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21.11.2018 A8-0341/7 

Módosítás  7 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. évi jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról 

(2018/2145(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Horizontális módosítás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – a „Macedónia” kifejezés „az 

ország” kifejezéssel, valamint a 

„macedóniai” kifejezés „az országbeli” 

kifejezéssel történő felváltása az egész 

szövegben; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/8 

Módosítás  8 

Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. évi jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról 

(2018/2145(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

A a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Aa. mivel az elmúlt években az ország 

az egyik legsúlyosabb politikai válságát 

élte át; mivel a megosztó politikai 

mentalitás, az egymással szembeni 

nagyfokú bizalmatlanság, a durva 

retorika, a kompromisszumkészség hiánya 

és a pártok közötti párbeszéd összeomlása 

elhúzódó politikai válsághoz vezetett, 

amely még inkább aláásta a reformokat és 

a csatlakozási előkészületeket, valamint a 

polgárok közintézményekbe vetett 

bizalmát, és súlyos visszaesést okozott az 

uniós csatlakozási folyamat számos 

kulcsfontosságú területén; mivel a 

közelmúltbeli politikai válság rávilágított 

a fékek és ellensúlyok hatékony 

rendszerének alapvető hiányára az ország 

intézményeiben, továbbá az átláthatóság 

és a nyilvános elszámoltathatóság 

fokozásának szükségességére; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/9 

Módosítás  9 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. évi jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról 

(2018/2145(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

I preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

I. mivel a légszennyezés a macedón 

városok súlyos problémája, és a Finn 

Meteorológiai Intézet és a Macedón 

Közegészségügyi Intézet legutóbbi 

tanulmánya szerint az európai városok 

közül Szkopjéban és Tetovóban a 

legmagasabb a finom részecskék (PM 2,5) 

koncentrációja a levegőben; 

I. mivel a légszennyezés az ország 

városainak súlyos problémája, és a Finn 

Meteorológiai Intézet és az ország 

közegészségügyi intézetének legutóbbi 

tanulmánya szerint az európai városok 

közül Szkopjéban és Tetovóban a 

legmagasabb a finom részecskék (PM 2,5) 

koncentrációja a levegőben; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/10 

Módosítás  10 

Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. évi jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról 

(2018/2145(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. üdvözli a Görögország és 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 

között 2018. június 17-én létrejött preszpai 

megállapodást, és elismerését fejezi ki a 

mindkét fél által a névkérdés mindenki 

számára kielégítő rendezésének érdekében 

tett erőfeszítéseket; üdvözli, hogy a 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 

parlamentje 2018. június 20-án és július 5-

én ratifikálta a megállapodást; úgy véli, 

hogy az ország polgárainak az az érdeke, 

hogy minden politikai szereplő és a civil 

társadalom is konstruktívan lépjen fel, és 

felvállalja történelmi felelősségét; sürgeti 

a feleket, hogy a pártérdekek helyett az 

országuk érdekeit helyezzék a legelső 

helyre, megfelelő módon tájékoztassák 

polgáraikat a megállapodás tartalmáról és 

következményeiről, és iparkodjanak 

végrehajtani e stratégiai jelentőségű 

megállapodás ratifikálását és 

végrehajtását szolgáló valamennyi belső 

eljárást, véget vetve az elhúzódó 

geopolitikai patthelyzetnek, és jó példát 

mutatva a régió számára; hangsúlyozza a 

2018. szeptember 30-i népszavazás 

fontosságát Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság uniós és NATO-integrációja 

szempontjából; 

3. tudomásul veszi a Görögország és 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 

között 2018. június 17-én létrejött, a 

névkérdésről szóló preszpai 

megállapodást, és üdvözli, hogy a 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 

parlamentje 2018. június 20-án és július 5-

én ratifikálta azt; sürgeti a feleket, hogy a 

pártérdekek helyett az országuk érdekeit 

helyezzék a legelső helyre, megfelelő 

módon tájékoztassák polgáraikat a 

megállapodás tartalmáról és 

következményeiről, és tartózkodjanak 

olyan kérdések felvetésétől, amelyek célja, 

hogy elvonja a polgárok figyelmét a 

megállapodás tényleges tartalmától és 

annak következményeitől; felszólítja 

mindkét felet, hogy tartsanak 

népszavazást a megállapodásról annak 

érdekében, hogy a választópolgároknak 

joguk legyen azt ratifikálni vagy 

elutasítani; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/11 

Módosítás  11 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. évi jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról 

