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7.6.2017 A8-0055/30 

Amendement  30 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

2016/2310(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat politieke 

polarisatie, een diep wederzijds 

wantrouwen en een gebrek aan echte 

dialoog tussen de partijen een 

belemmering vormen voor hervormingen 

en toetredingsvoorbereidingen; 

overwegende dat op sommige belangrijke 

gebieden voortdurend een terugval is waar 

te nemen; overwegende dat democratie en 

de rechtsstaat voortdurend op de proef 

werden gesteld, vooral als gevolg van 

politieke corruptie, die de werking van 

democratische instellingen en belangrijke 

gebieden van de maatschappij aantast; 

B. overwegende dat politieke 

polarisatie, een diep wederzijds 

wantrouwen en een gebrek aan echte 

dialoog tussen de partijen, maar ook de 

inmenging van andere landen of de EU in 

de interne aangelegenheden van een 

soeverein land, een bedreiging vormen 

voor de stabiliteit in de regio; 
overwegende dat democratie en de 

rechtsstaat voortdurend op de proef werden 

gesteld, vooral als gevolg van politieke 

corruptie, die de werking van 

democratische instellingen en belangrijke 

gebieden van de maatschappij aantast; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/31 

Amendement  31 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

2016/2310(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat betrokkenheid van 

alle politieke krachten nodig is om het land 

op het pad van EU-integratie en het Euro-

Atlantische pad te houden; overwegende 

dat de nieuwe regering stevige 

hervormingen moet goedkeuren en 

implementeren, en daarbij tastbare 

resultaten moet boeken, met name op het 

gebied van de rechtsstaat, justitie, 

corruptie, grondrechten, binnenlandse 

zaken en goede betrekkingen met de 

buurlanden; 

D. overwegende dat serieuze 

betrokkenheid van alle politieke krachten 

in het land nodig is voor de stabiliteit van 

de regio; overwegende dat een nieuwe, 

democratisch en grondwettelijk gekozen 
regering stevige hervormingen moet 

goedkeuren en implementeren, en daarbij 

tastbare resultaten moet boeken, met name 

op het gebied van de rechtsstaat, justitie, 

corruptie, grondrechten, binnenlandse 

zaken en goede betrekkingen met de 

buurlanden; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/32 

Amendement  32 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

2016/2310(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat de Commissie, de 

Raad en het Parlement het erover eens 

zijn dat handhaving van de positieve 

aanbeveling om 

toetredingsonderhandelingen met het land 

te openen afhankelijk blijft van de 

tenuitvoerlegging van de Pržino-

overeenkomst en van wezenlijke 

vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van 

de dringende hervormingsprioriteiten; 

Schrappen 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/33 

Amendement  33 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

2016/2310(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat (potentiële) 

kandidaat-lidstaten zullen worden 

beoordeeld op hun eigen verdiensten en 

dat de snelheid en kwaliteit van de 

noodzakelijke hervormingen het tijdspad 

voor de toetreding bepalen; overwegende 

dat de opening van de 

toetredingsonderhandelingen moet 

worden gewaarborgd zodra aan de 

vereiste voorwaarden is voldaan; 

overwegende dat het land wat 

aanpassingen aan het acquis betreft vele 

jaren als één van de vooroplopende 

kandidaat-landen voor het EU-

lidmaatschap werd beschouwd; 

Schrappen 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/34 

Amendement  34 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

2016/2310(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is verheugd over de eerbiediging 

van de grondrechten bij de vervroegde 

verkiezingen op 11 december 2016, die 

goed werden georganiseerd, op open en 

inclusieve wijze hebben plaatsgevonden, 

en zonder grote incidenten zijn verlopen; 

neemt er nota van dat de verkiezingen 

volgens de OVSE/ODIHR open waren; is 

er verheugd over dat alle politieke partijen 

de uitslag van deze verkiezingen hebben 

geaccepteerd, en wijst er met klem op dat 

zij een verantwoordelijkheid hebben om 

het land niet opnieuw te laten afglijden in 

een politieke crisis; roept alle partijen op 

de effectieve werking van het parlement 

geen strobreed in de weg te leggen; dringt 

aan op een snelle formatie van een nieuwe, 

stabiele en transparante regering, alsook op 

een transparante transitie, in 

overeenstemming met de grondwettelijke 

en wettelijke regels en procedures, zodat 

het mandaat kan worden gebruikt voor de 

doorvoering van noodzakelijke 

hervormingen, teneinde de Euro-

Atlantische integratie van het land te 

verzekeren en het Europees perspectief te 

behouden ten gunste van de inwoners; 

acht samenwerking tussen de partijen en 

etnische groeperingen van essentieel 

belang voor de aanpak van dringende 

binnenlandse en EU-gerelateerde 

1. is verheugd over de eerbiediging 

van de grondrechten bij de vervroegde 

verkiezingen op 11 december 2016, die 

goed werden georganiseerd, op open en 

inclusieve wijze hebben plaatsgevonden, 

en zonder grote incidenten zijn verlopen; 

neemt er nota van dat de verkiezingen 

volgens de OVSE/ODIHR open waren; is 

er verheugd over dat alle politieke partijen 

de uitslag van deze verkiezingen hebben 

geaccepteerd, en wijst er met klem op dat 

zij een verantwoordelijkheid hebben om 

het land niet opnieuw te laten afglijden in 

een politieke crisis; roept alle partijen op 

de effectieve werking van het parlement 

geen strobreed in de weg te leggen; dringt 

aan op een snelle formatie van een nieuwe, 

stabiele en transparante regering, alsook op 

een transparante transitie, in 

overeenstemming met de grondwettelijke 

en wettelijke regels en procedures, zodat 

het mandaat kan worden gebruikt voor de 

doorvoering van noodzakelijke 

hervormingen; acht samenwerking tussen 

de partijen en etnische groeperingen van 

essentieel belang voor de aanpak van 

dringende binnenlandse uitdagingen; 
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uitdagingen, én om de positieve 

