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7.6.2017 A8-0055/30 

Amendamentul  30 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât reformele și pregătirile 

pentru aderare sunt îngreunate de 

polarizarea politică, neîncrederea reciprocă 

profundă și lipsa unui dialog veritabil între 

părți; întrucât se pot observa constant 

regrese în unele domenii importante; 

întrucât democrația și statul de drept au 

fost permanent contestate, în special ca 

rezultat al acaparării statului care afectează 

funcționarea instituțiilor democratice și 

domenii-cheie ale societății; 

B. întrucât polarizarea politică, 

neîncrederea reciprocă profundă și lipsa 

unui dialog veritabil între părți, dar și 

intruziunea în afacerile interne ale unei 

țări suverane de către alte țări sau de 

către UE reprezintă o amenințare la 

adresa stabilității în regiune; întrucât 

democrația și statul de drept au fost 

permanent contestate, în special ca rezultat 

al acaparării statului care afectează 

funcționarea instituțiilor democratice și 

domenii cheie ale societății; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/31 

Amendamentul  31 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât este nevoie de 

angajamentul ferm al tuturor forțelor 

politice pentru ca țara să continue să 

urmărească integrarea sa europeană și 

euroatlantică; întrucât noul guvern trebuie 

să adopte și să implementeze pe deplin 

reforme solide cu rezultate concrete, în 

special în domeniul statului de drept, al 

justiției, al corupției, al drepturilor 

fundamentale, al afacerilor interne și al 

relațiilor de bună vecinătate; 

D. întrucât este nevoie de 

angajamentul ferm al tuturor forțelor 

politice din țară pentru stabilitatea 

regiunii; întrucât noul guvern ales 

democratic conform Constituției trebuie să 

adopte și să implementeze pe deplin 

reforme solide cu rezultate concrete, în 

special în domeniul statului de drept, al 

justiției, al corupției, al drepturilor 

fundamentale, al afacerilor interne și al 

relațiilor de bună vecinătate; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/32 

Amendamentul  32 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât există o înțelegere 

comună între Comisie, Consiliu și 

Parlament cu privire la faptul că 

menținerea recomandării pozitive de a 

deschide negocierile de aderare cu 

această țară rămâne 

dependentă/condiționată de înregistrarea 

de progrese în punerea în aplicare a 

Acordului de la Pržino și de înregistrarea 

unor progrese substanțiale în punerea în 

aplicare a priorităților de reformă 

urgente; 

eliminat 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/33 

Amendamentul  33 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât țările (potențial) candidate 

sunt evaluate pe baza propriilor merite și 

întrucât calendarul aderării este 

determinat de viteza și calitatea cu care 

acestea fac reformele necesare; întrucât 

deschiderea negocierilor de aderare ar 

trebui garantată odată cu îndeplinirea 

condițiilor cerute; întrucât, de mai mulți 

ani, această țară este considerată una 

dintre cele mai avansate țări candidate la 

aderarea la UE în ceea ce privește 

alinierea la acquis; 

eliminat 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/34 

Amendamentul  34 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută respectarea libertăților 

fundamentale demonstrată la alegerile 

anticipate desfășurate la 11 decembrie 

2016, care au fost bine gestionate, s-au 

desfășurat într-o manieră transparentă, care 

a favorizat includerea și fără incidente 

majore; observă că OSCE/ODIHR a 

considerat că alegerile au fost competitive; 

salută faptul că toate partidele politice au 

acceptat rezultatele alegerilor în interesul 

stabilității interne și subliniază 

responsabilitatea lor de a se asigura că nu 

se revine la o criză politică; îndeamnă toate 

părțile să se abțină de la orice 

obstrucționare a funcționării eficiente a 

parlamentului; solicită formarea rapidă a 

unui nou guvern stabil și responsabil și un 

proces transparent de tranziție, în 

conformitate cu cerințele și procedurile 

constituționale și juridice, pentru a folosi 

mandatul pentru continuarea reformelor 

necesare, pentru a asigura integrarea 

euro-atlantică a țării și pentru 

promovarea perspectivei europene a 

acesteia, în beneficiul cetățenilor; 

consideră că este esențială cooperarea între 

partide și între etnii pentru rezolvarea 

problemelor presante interne și a celor 

legate de UE, precum și pentru a menține 

recomandarea pozitivă în vederea 

deschiderii negocierilor de aderare la UE; 

