipareigoti; kadangi nauja 

vyriausybė turi priimti ir visapusiškai 

įgyvendinti pastangų reikalaujančias 

reformas, kurios duotų apčiuopiamų 

rezultatų, ypač teisinės valstybės, 

teisingumo, korupcijos, pagrindinių teisių, 

vidaus reikalų ir gerų kaimyninių santykių 

srityje; 

D. kadangi siekiant stabilumo regione, 

šalies politinės jėgos turi rimtai 

įsipareigoti; kadangi nauja, laikantis 

konstitucijos demokratiškai išrinkta 
vyriausybė turi priimti ir visapusiškai 

įgyvendinti pastangų reikalaujančias 

reformas, kurios duotų apčiuopiamų 

rezultatų, ypač teisinės valstybės, 

teisingumo, korupcijos, pagrindinių teisių, 

vidaus reikalų ir gerų kaimyninių santykių 

srityje; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/32 

Pakeitimas 32 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

E konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

E. kadangi Komisija, Taryba ir 

Parlamentas bendrai sutaria, kad 

teigiamos rekomendacijos pradėti stojimo 

derybas su šalimi palaikymas ir toliau 

priklauso nuo to, ar bus daroma pažanga 

įgyvendinant Pržino susitarimą ir ar bus 

daroma esminė pažanga įgyvendinant 

neatidėliotinus reformų prioritetus; 

Išbraukta 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/33 

Pakeitimas 33 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

H konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

H. kadangi (potencialios) šalys 

kandidatės vertinamos pagal jų nuopelnus 

ir stojimo tvarkaraštis nustatomas 

atsižvelgiant į būtinų reformų 

įgyvendinimo spartą bei kokybę; kadangi, 

įvykdžius reikalaujamas sąlygas, stojimo 

derybų pradžia turėtų būti garantuota; 

kadangi daug metų ši šalis pagal savo 

įstatymų suderinimą su acquis buvo 

laikoma viena iš labiausiai pažengusių 

stojimo į ES šalių kandidačių; 

Išbraukta 

Or. en 
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 A8-0055/34 

Pakeitimas 34 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. palankiai vertina per pirmalaikius 

rinkimus 2016 m. gruodžio 11 d., kurie 

buvo gerai administruojami, surengti 

skaidriai ir įtraukiai ir vyko be didelių 

incidentų, parodytą pagarbą pagrindinėms 

laisvėms; pažymi, kad ESBO 

Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių 

biuro nuomone rinkimai buvo 

konkurencingi; palankiai vertina tai, kad 

visos politinės partijos stabilumo šalyje 

labui pritarė šių rinkimų rezultatams, ir 

pabrėžia jų atsakomybę užtikrinti, kad 

nebūtų regreso į politinę krizę; ragina visas 

partijas nekliudyti veiksmingam 

parlamento veikimui; ragina greitai 

suformuoti naują, stabilią ir atskaitingą 

vyriausybę ir laikantis konstitucinių ir 

teisės aktų reikalavimų ir procedūrų 

užtikrinti skaidrų perėjimą tam, kad ji 

galėtų naudotis savo įgaliojimais būtinoms 

reformoms vykdyti, šalies euroatlantinei 

integracijai užtikrinti ir europinei 

perspektyvai savo piliečių labui paskatinti; 

mano, kad partijų tarpusavio 

bendradarbiavimas ir įvairių etninių 

grupių bendradarbiavimas yra būtinas 

siekiant spręsti neatidėliotinus šalies vidaus 

ir su ES susijusius uždavinius, taip pat 

siekiant išlaikyti teigiamą rekomendaciją 

pradėti derybas dėl narystės ES; 

1. palankiai vertina per pirmalaikius 

rinkimus 2016 m. gruodžio 11 d., kurie 

buvo gerai administruojami, surengti 

skaidriai ir įtraukiai ir vyko be didelių 

incidentų, parodytą pagarbą pagrindinėms 

laisvėms; pažymi, kad ESBO 

Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių 

biuro nuomone rinkimai buvo 

konkurencingi; palankiai vertina tai, kad 

visos politinės partijos stabilumo šalyje 

labui pripažino šių rinkimų rezultatus, ir 

pabrėžia jų atsakomybę užtikrinti, kad 

nebūtų regreso į politinę krizę; ragina visas 

partijas nekliudyti veiksmingam 

parlamento veikimui; ragina greitai 

suformuoti naują, stabilią ir atskaitingą 

vyriausybę ir laikantis konstitucinių ir 

teisės aktų reikalavimų ir procedūrų 

užtikrinti skaidrų perėjimą tam, kad ji 

galėtų naudotis savo įgaliojimais būtinoms 

reformoms vykdyti; mano, kad partijų 

tarpusavio ir įvairių etninių grupių 

bendradarbiavimas yra būtinas siekiant 

spręsti neatidėliotinus šalies vidaus 

uždavinius; 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 
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7.6.2017 A8-0055/35 

