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7.6.2017 A8-0055/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže reformy a prípravy na vstup 

brzdí politická polarizácia, hlboká 

vzájomná nedôvera a absencia skutočného 

dialógu medzi stranami; keďže v 

niektorých dôležitých oblastiach sa dá 

neustále pozorovať zhoršovanie; keďže 

demokracia a zásady právneho štátu čelia 

neustále výzvam, a to najmä v dôsledku 

tzv. zajatia štátu, čo má vplyv na 

fungovanie demokratických inštitúcií a 

kľúčových oblastí spoločnosti; 

B. keďže politická polarizácia, hlboká 

vzájomná nedôvera a absencia skutočného 

dialógu medzi stranami, ale tiež 

zasahovanie iných krajín a EÚ 

do vnútorných vecí zvrchovanej krajiny, 

predstavujú hrozbu voči stabilite 

v regióne; keďže demokracia a zásady 

právneho štátu čelia neustále výzvam, a to 

najmä v dôsledku tzv. zajatia štátu, čo má 

vplyv na fungovanie demokratických 

inštitúcií a kľúčových oblastí spoločnosti; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže napredovanie krajiny na 

ceste európskej integrácie a 

euroatlantickej ceste si vyžaduje skutočné 

odhodlanie všetkých politických síl v 

krajine; keďže nová vláda musí prijať a 

plne realizovať rozsiahle reformy s 

hmatateľnými výsledkami, a to najmä 

pokiaľ ide o oblasti právneho štátu, 

súdnictva, boja proti korupcii, základných 

práv, vnútorných vecí a dobrých 

susedských vzťahov; 

D. keďže stabilita v regióne 

si vyžaduje skutočné odhodlanie 

politických síl v krajine; keďže nová vláda 

demokraticky zvolená v súlade s ústavou 
musí prijať a plne realizovať rozsiahle 

reformy s hmatateľnými výsledkami, a to 

najmä pokiaľ ide o oblasti právneho štátu, 

súdnictva, boja proti korupcii, základných 

práv, vnútorných vecí a dobrých 

susedských vzťahov; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 keďže Komisia, Rada a Parlament 

sa zhodujú na tom, že zachovanie 

pozitívneho odporúčania začať prístupové 

rokovania s touto krajinou naďalej závisí 

od pokroku pri vykonávaní dohody z 

Pržina a významného pokroku pri 

vykonávaní naliehavých priorít v oblasti 

reforiem, respektíve je týmto pokrokom 

podmienené; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 keďže potenciálne kandidátske 

krajiny sa budú posudzovať na základe 

vlastných zásluh, pričom časový plán 

pristúpenia sa určí podľa rýchlosti a 

kvality potrebných reforiem; keďže po 

splnení stanovených podmienok by malo 

byť garantované otvorenie rokovaní o 

pristúpení; keďže krajina bola z hľadiska 

plnenia acquis dlhé roky považovaná za 

jednu z najpokročilejších kandidátskych 

krajín EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. víta, že predčasné parlamentné 

voľby 11. decembra 2016 sa niesli v duchu 

rešpektovania základných slobôd, boli 

dobre zorganizované a uskutočnili sa 

transparentným a inkluzívnym spôsobom a 

bez veľkých incidentov; poznamenáva, že 

OBSE/ODIHR považovala voľby za 

konkurencieschopné; víta skutočnosť, že v 

záujme domácej stability všetky politické 

strany akceptovali výsledky volieb, 

zdôrazňuje, že sú povinné zabezpečiť, aby 

nedošlo k zhoršeniu situácie, ktoré by 

viedlo k politickej kríze; vyzýva všetky 

strany, aby sa zdržali akýchkoľvek 

obštrukcií efektívneho fungovania 

parlamentu; vyzýva na urýchlené 

vytvorenie novej, stabilnej a zodpovednej 

vlády a transparentný prechod, v súlade s 

ústavnými a právnymi požiadavkami a 

postupmi, s cieľom využiť mandát na 

uskutočňovanie potrebných reforiem, aby 

sa zabezpečilo začlenenie krajiny do 

euroatlantických štruktúr a jej 

napredovanie na ceste do Európy v 

prospech občanov; považuje spoluprácu 

medzi stranami a etnickými skupinami za 

zásadnú pre riešenie naliehavých domácich 

problémov a výziev súvisiacich s EÚ a pre 

zachovanie pozitívneho odporúčania 

začať rokovania o členstve v EÚ; 

