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21.11.2018 A8-0341/7 

Tarkistus  7 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2145(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Horisontaalinen tarkistus 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – Korvataan sana ”Makedonia” eri 

taivutusmuotoineen sanalla ”maa” koko 

tekstissä. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/8 

Tarkistus  8 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2145(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  A a. toteaa, että maa on kärsinyt viime 

vuosina yhdestä historiansa pahimmasta 

poliittisesta kriisistä; katsoo, että 

erimielisyyksiä aiheuttanut poliittinen 

mentaliteetti, syvä keskinäinen 

epäluottamus, tyly kielenkäyttö, 

kompromissihaluttomuus ja 

vuoropuhelun katkeaminen osapuolten 

välillä aiheuttivat pitkittyneen poliittisen 

kriisin, joka heikensi entisestään 

uudistusten toteuttamista ja 

liittymisvalmisteluja sekä kansalaisten 

luottamusta julkisiin toimielimiin ja johti 

vakavaan takapakkiin useilla keskeisillä 

aloilla EU:hun liittymistä koskevassa 

prosessissa; toteaa viimeaikaisen 

poliittisen kriisin osoittaneen, että maan 

instituutioilta puuttuu tehokas 

keskinäinen valvontajärjestelmä ja että on 

lisättävä avoimuutta ja julkista 

vastuuvelvollisuutta; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/9 

Tarkistus  9 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2145(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. toteaa, että ilman pilaantuminen on 

merkittävä ongelma Makedonian 

kaupungeissa ja että Suomen Ilmatieteen 

laitoksen ja Makedonian 

kansanterveyslaitoksen viimeisimmän 

tutkimuksen mukaan Skopjessa ja 

Tetovossa on suurimmat 

pienhiukkaspitoisuudet (PM2,5) kaikista 

Euroopan kaupungeista; 

I. toteaa, että ilman pilaantuminen on 

merkittävä ongelma maan kaupungeissa ja 

että Suomen Ilmatieteen laitoksen ja maan 

kansanterveyslaitoksen viimeisimmän 

tutkimuksen mukaan Skopjessa ja 

Tetovossa on suurimmat 

pienhiukkaspitoisuudet (PM2,5) kaikista 

Euroopan kaupungeista; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/10 

Tarkistus  10 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2145(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. suhtautuu myönteisesti Kreikan ja 

entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian 

välillä 17. kesäkuuta 2018 tehtyyn Prespan 

sopimukseen ja antaa kiitosta molemmille 

osapuolille niiden huomattavista 

ponnisteluista molempia osapuolia 

tyydyttävän ratkaisun löytämisessä 

nimikysymykseen; pitää myönteisenä, että 

entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian 

parlamentti ratifioi sen 20. kesäkuuta ja 5. 

heinäkuuta 2018; katsoo, että on maan 

kansalaisten etujen mukaista, että kaikki 

poliittiset toimijat ja kansalaisyhteiskunta 

toimivat rakentavalla tavalla ja 

historiallisen vastuunsa mukaisesti; 
kehottaa osapuolia asettamaan oman 

maansa edun puoluepoliittisten etujen 

edelle, tiedottamaan asianmukaisesti 

kansalaisilleen sopimuksen sisällöstä ja 

vaikutuksista ja saattamaan kaikki sisäiset 

menettelyt huolellisesti päätökseen tämän 

strategisesti tärkeän sopimuksen 

ratifioimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, 

mikä päättäisi pitkittyneen geopoliittisen 

välitilan ja näyttäisi hyvää esimerkkiä 

alueen rauhalle ja vakaudelle; korostaa 

entisen Jugoslavian tasavallan 

Makedonian yhdentymisestä EU:hun ja 

Natoon 30. syyskuuta 2018 järjestetyn 

kansanäänestyksen merkitystä; 

3. panee merkille Kreikan ja entisen 

Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä 

17. kesäkuuta 2018 tehdyn Prespan 

sopimuksen nimikysymyksestä ja sen 

ratifioinnin entisen Jugoslavian tasavallan 

Makedonian parlamentissa 20. kesäkuuta 

ja 5. heinäkuuta 2018; kehottaa osapuolia 

asettamaan oman maansa edun 

puoluepoliittisten etujen edelle, 

tiedottamaan asianmukaisesti 

kansalaisilleen sopimuksen sisällöstä ja 

vaikutuksista sekä välttämään sellaisten 

kysymysten esiin nostamista, joiden 

tavoitteena on viedä kansalaisten 

huomiota pois sopimuksen todellisesta 

sisällöstä ja vaikutuksista; kehottaa 

molempia osapuolia järjestämään 

kansanäänestyksen sopimuksesta, jotta 

äänestäjillä olisi oikeus päättää ratifioida 

sopimus tai hylätä se; 
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21.11.2018 A8-0341/11 

