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7.6.2017 A8-0055/30 

Alteração  30 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0055/2017. 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que as reformas e os 

preparativos para a adesão estão a ser 

dificultados pela polarização política, pela 

profunda desconfiança mútua e por uma 

falta de diálogo genuíno entre os partidos; 

considerando que se observam 

continuamente recuos em alguns 

domínios importantes; considerando que a 

democracia e o Estado de direito têm sido 

constantemente ameaçados, em particular 

devido à captura do Estado que afeta o 

funcionamento das instituições 

democráticas e setores fundamentais da 

sociedade; 

B. considerando que a polarização 

política, a profunda desconfiança mútua e 

uma falta de diálogo genuíno entre os 

partidos, mas também a intromissão nos 

assuntos internos de um país soberano 

por outros países ou pela UE, 

representam uma ameaça à estabilidade 

na Região; considerando que a democracia 

e o Estado de direito têm sido 

constantemente ameaçados, em particular 

devido à captura do Estado que afeta o 

funcionamento das instituições 

democráticas e setores fundamentais da 

sociedade; 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

7.6.2017 A8-0055/31 

Alteração  31 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que é necessário um 

compromisso sério por parte de todas as 

forças políticas para que o país mantenha 

o seu caminho de integração na UE e 

euro-atlântica; considerando que um novo 

governo precisa de adotar e implementar 

plenamente reformas sólidas, 

caracterizadas por resultados concretos, em 

particular nos domínios do Estado de 

direito, da justiça, da corrupção, dos 

direitos fundamentais, dos assuntos 

internos e das relações de boa vizinhança; 

D. Considerando que é necessário um 

compromisso sério por parte das forças 

políticas do país para a estabilidade da 

Região; considerando que um novo 

governo eleito democraticamente em 

conformidade com a Constituição precisa 

de adotar e implementar plenamente 

reformas sólidas, caracterizadas por 

resultados concretos, em particular nos 

domínios do Estado de direito, da justiça, 

da corrupção, dos direitos fundamentais, 

dos assuntos internos e das relações de boa 

vizinhança; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/32 

Alteração  32 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que existe um 

entendimento comum entre a Comissão, o 

Conselho e o Parlamento de que a 

manutenção da recomendação positiva no 

sentido de encetar negociações de adesão 

com o país se mantém dependente da 

realização de progressos na aplicação do 

acordo de Pržino e de avanços 

significativos na execução das 

Prioridades Urgentes de Reforma, ou é 

condicionada pela consecução desses 

progressos e avanços; 

Suprimido 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

7.6.2017 A8-0055/33 

Alteração  33 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0055/2017. 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando H 

 

Proposta de resolução Alteração 

H. Considerando que os países 

(potencialmente) candidatos são avaliados 

em função do seu mérito próprio, e que a 

rapidez e a qualidade das reformas 

necessárias determinam o calendário da 

adesão; considerando que deve ser 

garantido o início das negociações de 

adesão quando estiverem satisfeitas as 

condições exigidas; que o país foi 

considerado durante muitos anos um dos 

países candidatos à UE mais avançados 

em termos de alinhamento com o acervo 

da União; 

Suprimido 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/34 

Alteração  34 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com o respeito das 

liberdades fundamentais patenteado 

aquando das eleições antecipadas de 11 de 

dezembro de 2016, que foram bem 

organizadas e decorreram de forma 

transparente e inclusiva, e sem incidentes 

de relevo; regista que a OSCE/ODIHR 

considerou que as eleições foram bastante 

disputadas; saúda o facto de todos os 

partidos políticos terem aceitado os seus 

resultados no interesse da estabilidade 

interna e sublinha a sua responsabilidade 

em impedir o regresso à crise política; 

apela a todos os partidos para que se 

abstenham de qualquer obstrução ao bom 

funcionamento do parlamento; apela à 

rápida formação de um novo governo, 

estável e responsável, e a uma transição 

transparente, em sintonia com os preceitos 

e procedimentos constitucionais e 

jurídicos, a fim de poder utilizar o mandato 

para efetuar as reformas necessárias, por 

forma a assegurar a integração euro-

atlântica do país e o avanço de uma 

perspetiva europeia no interesse dos 

cidadãos; considera essencial a cooperação 

interpartidária e interétnica para dar 

resposta aos prementes desafios internos e 

aos desafios relacionados com a UE, e 

para manter a recomendação positiva no 

sentido de encetar negociações de adesão 

1. Congratula-se com o respeito das 

liberdades fundamentais patenteado 

aquando das eleições antecipadas de 11 de 

dezembro de 2016, que foram bem 

organizadas e decorreram de forma 

transparente e inclusiva, e sem incidentes 

de relevo; regista que a OSCE/ODIHR 

considerou que as eleições foram bastante 

disputadas; saúda o facto de todos os 

partidos políticos terem aceitado os seus 

resultados no interesse da estabilidade 

interna e sublinha a sua responsabilidade 

em impedir o regresso à crise política; 

apela a todos os partidos para que se 

abstenham de qualquer obstrução ao bom 

funcionamento do parlamento; apela à 

rápida formação de um governo novo, 

estável e responsável, e a uma transição 

transparente, em sintonia com os preceitos 

e procedimentos constitucionais e 

jurídicos, a fim de poder utilizar o mandato 

para efetuar as reformas necessárias; 

considera essencial a cooperação 

interpartidária para dar resposta aos 

desafios internos prementes; 
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à UE; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/35 

