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21.11.2018 A8-0341/7 

Изменение  7 

София Сакорафа, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0341/2018 

Иво Вайгъл 

Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония 

(2018/2145(INI)) 

Предложение за резолюция 

Хоризонтално изменение 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  - „Македония/македонски“ се 

заменя със „страната/на страната“ в 

целия текст; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/8 

Изменение  8 

София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0341/2018 

Иво Вайгъл 

Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония 

(2018/2145(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение A a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Aa. като има предвид, че през 

последните години страната беше 

изправена пред една от най-тежките 

си политически кризи; като има 

предвид, че политическият 

манталитет на разединение, 

дълбокото взаимно недоверие, грубата 

реторика, липсата на компромис и 

сривът на диалога между страните 

доведоха до продължителна 

политическа криза, която 

допълнително подкопа реформите и 

подготовката за присъединяване, 

както и доверието на гражданите в 

публичните институции, и доведе до 

сериозно връщане назад в няколко 

ключови области от процеса на 

присъединяване към ЕС; като има 

предвид, че неотдавнашната 

политическа криза илюстрира 

липсата на ефективна система на 

контрол и баланс на правомощията в 

институциите на страната и 

необходимостта от увеличаване на 

прозрачността и публичната 

отчетност; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/9 

Изменение  9 

София Сакорафа, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0341/2018 

Иво Вайгъл 

Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония 

(2018/2145(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че 

замърсяването на въздуха е сериозен 

проблем в македонските градове и 

според най-новото проучване на 

Финландския институт по метеорология 

и Македонския институт за 

обществено здравеопазване, Скопие и 

Тетово са с най-висока концентрация на 

фини прахови частици (PM2.5) във 

въздуха сред всички европейски 

градове; 

И. като има предвид, че 

замърсяването на въздуха е сериозен 

проблем в градовете на страната и 

според най-новото проучване на 

Финландския институт по метеорология 

и Института за обществено 

здравеопазване на страната, Скопие и 

Тетово са с най-висока концентрация на 

фини прахови частици (PM2.5) във 

въздуха сред всички европейски 

градове; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/10 

Изменение  10 

София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0341/2018 

Иво Вайгъл 

Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония 

(2018/2145(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. приветства споразумението от 

Преспа от 17 юни 2018 г. между Гърция 

и бивша югославска република 

Македония и приветства и двете 

страни за значителните им усилия за 

постигане на взаимно 

удовлетворяващо решение на 
проблема за името; приветства 

ратифицирането на споразумението от 

парламента на бивша югославска 

република Македония на 20 юни и 5 

юли 2018 г.; счита, че е в интерес на 

гражданите на страната всички 

политически участници и 

гражданското общество да действат 

по конструктивен начин и да поемат 

своята историческа отговорност; 
настоятелно призовава страните да 

дадат приоритет на интересите на 

държавата пред партийните 

политически интереси, да информират 

надлежно своите граждани относно 

съдържанието и последиците от 

споразумението и съвестно да 

изпълнят всички вътрешни процедури 
за ратифициране и прилагане на това 

стратегически важно споразумение, с 

което да се сложи край на 

проточилата се геополитическа 

несигурност и да се даде добър пример 

за мира и стабилността в региона; 

3. отбелязва споразумението от 

Преспа от 17 юни 2018 г. между Гърция 

и бивша югославска република 

Македония относно проблема за името 

и ратифицирането на споразумението от 

парламента на бивша югославска 

република Македония на 20 юни и 5 

юли 2018 г.; настоятелно призовава 

страните да дадат приоритет на 

интересите на държавата пред 

партийните политически интереси, да 

информират надлежно своите граждани 

относно съдържанието и последиците от 

споразумението и да избягват да 

повдигат въпроси, имащи за цел да 

отклонят гражданите от 

действителното съдържание и 

последиците от споразумението; 

призовава двете страни да проведат 

референдум относно споразумението, 

за да се даде право на 

гласоподавателите да го 

ратифицират или отхвърлят; 
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подчертава значението на 

референдума от 30 септември 2018 г. 

относно интеграцията на бивша 

югославска република Македония в ЕС 

и НАТО; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/11 

Изменение  11 

Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0341/2018 

Иво Вайгъл 

Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония 

(2018/2145(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. приветства споразумението от 

