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21.11.2018 A8-0341/7 

Pozměňovací návrh  7 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh usnesení 

Horizontální pozměňovací návrh 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  – nahradit slovo 

„Makedonie/makedonský“ slovem „země“ 

v celém textu; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/8 

Pozměňovací návrh  8 

Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Aa. vzhledem k tomu, že v posledních 

letech zažila země jednu z nejhorších 

politických krizí; vzhledem k tomu, že 

kontroverzní politická mentalita, hluboká 

vzájemná nedůvěra, tvrdá rétorika, 

nedostatek kompromisu a selhání dialogu 

mezi stranami vedly k dlouhotrvající 

politické krizi, která dále mařila reformy 

a přípravy na přistoupení, stejně jako 

důvěru občanů ve veřejné instituce, 

a vedla k vážnému zpoždění v několika 

klíčových oblastech procesu přistoupení 

k EU; vzhledem k tomu, že nedávná 

politická krize názorně poukázala na 

chybějící účinný systém brzd a protivah 

v institucích země a potřebu zvýšit 

transparentnost a odpovědnost vůči 

veřejnosti; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/9 

Pozměňovací návrh  9 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že znečištění 

ovzduší je velkým problémem 

makedonských měst a že podle nejnovější 

studie finského meteorologického institutu 

a makedonského institutu pro veřejné 

zdraví mají Skopje a Tetovo nejvyšší 

koncentraci jemných částic ve vzduchu 

(PM2.5) ze všech evropských měst; 

I. vzhledem k tomu, že znečištění 

ovzduší je velkým problémem měst v této 

zemi a že podle nejnovější studie finského 

meteorologického institutu a institutu 

uvedené země pro veřejné zdraví mají 

Skopje a Tetovo nejvyšší koncentraci 

jemných částic ve vzduchu (PM 2,5) ze 

všech evropských měst; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/10 

Pozměňovací návrh  10 

Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá dohodu z Prespy mezi Řeckem 

a Bývalou jugoslávskou republikou 

Makedonií ze dne 17. června 2018 

a vyzdvihuje významné úsilí obou stran 

o dosažení vzájemně uspokojivého řešení 

otázky názvu; vítá skutečnost, že ve dnech 

20. června a 5. července 2018 parlament 

Bývalé jugoslávské republiky Makedonie 

dohodu ratifikoval; domnívá se, že je 

v zájmu občanů země, aby všichni političtí 

aktéři a občanská společnost jednali 

konstruktivně a byli si vědomi rozsahu své 

historické odpovědnosti; naléhavě žádá 

strany, aby upřednostňovaly zájmy své 

země a ponechaly stranické politické zájmy 

stranou, náležitě informovaly své občany 

o obsahu a dopadech dohody a řádně 

dokončily veškeré vnitřní postupy 

nezbytné k ratifikaci a provádění této 

strategicky významné dohody, a ukončily 

tak dlouhotrvající geopolitickou patovou 

situaci a šly příkladem v mírovém úsilí 

a dosahování stability v celém regionu; 

zdůrazňuje význam referenda pořádaného 

dne 30. září 2018, pokud jde o integraci 

Bývalé jugoslávské republiky Makedonie 

do EU a NATO; 

3. bere na vědomí dohodu z Prespy 

mezi Řeckem a Bývalou jugoslávskou 

republikou Makedonií ze dne 17. června 

2018 o otázce názvu a skutečnost, že ve 

dnech 20. června a 5. července 2018 

parlament Bývalé jugoslávské republiky 

Makedonie dohodu ratifikoval; naléhavě 

žádá její strany, aby upřednostňovaly 

zájmy své země a ponechaly stranické 

politické zájmy stranou, náležitě 

informovaly své občany o obsahu 

a dopadech dohody a aby upustily od 

vznášení otázek, které je mají odvést od 

skutečné podstaty dohody a od jejích 

dopadů; vyzývá obě strany, aby 

uspořádaly referendum o dohodě, a aby 

tak poskytly voličům právo dohodu 

ratifikovat, nebo zamítnout; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/11 

Pozměňovací návrh  11 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá dohodu z Prespy mezi Řeckem 

a Bývalou jugoslávskou republikou 

Makedonií ze dne 17. června 2018 

a vyzdvihuje významné úsilí obou stran 

o dosažení vzájemně uspokojivého řešení 

otázky názvu; vítá skutečnost, že ve dnech 

20. června a 5. července 2018 parlament 

Bývalé jugoslávské republiky Makedonie 

dohodu ratifikoval; domnívá se, že je 

v zájmu občanů země, aby všichni političtí 

aktéři a občanská společnost jednali 

konstruktivně a byli si vědomi rozsahu své 

historické odpovědnosti; naléhavě žádá 

strany, aby upřednostňovaly zájmy své 

země a ponechaly stranické politické zájmy 

stranou, náležitě informovaly své občany 

o obsahu a dopadech dohody a řádně 

dokončily veškeré vnitřní postupy 

nezbytné k ratifikaci a provádění této 

strategicky významné dohody, a ukončily 

tak dlouhotrvající geopolitickou patovou 

situaci a šly příkladem v mírovém úsilí 

a dosahování stability v celém regionu; 

zdůrazňuje význam referenda pořádaného 

dne 30. září 2018, pokud jde o integraci 

Bývalé jugoslávské republiky Makedonie 

do EU a NATO; 