Alteração  35 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Espera que o novo governo, em 

cooperação com outras partes, acelere, 

como primeira prioridade, as reformas 

relacionadas com a UE; reitera o seu 

apoio à abertura das negociações de 

adesão, desde que haja progressos na 

aplicação do Acordo de Pržino, para 

assegurar a sua execução plena, concreta 

e sustentável e progressos substanciais na 

aplicação das Prioridades Urgentes de 

Reforma relativas a reformas sistémicas; 

exorta o Conselho a ocupar-se da questão 

das negociações de adesão logo que lhe 

seja possível; mantém-se convicto de que 

as negociações podem originar reformas 

muito necessárias, criar uma nova 

dinâmica, revitalizar a perspetiva 

europeia e influenciar positivamente a 

resolução de litígios bilaterais, por forma 

a não obstruir o processo de adesão à UE; 

Suprimido 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/36 

Alteração  36 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Sublinha os progressos 

significativos que o país realizou no 

processo de integração na UE e destaca as 

consequências negativas de mais atrasos 

no processo de integração, nomeadamente 

a ameaça à credibilidade da política de 

alargamento da União e o risco de 

instabilidade na região; 

Suprimido 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/37 

Alteração  37 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta que os atuais desafios que 

a União Europeia enfrenta (Brexit, 

migração, radicalismo etc.) não devem 

travar o processo de alargamento, mas 

que, pelo contrário, esses desafios têm 

demonstrado a necessidade da plena 

integração dos Balcãs Ocidentais nas 

estruturas da UE, por forma a reforçar e 

aprofundar a parceria com vista à 

superação de crises internacionais; 

Suprimido 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

7.6.2017 A8-0055/38 

Alteração  38 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Saúda o nível elevado de 

alinhamento legislativo com o acervo da 

União e reconhece a prioridade atribuída 

à aplicação e execução eficazes dos 

quadros jurídicos e políticos em vigor, 

como no caso dos países que já iniciaram 

as negociações de adesão; 

Suprimido 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/39 

Alteração  39 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 40 

 

Proposta de resolução Alteração 

40. Insta a Comissão Europeia a 

prosseguir o trabalho desenvolvido em 

matéria de migração com todos os países 

dos Balcãs Ocidentais, a fim de garantir o 

cumprimento das normas europeias e 

internacionais; 

Suprimido 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/40 

Alteração  40 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relatório de 2016 da Comissão relativo à antiga República jugoslava da Macedónia 

2016/2310(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 42 

 

Proposta de resolução Alteração 

42. Considera que a cooperação 

regional é um elemento essencial do 

processo de adesão à UE, que traz 

estabilidade e prosperidade à região, e que 

deve constituir uma prioridade para o 

governo; saúda o constante papel 

construtivo e os contributos proativos do 

país para promover a cooperação bilateral, 

regional e internacional, bem como a sua 

participação nas operações civis e militares 

de gestão da crise; enaltece o alinhamento 

reforçado com a política externa da UE 

(73 %); insta as autoridades macedónias a 

procederem também ao alinhamento com 

as medidas restritivas da UE contra a 

Rússia, na sequência da anexação 

ilegítima da Crimeia; reitera a importância 

de ultimar as negociações sobre um tratado 

de amizade e boa vizinhança com a 

Bulgária; apela às autoridades para que 

respeitem os direitos políticos, sociais e 

culturais dos cidadãos do país que se 

identificam como búlgaros; 

42. Considera que a cooperação 

regional é um elemento essencial do 

processo de adesão à UE, que traz 

estabilidade e prosperidade à região, e que 

deve constituir uma prioridade para o 

governo; saúda o constante papel 

construtivo e os contributos proativos do 

país para promover a cooperação bilateral, 

regional e internacional, bem como a sua 

participação nas operações civis e militares 

de gestão da crise; reitera a importância de 

ultimar as negociações sobre um tratado de 

amizade e boa vizinhança com a Bulgária; 

apela às autoridades para que respeitem os 

direitos políticos, sociais e culturais dos 

cidadãos do país que se identificam como 

búlgaros; 

Or. en 

 

 