Tarkistus  11 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2145(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. suhtautuu myönteisesti Kreikan ja 

entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian 

välillä 17. kesäkuuta 2018 tehtyyn Prespan 

sopimukseen ja antaa kiitosta molemmille 

osapuolille niiden huomattavista 

ponnisteluista molempia osapuolia 

tyydyttävän ratkaisun löytämisessä 

nimikysymykseen; pitää myönteisenä, että 

entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian 

parlamentti ratifioi sen 20. kesäkuuta ja 

5. heinäkuuta 2018; katsoo, että on maan 

kansalaisten etujen mukaista, että kaikki 

poliittiset toimijat ja kansalaisyhteiskunta 

toimivat rakentavalla tavalla ja 

historiallisen vastuunsa mukaisesti; 

kehottaa osapuolia asettamaan oman 

maansa edun puoluepoliittisten etujen 

edelle, tiedottamaan asianmukaisesti 

kansalaisilleen sopimuksen sisällöstä ja 

vaikutuksista ja saattamaan kaikki sisäiset 

menettelyt huolellisesti päätökseen tämän 

strategisesti tärkeän sopimuksen 

ratifioimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, 

mikä päättäisi pitkittyneen geopoliittisen 

välitilan ja näyttäisi hyvää esimerkkiä 

alueen rauhalle ja vakaudelle; korostaa 

entisen Jugoslavian tasavallan 

Makedonian yhdentymisestä EU:hun ja 

Natoon 30. syyskuuta 2018 järjestetyn 

kansanäänestyksen merkitystä; 

3. suhtautuu myönteisesti Kreikan ja 

entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian 

välillä 17. kesäkuuta 2018 tehtyyn Prespan 

sopimukseen ja antaa kiitosta molemmille 

osapuolille niiden huomattavista 

ponnisteluista molempia osapuolia 

tyydyttävän ratkaisun löytämisessä 

nimikysymykseen; pitää myönteisenä, että 

entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian 

parlamentti ratifioi sen 20. kesäkuuta ja 

5. heinäkuuta 2018; katsoo, että on maan 

kansalaisten etujen mukaista, että kaikki 

poliittiset toimijat ja kansalaisyhteiskunta 

toimivat rakentavalla tavalla ja 

historiallisen vastuunsa mukaisesti; 

kehottaa osapuolia asettamaan oman 

kansansa ja maansa edun 

puoluepoliittisten etujen edelle, 

tiedottamaan asianmukaisesti 

kansalaisilleen sopimuksen sisällöstä ja 

vaikutuksista ja saattamaan kaikki sisäiset 

menettelyt huolellisesti päätökseen tämän 

strategisesti tärkeän sopimuksen 

ratifioimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, 

mikä päättäisi pitkittyneen geopoliittisen 

välitilan ja näyttäisi hyvää esimerkkiä 

alueen rauhalle ja vakaudelle; korostaa, 

että nimikysymys on katsottava 

ratkaistuksi Prespan sopimuksen tullessa 

voimaan; korostaa, että hyvät 

naapuruussuhteet ja alueellinen yhteistyö 
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ovat keskeisiä tekijöitä alueen rauhan ja 

ihmisten vaurauden kannalta; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/12 

Tarkistus  12 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2145(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. panee merkille 30. syyskuuta 2018 

järjestetyn kansanäänestyksen tuloksen; 

korostaa, että on tuettava edelleen maan 

euroatlanttista tulevaisuutta ja pantava 

täytäntöön 17. kesäkuuta 2018 tehty 

Prespan sopimus; kannustaa maan 

hallitusta toteuttamaan kaikki tarvittavat 

ja mahdolliset toimet Prespan sopimuksen 

määräysten noudattamiseksi, sillä tämä 

on avain EU:hun ja Natoon liittymistä 

koskevien neuvottelujen 

käynnistämiseksi; 

