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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

21.11.2018 A8-0341/7 

Muudatusettepanek  7 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

(2018/2145(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Horisontaalne muudatusettepanek 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – asendada sõna „Makedoonia“ 

kõikjal tekstis sõnaga „riik“; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/8 

Muudatusettepanek  8 

Sofia Sakorafa 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

(2018/2145(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  A a. arvestades, et viimastel aastatel on 

riik langenud oma olemasolu raskeimasse 

poliitilisse kriisi; arvestades, et 

lahkarvamusi tekitav poliitiline vaimsus, 

sügav vastastikune usaldamatus, karm 

retoorika, kompromissitus ja erakondade 

dialoogi katkemine on tekitanud 

pikaajalise poliitilise kriisi, mis on veelgi 

õõnestanud reforme ja ELiga ühinemise 

ettevalmistusi, samuti kodanike usaldust 

avalike institutsioonide vastu, ning 

põhjustanud tõsise tagasilanguse ELiga 

ühinemise protsessi mitmes peamises 

valdkonnas; arvestades, et hiljutine 

poliitiline kriis on näidanud toimiva 

kontrolli- ja tasakaalustussüsteemi 

puudumist riigi institutsioonides ning 

vajadust suurendada läbipaistvust ja 

avalikku vastutust; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  9 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

(2018/2145(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus I 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

I. arvestades, et õhusaaste on 

Makedoonia linnades suur probleem ning 

Soome Meteoroloogiainstituudi ja 

Makedoonia Rahvatervise Instituudi 

viimase uuringu kohaselt on Skopjes ja 

Totovos kõikidest Euroopa linnadest kõige 

suurem peenosakeste (PM2,5) sisaldus 

õhus; 

I. arvestades, et õhusaaste on riigi 

linnades suur probleem ning Soome 

Meteoroloogiainstituudi ja riigi 

Rahvatervise Instituudi viimase uuringu 

kohaselt on Skopjes ja Totovos kõikidest 

Euroopa linnadest kõige suurem 

peenosakeste (PM2,5) sisaldus õhus; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  10 

Sofia Sakorafa 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

(2018/2145(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. tunneb heameelt 17. juuni 2018. 

aasta Prespa kokkuleppe üle Kreeka ja 

endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 

vahel ning kiidab mõlemat poolt nende 

märkimisväärsete jõupingutuste eest, et 

jõuda nimeküsimuses mõlema poole jaoks 

rahuldava lahenduseni; väljendab 

heameelt, et endise Jugoslaavia 

Makedoonia vabariigi parlament 

ratifitseeris kokkuleppe 20. juunil ja 5. 

juulil 2018; on seisukohal, et riigi 

kodanike huvides on, et kõik poliitilised 

jõud ja kodanikuühiskond tegutseksid 

konservatiivselt ja täidaksid oma ajaloolisi 

kohustusi; kutsub tungivalt pooli üles 

käsitlema oma riigi huvisid prioriteetsetena 

parteipoliitiliste huvide ees, teavitama 

kodanikke nõuetekohaselt kokkuleppe 

sisust ja mõjudest ning viima hoolikalt 

lõpule kõik sisemenetlused selle 

strateegiliselt olulise kokkuleppe 

ratifitseerimiseks ja rakendamiseks, 

lõpetades pikemaajalise geopoliitilise 

ebaselguse ja andes piirkonnas rahu ja 

stabiilsuse osas head eeskuju; rõhutab, 

kui tähtis on 30. septembri 2018. aasta 

referendum endise Jugoslaavia 

Makedoonia vabariigi ühinemise kohta 

ELi ja NATOga; 

3. võtab teadmiseks Kreeka ja endise 

Jugoslaavia Makedoonia vabariigi vahelise 

17. juuni 2018. aasta Prespa kokkuleppe 

nimeküsimuse üle ja selle kokkuleppe 

ratifitseerimise endise Jugoslaavia 

Makedoonia vabariigi parlamendis 20. 