Pakeitimas 35 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. tikisi, kad naujoji vyriausybė, 

bendradarbiaudama su kitomis 

suinteresuotosiomis šalimis, kaip 

prioritetą, paspartins su ES susijusias 

reformas; pakartoja, jog pritaria tam, kad 

būtų pradėtos stojimo derybos, jei bus 

pasiekta pažanga įgyvendinant Pržino 

susitarimą siekiant užtikrinti jo visišką, 

apčiuopiamą ir tvarų įgyvendinimą ir 

esminę pažangą įgyvendinant 

neatidėliotinų reformų prioritetus, 

susijusius su sisteminėmis reformomis; 

ragina Tarybą kuo greičiau svarstyti 

stojimo derybų klausimą; toliau yra 

įsitikinęs, kad derybos gali paskatinti 

labai reikalingas reformas, sukurti naują 

dinamiką, atgaivinti Europos perspektyvą 

ir daryti teigiamą poveikį sprendžiant 

dvišalius ginčus, kad jie nekliudytų 

stojimo į ES procesui; 

Išbraukta 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/36 

Pakeitimas 36 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. pabrėžia šalies pasiektą svarbią 

pažangą ES integracijos procese ir 

neigiamus tolesnio integracijos proceso 

delsimo padarinius, įskaitant grėsmę ES 

plėtros politikos patikimumui ir 

nestabilumo regione pavojų; 

Išbraukta 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/37 

Pakeitimas 37 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pažymi, kad iššūkiai, su kuriais 

šiuo metu susiduria Europos Sąjunga 

(Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES, 

migracija, radikalizmas ir pan.) neturėtų 

kliudyti plėtros procesui; priešingai, šie 

iššūkiai atkreipė dėmesį į būtinybę visiškai 

integruoti Vakarų Balkanų šalis į ES 

siekiant plėsti ir stiprinti partnerystę bei 

įveikti tarptautines krizes; 

Išbraukta 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/38 

Pakeitimas 38 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. palankiai vertina aukšto lygio 

teisės aktų derinimą su acquis 

communautaire ir pripažįsta, kad 

pirmenybė teikiama esamų teisinės ir 

politinės sistemų veiksmingam 

įgyvendinimui ir jų vykdymo užtikrinimui, 

kaip yra jau dalyvaujančių stojimo 

derybose šalių atveju; 

Išbraukta 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/39 

Pakeitimas 39 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

40 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

40. ragina Komisiją toliau drauge su 

visomis Vakarų Balkanų šalimis spręsti su 

migracija susijusius klausimus siekiant 

užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos bei 

tarptautinių normų ir standartų; 

Išbraukta 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/40 

Pakeitimas 40 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

2016/2310(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

42 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

42. mano, kad regionų 

bendradarbiavimas yra vienas iš 

svarbiausių stojimo į ES proceso elementų, 

kuriuo užtikrinamas regiono stabilumas ir 

gerovė ir kuriam vyriausybė turėtų teikti 

prioritetą; palankiai vertina tęstinį 

konstruktyvų šalies vaidmenį ir iniciatyvų 

indėlį skatinant dvišalį, regioninį ir 

tarptautinį bendradarbiavimą, taip pat jos 

dalyvavimą civilinėse ir karinėse krizių 

valdymo operacijose; palankiai vertina 

didesnį suderinimą su ES užsienio 

politika (73 proc.); ragina Makedonijos 

valdžios institucijas taip pat prisijungti 

prie ribojamųjų priemonių, kurias ES 

taiko Rusijai dėl neteisėto Krymo 

užgrobimo; pakartoja, kad svarbu užbaigti 

derybas dėl draugystės ir gerų kaimyninių 

santykių sutarties su Bulgarija; ragina 

valdžios institucijas gerbti šalies piliečių, 

kurie save laiko bulgarais, politines, 

socialines ir kultūrines teises; 

42. mano, kad bendradarbiavimas 

regione yra vienas iš svarbiausių stojimo į 

ES proceso elementų, kuriuo užtikrinamas 

regiono stabilumas ir gerovė ir kuriam 

vyriausybė turėtų teikti prioritetą; palankiai 

vertina tęstinį konstruktyvų šalies vaidmenį 

ir iniciatyvų indėlį skatinant dvišalį, 

regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą, 

taip pat jos dalyvavimą civilinėse ir 

karinėse krizių valdymo operacijose; 

pakartoja, kad svarbu užbaigti derybas dėl 

draugystės ir gerų kaimyninių santykių 

sutarties su Bulgarija; ragina valdžios 

institucijas gerbti šalies piliečių, kurie save 

laiko bulgarais, politines, socialines ir 

kultūrines teises; 

Or. en 

 

 