Преспа от 17 юни 2018 г. между Гърция 

и бивша югославска република 

Македония и приветства и двете страни 

за значителните им усилия за постигане 

на взаимно удовлетворяващо решение 

на проблема за името; приветства 

ратифицирането на споразумението от 

парламента на бивша югославска 

република Македония на 20 юни и 5 

юли 2018 г.; счита, че е в интерес на 

гражданите на страната всички 

политически участници и гражданското 

общество да действат по конструктивен 

начин и да поемат своята историческа 

отговорност; настоятелно призовава 

страните да дадат приоритет на 

интересите на държавата пред 

партийните политически интереси, да 

информират надлежно своите граждани 

относно съдържанието и последиците от 

споразумението и съвестно да изпълнят 

всички вътрешни процедури за 

ратифициране и прилагане на това 

стратегически важно споразумение, с 

което да се сложи край на проточилата 

се геополитическа несигурност и да се 

даде добър пример за мира и 

стабилността в региона; подчертава 

значението на референдума от 30 

септември 2018 г. относно 

3. приветства споразумението от 

Преспа от 17 юни 2018 г. между Гърция 

и бивша югославска република 

Македония и приветства и двете страни 

за значителните им усилия за постигане 

на взаимно удовлетворяващо решение 

на проблема за името; приветства 

ратифицирането на споразумението от 

парламента на бивша югославска 

република Македония на 20 юни и 5 

юли 2018 г.; счита, че е в интерес на 

гражданите на страната всички 

политически участници и гражданското 

общество да действат по конструктивен 

начин и да поемат своята историческа 

отговорност; настоятелно призовава 

страните да дадат приоритет на 

интересите на своя народ и своята 

държава пред партийните политически 

интереси, да информират надлежно 

своите граждани относно съдържанието 

и последиците от споразумението и 

съвестно да изпълнят всички вътрешни 

процедури за ратифициране и прилагане 

на това стратегически важно 

споразумение, с което да се сложи край 

на проточилата се геополитическа 

несигурност и да се даде добър пример 

за мира и стабилността в региона; 

подчертава, че въпросът за името 

трябва да се счита за решен при 
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интеграцията на бивша югославска 

република Македония в ЕС и НАТО; 

влизането в сила на споразумението 

от Преспа; подчертава, че 

добросъседските отношения и 

регионалното сътрудничество са 

съществени елементи за мира и 

благоденствието на хората в региона; 

Or. en 



 

AM\1169805BG.docx  PE631.537v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

21.11.2018 A8-0341/12 

Изменение  12 

София Сакорафа, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0341/2018 

Иво Вайгъл 

Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония 

(2018/2145(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. отбелязва резултата от 

референдума от 30 септември 2018 г.; 

подчертава необходимостта от 

допълнителна подкрепа за евро-

атлантическото бъдеще на 

държавата и за прилагането на 

споразумението от Преспа от 17 юни 

2018 г.; насърчава правителството в 

Скопие да предприеме всички 

необходими и възможни стъпки за 

изпълнение на разпоредбите на 

споразумението от Преспа, което 

отваря вратата към преговори за 

присъединяване към ЕС и НАТО; 

4. отбелязва ниския процент на 

участие в референдума от 30 

септември 2018 г. и счита, че това 

отразява факта, че един много важен 

сегмент от страната се е отнесъл към 

споразумението със скептицизъм; 

Or. en 



 

AM\1169805BG.docx  PE631.537v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

21.11.2018 A8-0341/13 

Изменение  13 

Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0341/2018 

Иво Вайгъл 

Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония 

(2018/2145(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. отбелязва резултата от 

референдума от 30 септември 2018 г.; 

подчертава необходимостта от 

допълнителна подкрепа за евро-

атлантическото бъдеще на 

държавата и за прилагането на 

споразумението от Преспа от 17 юни 

2018 г.; насърчава правителството в 

Скопие да предприеме всички 

необходими и възможни стъпки за 

изпълнение на разпоредбите на 

споразумението от Преспа, което 

отваря вратата към преговори за 

присъединяване към ЕС и НАТО; 

4. отбелязва резултата от 

референдума от 30 септември 2018 г.; 

подчертава необходимостта от 

прилагане на споразумението от Преспа 

от 17 юни 2018 г.; насърчава 

правителството в Скопие да предприеме 

всички необходими и възможни стъпки 

за изпълнение на разпоредбите на 

споразумението от Преспа; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/14 

Изменение  14 

София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0341/2018 

Иво Вайгъл 

Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония 

(2018/2145(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. припомня, че страната вече е 

постигнала висока степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС; 

въпреки това изразява съжаление, че 

част от това законодателство все още не 

е приложено; отбелязва подобряването 

на привеждането в съответствие с 

декларациите на ЕС и решенията на 

Съвета относно общата външна 

политика и политика на сигурност и 

подчертава значението на 

постепенното достигане на пълно 

съответствие, което е необходимо 

условие за евроатлантическото 

бъдеще на държавата; 

6. припомня, че страната вече е 

постигнала относително добра степен 

на привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС; 

въпреки това изразява съжаление, че 

част от това законодателство все още не 

е приложено; отбелязва, че 

достигането на пълно съответствие е 

необходимо условие за европейското 

бъдеще на държавата; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/15 

Изменение  15 

София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0341/2018 

Иво Вайгъл 

Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония 

(2018/2145(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. напълно подкрепя препоръката 

на Комисията и последващото решение 

на Съвета за определяне на юни 2019 г. 