juunil ja 5. juulil 2018; kutsub tungivalt 

pooli üles käsitlema oma riigi huvisid 

prioriteetsetena parteipoliitiliste huvide 

ees, teavitama kodanikke nõuetekohaselt 

kokkuleppe sisust ja mõjust ning hoiduma 

küsimuste tõstatamisest, mille eesmärk on 

nende tähelepanu kokkuleppe tegelikult 

sisult ja mõjult eemale juhtida; kutsub 

mõlemat poolt üles korraldama 

kokkuleppe küsimuses rahvahääletus, et 

anda valijatele õigus see ratifitseerida või 

tagasi lükata; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  11 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

(2018/2145(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. tunneb heameelt 17. juuni 2018. 

aasta Prespa kokkuleppe üle Kreeka ja 

endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 

vahel ning kiidab mõlemat poolt nende 

märkimisväärsete jõupingutuste eest, et 

jõuda nimeküsimuses mõlema poole jaoks 

rahuldava lahenduseni; väljendab 

heameelt, et endise Jugoslaavia 

Makedoonia vabariigi parlament 

ratifitseeris kokkuleppe 20. juunil ja 5. 

juulil 2018; on seisukohal, et riigi kodanike 

huvides on, et kõik poliitilised jõud ja 

kodanikuühiskond tegutseksid 

konservatiivselt ja täidaksid oma ajaloolisi 

kohustusi; kutsub tungivalt pooli üles 

käsitlema oma riigi huvisid prioriteetsetena 

parteipoliitiliste huvide ees, teavitama 

kodanikke nõuetekohaselt kokkuleppe 

sisust ja mõjudest ning viima hoolikalt 

lõpule kõik sisemenetlused selle 

strateegiliselt olulise kokkuleppe 

ratifitseerimiseks ja rakendamiseks, 

lõpetades pikemaajalise geopoliitilise 

ebaselguse ja andes piirkonnas rahu ja 

stabiilsuse osas head eeskuju; rõhutab, kui 

tähtis on 30. septembri 2018. aasta 

referendum endise Jugoslaavia 

Makedoonia vabariigi ühinemise kohta 

ELi ja NATOga; 

3. tunneb heameelt 17. juuni 2018. 

aasta Prespa kokkuleppe üle Kreeka ja 

endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 

vahel ning kiidab mõlemat poolt nende 

märkimisväärsete jõupingutuste eest, et 

jõuda nimeküsimuses mõlema poole jaoks 

rahuldava lahenduseni; väljendab 

heameelt, et endise Jugoslaavia 

Makedoonia vabariigi parlament 

ratifitseeris kokkuleppe 20. juunil ja 5. 

juulil 2018; on seisukohal, et riigi kodanike 

huvides on, et kõik poliitilised jõud ja 

kodanikuühiskond tegutseksid 

konstruktiivselt ja täidaksid oma ajaloolisi 

kohustusi; kutsub tungivalt pooli üles 

käsitlema oma rahva ja riigi huvisid 

prioriteetsetena parteipoliitiliste huvide 

ees, teavitama kodanikke nõuetekohaselt 

kokkuleppe sisust ja mõjust ning viima 

hoolikalt lõpule kõik sisemenetlused selle 

strateegiliselt olulise kokkuleppe 

ratifitseerimiseks ja rakendamiseks, 

lõpetades kauakestnud geopoliitilise 

selgusetuse ja andes piirkonnas rahu ja 

stabiilsuse osas head eeskuju; rõhutab, et 

Prespa kokkuleppe jõustumisel tuleb 

nimeküsimus lahendatuks lugeda; 

rõhutab, et heanaaberlikud suhted ja 

piirkondlik koostöö on olulised, et tagada 

piirkonnas rahu ja inimeste heaolu; 
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21.11.2018 A8-0341/12 

Muudatusettepanek  12 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

(2018/2145(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. võtab teadmiseks 30. septembril 

2018. aastal toimunud referendumi 

tulemuse; rõhutab vajadust veelgi toetada 

riigi Euro-Atlandi tulevikku ja 17. juuni 

2018. aasta Prespa kokkuleppe 

rakendamist; ergutab Skopjes asuvat 

valitsust võtma kõik vajalikud ja 

võimalikud meetmed, et täita Prespa 

kokkuleppe sätteid, mis avab ukse ELi ja 

NATO ühinemisläbirääkimistele; 