3. vítá dohodu z Prespy mezi Řeckem 

a Bývalou jugoslávskou republikou 

Makedonií ze dne 17. června 2018 

a vyzdvihuje významné úsilí obou stran 

o dosažení vzájemně uspokojivého řešení 

otázky názvu; vítá skutečnost, že ve dnech 

20. června a 5. července 2018 parlament 

Bývalé jugoslávské republiky Makedonie 

dohodu ratifikoval; domnívá se, že je 

v zájmu občanů země, aby všichni političtí 

aktéři a občanská společnost jednali 

konstruktivně a byli si vědomi rozsahu své 

historické odpovědnosti; naléhavě žádá 

strany, aby upřednostňovaly zájmy svého 

lidu a své země a ponechaly stranické 

politické zájmy stranou, náležitě 

informovaly své občany o obsahu 

a dopadech dohody a řádně dokončily 

veškeré vnitřní postupy nezbytné 

k ratifikaci a provádění této strategicky 

významné dohody, a ukončily tak 

dlouhotrvající geopolitickou patovou 

situaci a šly příkladem v mírovém úsilí 

a dosahování stability v celém regionu; 

zdůrazňuje, že otázku názvu je třeba 

považovat za záležitost, která byla 

vyřešena vstupem dohody z Prespy 

v platnost; zdůrazňuje, že dobré sousedské 

vztahy a regionální spolupráce jsou 

klíčovými prvky pro mír a prosperitu 

obyvatel tohoto regionu; 
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Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/12 

Pozměňovací návrh  12 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. bere na vědomí výsledky referenda 

ze dne 30. září 2018; zdůrazňuje, že je 

třeba nadále podporovat euroatlantickou 

budoucnost země a uplatňovat dohodu 

z Prespy ze dne 17. června 2018; vyzývá 

vládu sídlící ve Skopji, aby učinila veškeré 

nutné a možné kroky za účelem 

dodržování ustanovení dohody z Prespy, 

která otevírá dveře k jednáním 

o přistoupení k EU a vstupu do NATO; 

4. bere na vědomí nízkou míru účasti 

v referendu dne 30. září 2018 a domnívá 

se, že to odráží skutečnost, že velmi 

důležitý segment země přistupoval 
k dohodě skepticky; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/13 

Pozměňovací návrh  13 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. bere na vědomí výsledky referenda 

ze dne 30. září 2018; zdůrazňuje, že je 

třeba nadále podporovat euroatlantickou 

budoucnost země a uplatňovat dohodu 

z Prespy ze dne 17. června 2018; vyzývá 

vládu sídlící ve Skopji, aby učinila veškeré 

nutné a možné kroky za účelem dodržování 

ustanovení dohody z Prespy, která otevírá 

dveře k jednáním o přistoupení k EU 

a vstupu do NATO; 

4. bere na vědomí výsledky referenda 

ze dne 30. září 2018; zdůrazňuje, že je 

třeba uplatňovat dohodu z Prespy ze dne 

17. června 2018; vyzývá vládu sídlící ve 

Skopji, aby učinila veškeré nutné a možné 

kroky za účelem dodržování ustanovení 

dohody z Prespy; 

Or. en 



 

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

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

21.11.2018 A8-0341/14 

Pozměňovací návrh  14 

Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. připomíná, že právní předpisy této 

země jsou již do velké míry sladěny 

s acquis; vyjadřuje však politování nad tím, 

že některé z těchto předpisů se dosud 

neprovádějí; bere na vědomí zlepšení, 

pokud jde o soulad s prohlášeními EU 

a rozhodnutími Rady o společné 

zahraniční a bezpečnostní politice, 

a zdůrazňuje, že je důležité postupně 

dosáhnout plného souladu, který je 

nezbytným předpokladem pro 

euroatlantickou budoucnost země; 

6. připomíná, že právní předpisy této 

země jsou již poměrně dobře sladěny 

s acquis; vyjadřuje však politování nad tím, 

že některé z těchto předpisů se dosud 

neprovádějí; konstatuje, že dosažení 

plného souladu je nezbytným 

předpokladem pro evropskou budoucnost 

země; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/15 

Pozměňovací návrh  15 

Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. plně souhlasí s doporučením 

Komise a následným rozhodnutím Rady 

stanovit červen 2019 jako datum zahájení 

přístupových jednání coby důkaz 

povzbudivého reformního úsilí; domnívá 

se, že rychlé zahájení procesu prověřování 
a jednání o přistoupení podpoří 

a prohloubí reformní dynamiku; domnívá 

se, že zahájení jednání by přineslo další 

pobídky podněcující demokratizaci a dále 

posílilo kontrolu a vyvozování 

odpovědnosti; 