aanbeveling voor de opening van 

onderhandelingen over toetreding tot de 

EU te behouden; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/35 

Amendement  35 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

2016/2310(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. verwacht van de nieuwe regering 

in de eerste plaats dat zij, in 

samenwerking met andere partijen, de 

EU-gerelateerde hervormingen versneld 

doorvoert; spreekt nogmaals zijn steun uit 

voor de opening van 

toetredingsonderhandelingen, op 

voorwaarde dat voortgang wordt geboekt 

bij de tenuitvoerlegging van de Pržino-

overeenkomst, teneinde ervoor te zorgen 

dat deze volledig, concreet en op 

duurzame wijze wordt geïmplementeerd, 

en dat significante vooruitgang wordt 

geboekt bij de implementatie van de 

dringende hervormingsprioriteiten bij de 

systeemhervormingen; verzoekt de Raad 

de kwestie van de 

toetredingsonderhandelingen bij de eerste 

de beste gelegenheid op zijn agenda te 

plaatsen; blijft ervan overtuigd dat 

onderhandelingen tot broodnodige 

hervormingen kunnen leiden, een nieuwe 

dynamiek kunnen creëren, het Europese 

perspectief nieuw leven kunnen inblazen 

en een positieve bijdrage kunnen leveren 

aan de oplossing van bilaterale geschillen, 

teneinde het EU-toetredingsproces niet te 

belemmeren; 

Schrappen 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/36 

Amendement  36 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

2016/2310(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst op de aanzienlijke 

vooruitgang die het land in het EU-

integratieproces heeft geboekt en 

benadrukt de negatieve gevolgen van 

verdere vertraging in het integratieproces, 

met inbegrip van de dreiging voor de 

geloofwaardigheid van het EU-

uitbreidingsbeleid en het risico op 

instabiliteit in de regio; 

Schrappen 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/37 

Amendement  37 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

2016/2310(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. wijst erop dat de uitdagingen 

waarmee de Europese Unie momenteel 

wordt geconfronteerd (Brexit, migratie, 

radicalisme, enz.) het uitbreidingsproces 

niet mogen belemmeren, maar dat deze 

uitdagingen veeleer hebben aangetoond 

dat een volledige integratie van de 

Westelijke Balkan in de EU-structuren 

noodzakelijk is om het partnerschap uit te 

breiden en te verdiepen, en om 

internationale crises het hoofd te bieden; 

Schrappen 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/38 

Amendement  38 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

2016/2310(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is verheugd over het hoge niveau 

van juridische overeenkomst met het 

communautaire acquis en erkent de 

prioriteit die wordt gegeven aan de 

effectieve tenuitvoerlegging en 

handhaving van bestaande juridische en 

beleidskaders, zoals het geval is bij landen 

waarmee al toetredingsonderhandelingen 

worden gevoerd; 

Schrappen 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/39 

Amendement  39 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

2016/2310(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. verzoekt de Commissie om te 

blijven samenwerken met alle landen van 

de Westelijke Balkan aan 

migratiegerelateerde vraagstukken om 

ervoor te zorgen dat Europese en 

internationale normen worden nageleefd; 

Schrappen 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/40 

Amendement  40 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

2016/2310(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. is van mening dat regionale 

samenwerking een essentieel onderdeel 

van het EU-toetredingsproces vormt dat de 

regio stabiliteit en welvaart oplevert en een 

prioriteit voor de regering zou moeten zijn; 

is ingenomen met de permanente 

constructieve rol en proactieve bijdragen 

van het land aan het bevorderen van de 

bilaterale, regionale en internationale 

samenwerking, alsook met zijn deelname 

aan civiele en militaire operaties op het 

gebied van crisisbeheersing; spreekt zijn 

waardering uit voor de verbeterde 

afstemming op het buitenlands beleid van 

de EU (73 %); roept de autoriteiten van 

het land op zich op één lijn te stellen met 

de beperkende maatregelen van de EU 

tegen Rusland na de illegale annexatie 

van de Krim; wijst er nogmaals op dat het 

van belang is de onderhandelingen over 

een verdrag over vriendschap en goed 

nabuurschap met Bulgarije af te ronden; 

roept de autoriteiten op de politieke, 

sociale en culturele rechten van inwoners 

van het land die zich Bulgaars noemen, te 

eerbiedigen; 

42. is van mening dat regionale 

samenwerking een essentieel onderdeel 

van het EU-toetredingsproces vormt dat de 

regio stabiliteit en welvaart oplevert en een 

prioriteit voor de regering zou moeten zijn; 

is ingenomen met de permanente 

constructieve rol en proactieve bijdragen 

van het land aan het bevorderen van de 

bilaterale, regionale en internationale 

samenwerking, alsook met zijn deelname 

aan civiele en militaire operaties op het 

gebied van crisisbeheersing; wijst er 

nogmaals op dat het van belang is de 

onderhandelingen over een verdrag over 

vriendschap en goed nabuurschap met 

Bulgarije af te ronden; roept de autoriteiten 

op de politieke, sociale en culturele rechten 

van inwoners van het land die zich 

Bulgaars noemen, te eerbiedigen; 

Or. en 

 

 