4. võtab teadmiseks, et 30. septembri 

2018. aasta referendumi osalusmäär oli 

madal, ning peab selle põhjuseks asjaolu, 

et väga oluline osa riigi elanikkonnast 

suhtus kokkuleppesse skeptiliselt; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/13 

Muudatusettepanek  13 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

(2018/2145(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. võtab teadmiseks 30. septembril 

2018. aastal toimunud referendumi 

tulemuse; rõhutab vajadust veelgi toetada 

riigi Euro-Atlandi tulevikku ja 17. juuni 

2018. aasta Prespa kokkuleppe 

rakendamist; ergutab Skopjes asuvat 

valitsust võtma kõik vajalikud ja 

võimalikud meetmed, et täita Prespa 

kokkuleppe sätteid, mis avab ukse ELi ja 

NATO ühinemisläbirääkimistele; 

4. võtab teadmiseks 30. septembril 

2018. aastal toimunud referendumi 

tulemuse; rõhutab 17. juuni 2018. aasta 

Prespa kokkuleppe rakendamise 

vajalikkust; ergutab Skopjes asuvat 

valitsust võtma kõik vajalikud ja 

võimalikud meetmed, et täita Prespa 

kokkuleppe sätteid; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/14 

Muudatusettepanek  14 

Sofia Sakorafa 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

(2018/2145(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. tuletab meelde, et riik on juba 

saavutanud suurel määral vastavuse liidu 

õigustikuga; avaldab siiski kahetsust 

tõsiasja pärast, et osasid nendest 

õigusaktidest ei ole veel rakendatud; võtab 

teadmiseks edusammud 

vastavusseviimisel ELi deklaratsioonide ja 

nõukogu otsustega, mis käsitlevad ühist 

välis- ja julgeolekupoliitikat, ning rõhutab 

järk-järgult täieliku vastavuse saavutamise 

olulisust, mis on riigi Euro-Atlandi 

tuleviku eeldus; 

6. tuletab meelde, et riik on juba 

saavutanud suhteliselt hea vastavuse liidu 

õigustikuga; avaldab siiski kahetsust 

tõsiasja pärast, et osa nendest õigusaktidest 

ei ole veel rakendatud; märgib, et täieliku 

vastavuse saavutamine on riigi Euroopa 

tuleviku eeldus; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/15 

Muudatusettepanek  15 

Sofia Sakorafa 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

(2018/2145(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. toetab täielikult komisjoni 

soovitust ja sellele järgnenud nõukogu 

otsust, milles määratakse kindlaks 

2019. aasta juuni kui 

ühinemisläbirääkimiste alustamise 

kuupäev, tunnustades toetavaid 

reformipüüdlusi; on arvamusel, et 

sõelumisprotsessi ja 

ühinemisläbirääkimiste kiire alustamine 

säilitavad reformi hoo ja süvendavad 

seda; on seisukohal, et läbirääkimiste 

alustamine pakuks täiendavaid stiimuleid 

demokratiseerimiseks ning tõhustaks 

kontrolli ja aruandekohustust; 

9. võtab teadmiseks komisjoni 

soovituse ja sellele järgnenud nõukogu 

otsuse, milles ühinemisläbirääkimiste 

alustamise ajaks määratakse 2019. aasta 

juuni, tingimusel, et riik säilitab praeguse 

reformide hoo ja süvendab seda, 

saavutades uusi selgeid ja püsivaid 

tulemusi, ning et kõik nõutavad 

tingimused, sealhulgas kiireloomulised 

reformiprioriteedid õigusküsimuste, 

korruptsiooni ning organiseeritud 

kuritegevuse vastase võitluse ja avaliku 

halduse vallas, on täielikult ja 

konstruktiivselt täidetud; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/16 

Muudatusettepanek  16 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

(2018/2145(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. tunneb heameelt riigile 11. juulil 