(2018/2145(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. üdvözli a Görögország és 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 

között 2018. június 17-én létrejött preszpai 

megállapodást, és elismerését fejezi ki a 

mindkét fél által a névkérdés mindenki 

számára kielégítő rendezésének érdekében 

tett erőfeszítéseket; üdvözli, hogy a 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 

parlamentje 2018. június 20-án és július 5-

én ratifikálta a megállapodást; úgy véli, 

hogy az ország polgárainak az az érdeke, 

hogy minden politikai szereplő és a civil 

társadalom is konstruktívan lépjen fel, és 

felvállalja történelmi felelősségét; sürgeti a 

feleket, hogy a pártérdekek helyett az 

országuk érdekeit helyezzék a legelső 

helyre, megfelelő módon tájékoztassák 

polgáraikat a megállapodás tartalmáról és 

következményeiről, és iparkodjanak 

végrehajtani e stratégiai jelentőségű 

megállapodás ratifikálását és végrehajtását 

szolgáló valamennyi belső eljárást, véget 

vetve az elhúzódó geopolitikai 

patthelyzetnek, és jó példát mutatva a régió 

számára; hangsúlyozza a 2018. szeptember 

30-i népszavazás fontosságát Macedónia 

Volt Jugoszláv Köztársaság uniós és 

NATO-integrációja szempontjából; 

3. üdvözli a Görögország és 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 

között 2018. június 17-én létrejött preszpai 

megállapodást, és elismerését fejezi ki a 

mindkét fél által a névkérdés mindenki 

számára kielégítő rendezésének érdekében 

tett erőfeszítéseket; üdvözli, hogy a 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 

parlamentje 2018. június 20-án és július 5-

én ratifikálta a megállapodást; úgy véli, 

hogy az ország polgárainak az az érdeke, 

hogy minden politikai szereplő és a civil 

társadalom is konstruktívan lépjen fel, és 

felvállalja történelmi felelősségét; sürgeti a 

feleket, hogy a pártérdekek helyett népük 

és országuk érdekeit helyezzék a legelső 

helyre, megfelelő módon tájékoztassák 

polgáraikat a megállapodás tartalmáról és 

következményeiről, és iparkodjanak 

végrehajtani e stratégiai jelentőségű 

megállapodás ratifikálását és végrehajtását 

szolgáló valamennyi belső eljárást, véget 

vetve az elhúzódó geopolitikai 

patthelyzetnek, és jó példát mutatva a régió 

számára; hangsúlyozza, hogy a névkérdést 

a preszpai megállapodás 

hatálybalépésekor lezártnak kell tekinteni; 

hangsúlyozza, hogy a regionális 

együttműködés és a jószomszédi 

kapcsolatok elengedhetetlenek a régióban 

a béke és az emberek jólétének 
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biztosításához; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/12 

Módosítás  12 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. évi jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról 

(2018/2145(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. tudomásul veszi a 2018. 

szeptember 30-i népszavazás eredményét; 

hangsúlyozza, hogy további támogatásra 

van szükség az ország euroatlanti 

jövőjének biztosításához, valamint a 2018. 

június 17-i preszpai megállapodás 

végrehajtásához; bátorítja a szkopjei 

kormányt, hogy tegyen meg minden 

szükséges és lehetséges lépést a preszpai 

megállapodás rendelkezéseinek betartása 

érdekében, az ugyanis megnyitja az utat 

az Unióhoz és a NATO-hoz való 

csatlakozással kapcsolatos tárgyalások 

előtt; 

4. tudomásul veszi, hogy a 2018. 