4. panee merkille 30. syyskuuta 2018 

järjestetyn kansanäänestyksen alhaisen 

äänestysvilkkauden ja katsoo, että tämä 

kuvastaa sitä, että erittäin suuri osa 

kansalaisista suhtautui sopimukseen 

epäillen; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/13 

Tarkistus  13 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2145(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. panee merkille 30. syyskuuta 2018 

järjestetyn kansanäänestyksen tuloksen; 

korostaa, että on tuettava edelleen maan 

euroatlanttista tulevaisuutta ja pantava 

täytäntöön 17. kesäkuuta 2018 tehty 

Prespan sopimus; kannustaa maan 

hallitusta toteuttamaan kaikki tarvittavat ja 

mahdolliset toimet Prespan sopimuksen 

määräysten noudattamiseksi, sillä tämä on 

avain EU:hun ja Natoon liittymistä 

koskevien neuvottelujen 

käynnistämiseksi; 

4. panee merkille 30. syyskuuta 2018 

järjestetyn kansanäänestyksen tuloksen; 

korostaa, että on pantava täytäntöön 

17. kesäkuuta 2018 tehty Prespan sopimus; 

kannustaa maan hallitusta toteuttamaan 

kaikki tarvittavat ja mahdolliset toimet 

Prespan sopimuksen määräysten 

noudattamiseksi; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/14 

Tarkistus  14 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2145(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. muistuttaa, että maa on jo 

saavuttanut korkean tason lainsäädäntönsä 

mukauttamisessa unionin säännöstöön; 

pitää kuitenkin valitettavana, että osaa tästä 

lainsäädännöstä ei ole vielä pantu 

täytäntöön; panee merkille, että 

mukautumisessa yhteistä ulko- ja 

turvallisuuspolitiikkaa koskeviin unionin 

julistuksiin ja neuvoston päätöksiin on 

edistytty, ja korostaa, että on tärkeää 

saavuttaa asteittain täysimääräinen 

yhdenmukaisuus, joka on 

ennakkoedellytys maan euroatlanttiselle 

tulevaisuudelle; 

6. muistuttaa, että maa on jo 

saavuttanut suhteellisen hyvän tason 

lainsäädäntönsä mukauttamisessa unionin 

säännöstöön; pitää kuitenkin valitettavana, 

että osaa tästä lainsäädännöstä ei ole vielä 

pantu täytäntöön; toteaa, että 

täysimääräinen yhdenmukaisuus on 

ennakkoedellytys maan eurooppalaiselle 

tulevaisuudelle; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/15 

Tarkistus  15 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2145(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. hyväksyy kaikilta osin komission 

suosituksen ja sen seurauksena tehdyn 

neuvoston päätöksen, jonka mukaan 

liittymisneuvottelut aloitetaan kesäkuussa 

2019 myönteisten uudistustoimien 

seurauksena; katsoo, että 

seurantaprosessin ja 

liittymisneuvottelujen pikainen aloitus 

ylläpitää ja tehostaa uudistusvauhtia; 

katsoo, että neuvotteluiden avaaminen 

toimisi lisäkannustimena 

demokratiakehitykselle ja tehostaisi 

valvontaa ja vastuuvelvollisuutta; 

9. panee merkille komission 

suosituksen ja sen seurauksena tehdyn 

neuvoston päätöksen, jonka mukaan 

liittymisneuvottelut aloitetaan kesäkuussa 

2019 edellyttäen, että maa ylläpitää ja 

tehostaa nykyistä uudistusvauhtia 

saavuttamalla uusia konkreettisia ja 

kestäviä tuloksia ja että kaikki 

vaatimukset, mukaan lukien kiireelliset 

ensisijaiset uudistukset ja 

oikeuslaitokseen, lahjonnan ja 

järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan 

ja julkishallintoon liittyvät uudistukset, on 

pantu kaikilta osin ja rakentavalla tavalla 

täytäntöön; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/16 

Tarkistus  16 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2145(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. suhtautuu myönteisesti Naton 

maalle 11. heinäkuuta 2018 esittämään 

viralliseen kutsuun aloittaa neuvottelut 

järjestöön liittymisestä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/17 

Tarkistus  17 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2145(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. katsoo, että entisen Jugoslavian 

tasavallan Makedonian Nato-jäsenyys 

voisi edistää turvallisuutta ja poliittista 

vakautta Kaakkois-Euroopassa; kehottaa 

kaikkia EU:n jäsenvaltioita, jotka ovat 

Naton jäseniä, tukemaan aktiivisesti 

maan liittymistä Natoon; 