2018 NATO poolt esitatud ametliku kutse 

üle alustada selle organisatsiooniga 

ühinemiseks läbirääkimisi; 

välja jäetud 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/17 

Muudatusettepanek  17 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

(2018/2145(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. on seisukohal, et endise 

Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 

NATOsse kuulumine aitaks kaasa 

suurema julgeoleku ja poliitilise 

stabiilsuse saavutamisele Kagu-Euroopas; 

kutsub kõiki NATOsse kuuluvaid ELi 

liikmesriike aktiivselt toetama riigi 

NATOga ühinemist; 

välja jäetud 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/18 

Muudatusettepanek  18 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

(2018/2145(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 49 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

49. rõhutab, kui oluline roll on 

sõltumatul meedial demokraatliku ja 

toetava keskkonna jaoks; märgib 

tagasihoidlikke edusamme 

meediakeskkonnas ja sõltumatute 

reportaažide tingimuste puhul; nõuab 

algatusi, et luua keskkond, mis on soodne 

kõikide meedia sidusrühmade 

professionaalsele tegevusele, ilma mis 

tahes siseste ja väliste mõjutusteta, ning 

uurivale ajakirjandusele; väljendab 

heameelt riigi rahastatava ja poliitilisel 

eelistamisel põhineva reklaami lõpetamise 

üle meedias, mis on oluline meede, et 

toetada võrdseid võimalusi sektoris, ja 

nõuab täiendavaid kaitsemeetmeid meedia 

politiseerimise eest; rõhutab vajadust 

tugevdada meediat reguleeriva asutuse ja 

avalik-õigusliku ringhäälingu sõltumatust 

ja suutlikkust; nõuab meetmeid 

ajakirjanike töö- ja sotsiaalõiguste kaitse 

suurendamiseks ning selle tagamiseks, et 

ajakirjanike vastu suunatud vägivald, 

kuritarvitused või ähvardused ei jääks 

karistuseta, mis aitaks ka minimeerida 

ajakirjanike hulgas valitsevat 

enesetsenseerimist; 

49. rõhutab, kui oluline roll on 

sõltumatul meedial demokraatliku ja 

toetava keskkonna jaoks; märgib 

tagasihoidlikke edusamme 

meediakeskkonnas ja sõltumatute 

reportaažide tingimuste puhul; peab seoses 

sõna- ja meediavabadusega endiselt 

murettekitavaks vihakõne kasutamist, 

hirmutamise juhtumeid, enesetsensuuri ja 

poliitilist sekkumist; peab selles kontekstis 

kahetsusväärseks, et Piirideta Reporterite 

koostatud indeksis on riik langenud 

Euroopa ja Balkani riikide hulgas 2009. 

aasta 34. kohalt 2018. aastaks 109. ehk 

viimasele kohale, samas kui Freedom 

House’i 2017. aasta pressivabaduse 

aruande kohaselt on riigi staatus endiselt 

„mittevaba“; nõuab algatusi, et luua 

keskkond, mis on soodne kõikide meedia 

sidusrühmade professionaalsele tegevusele, 

ilma mis tahes siseste ja väliste 

mõjutusteta, ning uurivale ajakirjandusele; 

väljendab heameelt riigi rahastatava ja 

poliitilisel eelistamisel põhineva reklaami 

lõpetamise üle meedias, mis on oluline 

meede, et toetada võrdseid võimalusi 

sektoris, ja nõuab täiendavaid 

kaitsemeetmeid meedia politiseerimise 

eest; rõhutab vajadust tugevdada meediat 

reguleeriva asutuse ja avalik-õigusliku 

ringhäälingu sõltumatust ja suutlikkust; 
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nõuab meetmeid ajakirjanike töö- ja 

sotsiaalõiguste kaitse suurendamiseks ning 

selle tagamiseks, et ajakirjanike vastu 

suunatud vägivald, kuritarvitused või 

ähvardused ei jääks karistuseta, mis aitaks 

ka minimeerida ajakirjanike hulgas 

valitsevat enesetsenseerimist; 

Or. en 

 

 