1. salută respectarea libertăților 

fundamentale demonstrată la alegerile 

anticipate desfășurate la 11 decembrie 

2016, care au fost bine gestionate, s-au 

desfășurat într-o manieră transparentă, care 

a favorizat includerea și fără incidente 

majore; observă că OSCE/ODIHR a 

considerat că alegerile au fost competitive; 

salută faptul că toate partidele politice au 

acceptat rezultatele alegerilor în interesul 

stabilității interne și subliniază 

responsabilitatea lor de a se asigura că nu 

se revine la o criză politică; îndeamnă toate 

părțile să se abțină de la orice 

obstrucționare a funcționării eficiente a 

parlamentului; solicită formarea rapidă a 

unui nou guvern stabil și responsabil și un 

proces transparent de tranziție, în 

conformitate cu cerințele și procedurile 

constituționale și juridice, pentru a folosi 

mandatul pentru continuarea reformelor 

necesare; consideră că este esențială 

cooperarea între partide și între etnii pentru 

rezolvarea problemelor presante interne;  
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7.6.2017 A8-0055/35 

Amendamentul  35 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. se așteaptă ca noul guvern, în 

cooperare cu alte partide, să accelereze 

reformele legate de UE ca o primă 

prioritate; își reafirmă sprijinul pentru 

deschiderea negocierilor de aderare, cu 

condiția realizării de progrese în 

implementarea Acordului de la Pržino 

pentru a asigura punerea sa deplină, 

concretă și sustenabilă în aplicare și 

progrese substanțiale în punerea în 

aplicare a priorităților urgente de reformă 

cu privire la reformele sistemice; invită 

Consiliul să abordeze chestiunea 

negocierilor de aderare în cel mai scurt 

timp; este în continuare convins că 

negocierile pot genera reformele atât de 

necesare, pot crea o nouă dinamică, 

revitaliza perspectiva europeană și avea o 

influență pozitivă asupra soluționării 

disputelor bilaterale, pentru a nu 

îngreuna procesul de aderare la UE; 

eliminat 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/36 

Amendamentul  36 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. subliniază progresele semnificative 

înregistrate de țară în procesul de 

integrare în UE și evidențiază 

consecințele negative ale unor întârzieri 

suplimentare în procesul de integrare, 

inclusiv pierderea credibilității politicii de 

extindere a UE și riscul de instabilitate în 

regiune; 

eliminat 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/37 

Amendamentul  37 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. subliniază faptul că actualele 

provocări cu care se confruntă Uniunea 

Europeană (Brexit, migrație, radicalism 

etc.) nu ar trebui să împiedice procesul de 

extindere și că aceste provocări au 

demonstrat mai degrabă necesitatea 

integrării depline a Balcanilor de Vest în 

structurile UE cu scopul de a consolida și 

de a aprofunda parteneriatul pentru a 

depăși crizele internaționale; 

eliminat 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/38 

Amendamentul  38 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. salută nivelul ridicat de aliniere 

legislativă la acquis-ul comunitar și 

recunoaște prioritatea acordată aplicării 

și respectării efective a cadrului juridic și 

politic existent, la fel ca în cazul țărilor 

deja angajate în negocierile de aderare; 

eliminat 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/39 

Amendamentul  39 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. invită Comisia să își continue 

activitatea privind aspectele legate de 

migrație cu toate țările din Balcanii de 

Vest, pentru a se asigura că sunt 

respectate normele și standardele 

europene și internaționale; 

eliminat 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/40 

Amendamentul  40 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

2016/2310(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. consideră că cooperarea regională 

reprezintă un element esențial în procesul 

de aderare la UE, care aduce stabilitate și 

prosperitate în regiune, și că aceasta ar 

trebui să fie o prioritate pentru guvern; 

salută rolul constructiv continuu al acestei 

țări și contribuțiile proactive ale acesteia la 

promovarea cooperării bilaterale, regionale 

și internaționale, precum și participarea sa 

la operațiunile de gestionare a crizelor 

civile și militare; felicită țara pentru 

alinierea din ce în ce mai mare la politica 

externă a UE (73 %); invită autoritățile 

macedonene să se alinieze, de asemenea, 

la măsurile restrictive ale UE împotriva 

Rusiei ca urmare a anexării ilegale a 

Crimeii; reafirmă că este important să se 

finalizeze negocierile privind un tratat de 

prietenie și bună vecinătate cu Bulgaria; 

invită autoritățile să respecte drepturile 

politice, sociale și culturale ale cetățenilor 

țării care se identifică ca fiind bulgari; 

42. consideră că cooperarea regională 

reprezintă un element esențial în procesul 

de aderare la UE, care aduce stabilitate și 

prosperitate în regiune, și că aceasta ar 

trebui să fie o prioritate pentru guvern; 

salută rolul constructiv continuu al acestei 

țări și contribuțiile proactive ale acesteia la 

promovarea cooperării bilaterale, regionale 

și internaționale, precum și participarea sa 

la operațiunile de gestionare a crizelor 

civile și militare; reafirmă că este 

important să se finalizeze negocierile 

privind un tratat de prietenie și bună 

vecinătate cu Bulgaria; invită autoritățile să 

respecte drepturile politice, sociale și 

culturale ale cetățenilor țării care se 

identifică ca fiind bulgari; 

Or. en 

 

 