szeptember 30-i népszavazáson alacsony 

volt a részvételi arány, és úgy véli, hogy ez 

azt tükrözi, hogy az ország lakosságának 

jelentős része szkeptikusan fordult a 

megállapodás felé; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/13 

Módosítás  13 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. évi jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról 

(2018/2145(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. tudomásul veszi a 2018. szeptember 

30-i népszavazás eredményét; 

hangsúlyozza, hogy további támogatásra 

van szükség az ország euroatlanti 

jövőjének biztosításához, valamint a 2018. 

június 17-i preszpai megállapodás 

végrehajtásához; bátorítja a szkopjei 

kormányt, hogy tegyen meg minden 

szükséges és lehetséges lépést a preszpai 

megállapodás rendelkezéseinek betartása 

érdekében, az ugyanis megnyitja az utat az 

Unióhoz és a NATO-hoz való 

csatlakozással kapcsolatos tárgyalások 

előtt; 

4. tudomásul veszi a 2018. szeptember 

30-i népszavazás eredményét; 

hangsúlyozza, hogy végre kell hajtani a 

2018. június 17-i preszpai megállapodást; 

bátorítja a szkopjei kormányt, hogy tegyen 

meg minden szükséges és lehetséges lépést 

a preszpai megállapodás rendelkezéseinek 

betartása érdekében; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/14 

Módosítás  14 

Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. évi jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról 

(2018/2145(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. emlékeztet arra, hogy az ország az 

Unió vívmányaihoz való igazodás terén 

jelentős eredményeket ért el; sajnálja 

azonban, hogy e jogszabályok némelyikét 

még nem hajtották végre; tudomásul veszi, 

hogy az ország jobban igazodik a közös 

kül- és biztonságpolitikával kapcsolatos 

uniós nyilatkozatokhoz és tanácsi 

határozatokhoz, és hangsúlyozza a teljes 

igazodás fokozatos elérésének fontosságát, 

az ugyanis az ország euroatlanti jövőjének 

előfeltétele; 

6. emlékeztet arra, hogy az ország az 

Unió vívmányaihoz való igazodás terén 

viszonylag jó eredményeket ért el; sajnálja 

azonban, hogy e jogszabályok némelyikét 

még nem hajtották végre; megállapítja, 

hogy a teljes igazodás elérése az ország 

európai jövőjének előfeltétele; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.11.2018 A8-0341/15 

Módosítás  15 

Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. évi jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról 

(2018/2145(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. teljes mértékben támogatja azt a 

bizottsági ajánlást és későbbi tanácsi 

határozatot, amely a biztató 

reformtörekvések elismeréseképpen a 

csatlakozási tárgyalások megindításának 

dátumát 2019 júniusára tűzi ki; úgy véli, 

hogy az átvilágítási folyamat és a 

csatlakozási tárgyalások mihamarabbi 

megindítása fenntartja és erősíti a 

reformok lendületét; úgy véli, hogy a 

tárgyalások megkezdése további 

ösztönzőként szolgálna a 

demokratizálódás számára, és fokozná az 

ellenőrzést és az elszámoltathatóságot; 

9. tudomásul veszi azt a bizottsági 

ajánlást és későbbi tanácsi határozatot, 

amely a csatlakozási tárgyalások 

megindításának dátumát 2019 júniusára 

tűzi ki, feltéve, hogy az ország további 

kézzelfogható és tartós eredmények 

elérésével fenntartja és erősíti a reformok 

jelenlegi lendületét, valamint teljes körűen 

és konstruktívan teljesíti valamennyi 

szükséges feltételt, beleértve a sürgős 

reformprioritások körébe tartozó, az 

igazságszolgáltatással, a közigazgatással, 

valamint a korrupció és a szervezett 

bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos 

reformokat is; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/16 

Módosítás  16 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. évi jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról 

(2018/2145(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. üdvözli, hogy a NATO 2018. július 

11-én hivatalosan meghívta az országot, 

hogy kezdjék meg a szervezethez való 

csatlakozásról szóló tagsági tárgyalásokat; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.11.2018 A8-0341/17 