9. bere na vědomí doporučení 

Komise a následné rozhodnutí Rady 

stanovit červen 2019 jako datum zahájení 

přístupových jednání, pokud země zachová 

a prohloubí současné reformní úsilí 

a poskytne další konkrétní a trvalé 

výsledky a pokud bude dosaženo plného 

a konstruktivního provádění všech 

požadovaných podmínek, včetně reforem 

souvisejících s naléhavými prioritami 

v oblasti reforem týkajícími se justice, 

veřejné správy a boje proti korupci 

a organizovanému zločinu; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/16 

Pozměňovací návrh  16 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vítá formální pozvání NATO ze 

dne 11. července 2018 k tomu, aby země 

zahájila jednání o členství v alianci; 

vypouští se 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/17 

Pozměňovací návrh  17 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. domnívá se, že by členství Bývalé 

jugoslávské republiky Makedonie v NATO 

mohlo přispět k dosažení větší bezpečnosti 

a politické stability v jihovýchodní 

Evropě; vyzývá všechny členské státy EU, 

které jsou členy NATO, aby aktivně 

podporovaly přistoupení země 

k Severoatlantické alianci; 

vypouští se 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/18 

Pozměňovací návrh  18 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 

(2018/2145(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 49 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

49. zdůrazňuje klíčovou úlohu 

nezávislých sdělovacích prostředků pro 

demokratické a demokracii podporující 

prostředí; bere na vědomí mírné zlepšení 

mediálního prostředí a podmínek pro 

nezávislou zpravodajskou činnost; žádá, 

aby bylo vynaloženo úsilí o vytvoření 

prostředí příznivého pro vykonávání všech 

mediálních profesí svobodně a bez 

jakéhokoli vnitřního i vnějšího vlivu, jakož 

i pro investigativní žurnalistiku; vítá 

ukončení státem sponzorované reklamy ve 

sdělovacích prostředcích založené na 

politickém protěžování jako důležitého 

opatření k zajištění rovných podmínek 

v tomto odvětví a vyzývá k zajištění 

dodatečných záruk proti politizaci 

sdělovacích prostředků; zdůrazňuje, že je 

třeba posílit nezávislost a kapacitu 

regulačního orgánu pro sdělovací 

prostředky a veřejnoprávního vysílání; 

vyzývá k přijetí opatření na zvýšení 

ochrany pracovních a sociálních práv 

novinářů a k zajištění toho, aby v případě 

násilí páchaném na novinářích a v případě 

vyhrožování novinářům neexistovala 

beztrestnost, což by rovněž přispělo 

k minimalizaci autocenzury sdělovacích 

prostředků, která je mezi nimi běžná; 

49. zdůrazňuje klíčovou úlohu 

nezávislých sdělovacích prostředků pro 

demokratické a demokracii podporující 

prostředí; bere na vědomí mírné zlepšení 

mediálního prostředí a podmínek pro 

nezávislou zpravodajskou činnost; nadále 

vyjadřuje své znepokojení nad stavem 

svobody projevu a sdělovacích prostředků, 

nad používáním nenávistných výroků 

a nad případy zastrašování, autocenzury 

a politického vměšování; v této souvislosti 

lituje, že v žebříčku sestaveném organizací 

Reportéři bez hranic byla tato země na 

jednom z posledních míst mezi evropskými 

a balkánskými zeměmi, přičemž klesla 

z 34. místa v roce 2009 na 109. místo 

v roce 2018, a ve zprávě organizace 

Freedom House za rok 2017 o svobodě 

tisku je tato země nadále označena jako 

nesvobodná; žádá, aby bylo vynaloženo 

úsilí o vytvoření prostředí příznivého pro 

vykonávání všech mediálních profesí 

svobodně a bez jakéhokoli vnitřního 

i vnějšího vlivu, jakož i pro investigativní 

žurnalistiku; vítá ukončení státem 

sponzorované reklamy ve sdělovacích 

prostředcích založené na politickém 

protěžování jako důležitého opatření 

k zajištění rovných podmínek v tomto 

odvětví a vyzývá k zajištění dodatečných 

záruk proti politizaci sdělovacích 
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prostředků; zdůrazňuje, že je třeba posílit 

nezávislost a kapacitu regulačního orgánu 

pro sdělovací prostředky a veřejnoprávního 

vysílání; vyzývá k přijetí opatření na 

zvýšení ochrany pracovních a sociálních 

práv novinářů a k zajištění toho, aby 

v případě násilí páchaném na novinářích 

a v případě vyhrožování novinářům 

neexistovala beztrestnost, což by rovněž 

přispělo k minimalizaci autocenzury 

sdělovacích prostředků, která je mezi nimi 

běžná; 

Or. en 

 

 