1. víta, že predčasné parlamentné 

voľby 11. decembra 2016 sa niesli v duchu 

rešpektovania základných slobôd, boli 

dobre zorganizované a uskutočnili sa 

transparentným a inkluzívnym spôsobom a 

bez veľkých incidentov; poznamenáva, že 

OBSE/ODIHR považovala voľby za 

konkurencieschopné; víta skutočnosť, že v 

záujme domácej stability všetky politické 

strany akceptovali výsledky volieb, 

zdôrazňuje, že sú povinné zabezpečiť, aby 

nedošlo k zhoršeniu situácie, ktoré by 

viedlo k politickej kríze; vyzýva všetky 

strany, aby sa zdržali akýchkoľvek 

obštrukcií efektívneho fungovania 

parlamentu; vyzýva na urýchlené 

vytvorenie novej, stabilnej a zodpovednej 

vlády a transparentný prechod v súlade s 

ústavnými a právnymi požiadavkami a 

postupmi s cieľom využiť mandát na 

uskutočňovanie potrebných reforiem; 

považuje spoluprácu medzi stranami 

a medzi etnikami za zásadnú pre riešenie 

naliehavých domácich problémov; 
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Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. očakáva, že prvou prioritou novej 

vlády bude v spolupráci s ostatnými 

stranami urýchliť reformy súvisiace s 

EÚ; opakovane zdôrazňuje svoju podporu 

pre začatie prístupových rokovaní 

v závislosti od pokroku vo vykonávaní 

dohody z Pržina s cieľom zaistiť 

plnohodnotné a hmatateľné vykonávanie 

dohody a udržateľný pokrok vo 

vykonávaní naliehavých priorít v oblasti 

reforiem súvisiacich so systémovými 

reformami; vyzýva Radu, aby sa čo 

najskôr začala zaoberať problematikou 

prístupových rokovaní; je naďalej 

presvedčený, že rokovania môžu priniesť 

veľmi potrebné reformy, vytvoriť novú 

dynamiku, oživiť európsku perspektívu a 

pozitívne ovplyvniť vyriešenie 

dvojstranných sporov, aby sa nebrzdil 

proces pristúpenia k EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. zdôrazňuje významný pokrok, 

ktorý krajina dosiahla v oblasti integrácie 

do EÚ, a zdôrazňuje aj negatívne dôsledky 

ďalšieho odkladania procesu integrácie 

vrátane ohrozenia dôveryhodnosti politiky 

rozširovania EÚ a rizika nestability v 

tomto regióne; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa  

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. poukazuje na to, že aktuálne výzvy, 

ktorým Európska únia čelí (brexit, 

migrácia, radikalizmus atď.), by nemali 

proces rozširovania brzdiť, tieto výzvy 

naopak ukázali, že je potrebné západný 

Balkán v plnej miere začleniť do štruktúr 

EÚ, aby sa zlepšilo a prehĺbilo partnerstvo 

v záujme prekonávania medzinárodných 

kríz; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. víta vysokú úroveň legislatívneho 

zosúladenia s acquis communautaire a 

uznáva prioritu, ktorú má účinné 

vykonávanie a presadzovanie existujúcich 

právnych a politických rámcov, ako v 

prípade krajín, ktoré sa do prístupových 

rokovaní už zapojili; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

40. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 

práci na otázkach súvisiacich s migráciou 

so všetkými krajinami západného 

Balkánu s cieľom uistiť sa, že sa 

dodržiavajú európske a medzinárodné 

normy a štandardy; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 

2016/2310(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 42 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

42. domnieva sa, že regionálna 

spolupráca je zásadným prvkom procesu 

pristúpenia k EÚ, keďže prináša regiónu 

stabilitu a prosperitu, a mala by byť pre 

vládu prioritou; víta pretrvávajúcu 

konštruktívnu úlohu a proaktívne úsilie 

krajiny v oblasti podpory bilaterálnej, 

regionálnej a medzinárodnej spolupráce, 

ako aj jej účasť na civilných a vojenských 

operáciách krízového riadenia; vyjadruje 

uznanie lepšiemu zosúladeniu politiky so 

zahraničnou politikou EÚ (73 %); vyzýva 

macedónske orgány, aby sa takisto 

zosúladili s reštriktívnymi opatreniami 

voči Rusku nadväzujúcimi na nelegálnu 

anexiu Krymu; opätovne zdôrazňuje, že je 

dôležité dokončiť rokovania o zmluve o 

priateľstve a dobrom susedstve s 

Bulharskom; vyzýva orgány, aby 

dodržiavali politické, sociálne a kultúrne 

práva občanov krajiny, ktorí sa identifikujú 

ako Bulhari; 

42. domnieva sa, že regionálna 

spolupráca je zásadným prvkom procesu 

pristúpenia k EÚ, keďže prináša regiónu 

stabilitu a prosperitu, a mala by byť pre 

vládu prioritou; víta pretrvávajúcu 

konštruktívnu úlohu a proaktívne úsilie 

krajiny v oblasti podpory bilaterálnej, 

regionálnej a medzinárodnej spolupráce, 

ako aj jej účasť na civilných a vojenských 

operáciách krízového riadenia; opätovne 

zdôrazňuje, že je dôležité dokončiť 

rokovania o zmluve o priateľstve a dobrom 

susedstve s Bulharskom; vyzýva orgány, 

aby dodržiavali politické, sociálne a 

kultúrne práva občanov krajiny, ktorí sa 

identifikujú ako Bulhari; 

Or. en 

 

 