за започване на преговорите за 

присъединяване като признание за 

окуражаващите усилия за реформи; 

счита, че бързото стартиране на 

процеса на скрининг и на преговорите 

за присъединяване ще запази и 

задълбочи темпото на реформите; 

счита, че започването на преговорите 

би дало допълнителни стимули за 

демократизация и би подобрило 

контрола и отчетността; 

9. отбелязва препоръката на 

Комисията и последващото решение на 

Съвета за определяне на юни 2019 г. за 

започване на преговорите за 

присъединяване, при условие че 

страната запази и задълбочи 

настоящото темпо на реформите 

посредством предоставяне на по-

нататъшни осезаеми и трайни 

резултати и при постигане на пълно 
и конструктивно изпълнение на 

всички необходими условия, в т.ч. 

реформите относно приоритетите 

за неотложни реформи в 

правосъдието, публичната 

администрация и борбата с 

корупцията и организираната 

престъпност; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/16 

Изменение  16 

София Сакорафа, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0341/2018 

Иво Вайгъл 

Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония 

(2018/2145(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. приветства официалната 

покана на НАТО от 11 юли 2018 г. 

държавата да започне преговори за 

присъединяване към организацията; 

заличава се 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/17 

Изменение  17 

София Сакорафа, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0341/2018 

Иво Вайгъл 

Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония 

(2018/2145(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. счита, че членството на 

бившата югославска република 

Македония в НАТО би могло да 

допринесе за постигането на по-

голяма сигурност и политическа 

стабилност в Югоизточна Европа; 

призовава всички държави – членки на 

ЕС, които са членки на НАТО, да 

подкрепят активно 

присъединяването на държавата към 

НАТО; 

заличава се 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/18 

Изменение  18 

София Сакорафа, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0341/2018 

Иво Вайгъл 

Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония 

(2018/2145(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 

 

Предложение за резолюция Изменение 

49. подчертава изключително 

важната роля на независимите медии за 

една демократична и благоприятна 

среда; отбелязва някои скромни 

подобрения в медийната среда и 

условията за независимо отразяване на 

събития; призовава за инициативи за 

създаване на климат, свободен от 

вътрешно и външно влияние, който да е 

благоприятен за професионалното 

поведение на всички заинтересовани 

лица в областта на медиите и за 

разследващата журналистика; 

приветства прекратяването на 

спонсорираната от държавата реклама в 

медиите, основана на политическо 

фаворизиране, като важна мярка за 

създаване на условия на 

равнопоставеност в сектора и призовава 

за допълнителни предпазни мерки 

срещу политизирането на медиите; 

подчертава необходимостта от 

засилване на независимостта и 

капацитета на медийния регулатор и на 

обществените радио и телевизия; 

призовава за мерки за засилване на 

защитата на трудовите и социалните 

права на журналистите и за гарантиране, 

че няма безнаказаност в случаи на 

насилие, злоупотреба или заплахи 

срещу журналистите, което също би 

49. подчертава изключително 

важната роля на независимите медии за 

една демократична и благоприятна 

среда; отбелязва някои скромни 

подобрения в медийната среда и 

условията за независимо отразяване на 

събития; остава загрижен във връзка 

със свободата на изразяване и на 

медиите, използването на слово на 

омразата и случаите на сплашване, 

автоцензура и политическа намеса; 

във връзка с това изразява съжаление, 

че в изготвената от „Репортери без 

граници“ класация страната е 

класирана сред последните места в 

Европа и на Балканите, като е слязла 

от 34-то място през 2009 г. на 109-то 

място през 2018 г., а според доклада на 

„Фрийдъм хаус“ за 2017 г. относно 

свободата на печата в страната 

нейният статут остава „без свобода 

на словото“; призовава за инициативи 

за създаване на климат, свободен от 

вътрешно и външно влияние, който да е 

благоприятен за професионалното 

поведение на всички заинтересовани 

лица в областта на медиите и за 

разследващата журналистика; 

приветства прекратяването на 

спонсорираната от държавата реклама в 

медиите, основана на политическо 
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допринесло за намаляване на широко 

разпространената автоцензура в 

медиите; 

фаворизиране, като важна мярка за 

създаване на условия на 

равнопоставеност в сектора и призовава 

за допълнителни предпазни мерки 

срещу политизирането на медиите; 

подчертава необходимостта от 

засилване на независимостта и 

капацитета на медийния регулатор и на 

обществените радио и телевизия; 

призовава за мерки за засилване на 

защитата на трудовите и социалните 

права на журналистите и за гарантиране, 

че няма безнаказаност в случаи на 

насилие, злоупотреба или заплахи 

срещу журналистите, което също би 

допринесло за намаляване на широко 

разпространената автоцензура в 

медиите; 

Or. en 

 

 