Poistetaan. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/18 

Tarkistus  18 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2145(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

49 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

49. korostaa riippumattomien 

tiedotusvälineiden ratkaisevan tärkeää 

roolia demokraattisen ja suotuisan 

ympäristön luomisessa; toteaa, että 

mediaympäristö ja riippumattoman 

tiedonvälityksen olosuhteet ovat hieman 

kohentuneet; kehottaa toteuttamaan 

aloitteita sellaisen toimintaympäristön 

luomiseksi, joka on suotuisa kaikkien 

media-alan sidosryhmien ammattimaiselle 

toiminnalle ja tutkivalle journalismille ja 

johon ei kohdistu minkäänlaisia sisäisiä ja 

ulkoisia vaikutuksia; suhtautuu 

myönteisesti valtion tukeman poliittiseen 

suosimiseen perustuvan mainonnan 

päättymiseen tiedotusvälineissä ja pitää sitä 

tärkeänä toimenpiteenä tasapuolisten 

toimintaedellytyksen edistämiseksi alalla ja 

kehottaa jatkamaan suojatoimia 

tiedotusvälineiden politisoitumisen 

estämiseksi; korostaa, että viestimiä 

sääntelevien viranomaisten ja 

yleisradioyhtiön riippumattomuutta ja 

valmiuksia on parannettava; kehottaa 

toimenpiteisiin toimittajien työ- ja 

sosiaaliturvaoikeuksien suojelun 

lisäämiseksi ja sen varmistamiseksi, että 

toimittajiin kohdistuva väkivalta ja 

uhkaukset eivät jää rankaisematta, mikä 

auttaisi myös minimoimaan 

tiedotusvälineissä vallalla olevaa 

49. korostaa riippumattomien 

tiedotusvälineiden ratkaisevan tärkeää 

roolia demokraattisen ja suotuisan 

ympäristön luomisessa; toteaa, että 

mediaympäristö ja riippumattoman 

tiedonvälityksen olosuhteet ovat hieman 

kohentuneet; on yhä huolissaan 

sananvapaudesta ja tiedotusvälineiden 

vapaudesta, vihapuheesta, pelottelusta, 

itsesensuurista ja poliittisesta 

vaikuttamisesta; pitää tämän osalta 

valitettavana, että Toimittajat ilman rajoja 

-järjestöjen laatiman indeksin mukaan 

maa on Euroopan ja Balkanin maista 

viimeisten joukossa pudoten vuoden 2009 

34. sijalta 109. sijalle vuonna 2018, kun 

taas Freedom House -järjestön maan 

lehdistönvapautta koskevan vuoden 2017 

raportin mukaan maan tilanne on yhä ”ei 

vapaa”; kehottaa toteuttamaan aloitteita 

sellaisen toimintaympäristön luomiseksi, 

joka on suotuisa kaikkien media-alan 

sidosryhmien ammattimaiselle toiminnalle 

ja tutkivalle journalismille ja johon ei 

kohdistu minkäänlaisia sisäisiä ja ulkoisia 

vaikutuksia; suhtautuu myönteisesti valtion 

tukeman poliittiseen suosimiseen 

perustuvan mainonnan päättymiseen 

tiedotusvälineissä ja pitää sitä tärkeänä 

toimenpiteenä tasapuolisten 

toimintaedellytyksen edistämiseksi alalla ja 
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itsesensuuria; kehottaa jatkamaan suojatoimia 

tiedotusvälineiden politisoitumisen 

estämiseksi; korostaa, että viestimiä 

sääntelevien viranomaisten ja 

yleisradioyhtiön riippumattomuutta ja 

valmiuksia on parannettava; kehottaa 

toimenpiteisiin toimittajien työ- ja 

sosiaaliturvaoikeuksien suojelun 

lisäämiseksi ja sen varmistamiseksi, että 

toimittajiin kohdistuva väkivalta ja 

uhkaukset eivät jää rankaisematta, mikä 

auttaisi myös minimoimaan 

tiedotusvälineissä vallalla olevaa 

itsesensuuria; 

Or. en 

 

 