Módosítás  17 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. évi jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról 

(2018/2145(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. úgy véli, hogy Macedónia Volt 

Jugoszláv Köztársaság NATO-tagsága 

hozzájárulhatna Délkelet-Európa 

biztonságának és politikai stabilitásának 

fokozásához; felszólítja az összes olyan 

uniós tagállamot, amely tagja a NATO-

nak, hogy tevőlegesen támogassák az 

ország NATO-csatlakozását; 

törölve 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/18 

Módosítás  18 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. évi jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról 

(2018/2145(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

49. hangsúlyozza a független média 

döntő szerepét a demokratikus és támogató 

környezet megteremtésében; megállapítja, 

hogy a médiakörnyezet, valamint a 

független újságírás feltételei tekintetében 

szerény javulás tapasztalható; 

kezdeményezések indítását szorgalmazza 

egy olyan légkör kialakításának érdekében, 

amely kedvező a média képviselőinek 

szakmai hitelessége számára, akik belső és 

külső befolyásolás nélkül dolgozhatnak, 

valamint támogatja a tényfeltáró újságírást; 

üdvözli az államilag szponzorált és a 

politikai favoritizmuson alapuló hirdetések 

felszámolását a médiában, ez ugyanis 

jelentős lépés az ágazaton belüli egyenlő 

versenyfeltételek kialakítása irányában, és 

további biztosítékokat szorgalmaz a média 

átpolitizálása ellen; hangsúlyozza, hogy 

erősíteni kell a médiaszabályozó hatóság és 

a közszolgálati műsorszolgáltató 

függetlenségét és kapacitását; 

szorgalmazza az újságírók munkavállalói 

és szociális jogainak védelmét erősítő 

intézkedések megtételét, valamint annak 

biztosítását, hogy az újságírók elleni 

erőszak, visszaélések vagy fenyegetések ne 

maradjanak büntetlenül, ami hozzájárulna a 

médiában oly gyakori öncenzúra 

visszaszorításához is; 

49. hangsúlyozza a független média 

döntő szerepét a demokratikus és támogató 

környezet megteremtésében; megállapítja, 

hogy a médiakörnyezet, valamint a 

független újságírás feltételei tekintetében 

szerény javulás tapasztalható; továbbra is 

aggasztja a véleménynyilvánítás és a 

média szabadságának helyzete, a 

gyűlöletbeszéd alkalmazása, valamint a 

megfélemlítés, az öncenzúra és a politikai 

beavatkozás esetei; ebben az 

összefüggésben sajnálja, hogy a 

Riporterek Határok Nélkül által 

összeállított index szerint az ország az 

utolsó helyen áll Európában és a 

Balkánon, és a 2009-es 34. helyről 2018-

ban a 109. helyre esett vissza, a Freedom 

House által az országban a sajtószabadság 

helyzetéről készített 2017-es jelentés 

szerint pedig az ország státusza továbbra 

is „nem szabad”; kezdeményezések 

indítását szorgalmazza egy olyan légkör 

kialakításának érdekében, amely kedvező a 

média képviselőinek szakmai hitelessége 

számára, akik belső és külső befolyásolás 

nélkül dolgozhatnak, valamint támogatja a 

tényfeltáró újságírást; üdvözli az államilag 

szponzorált és a politikai favoritizmuson 

alapuló hirdetések felszámolását a 

médiában, ez ugyanis jelentős lépés az 

ágazaton belüli egyenlő versenyfeltételek 
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kialakítása irányában, és további 

biztosítékokat szorgalmaz a média 

átpolitizálása ellen; hangsúlyozza, hogy 

erősíteni kell a médiaszabályozó hatóság és 

a közszolgálati műsorszolgáltató 

függetlenségét és kapacitását; 

szorgalmazza az újságírók munkavállalói 

és szociális jogainak védelmét erősítő 

intézkedések megtételét, valamint annak 

biztosítását, hogy az újságírók elleni 

erőszak, visszaélések vagy fenyegetések ne 

maradjanak büntetlenül, ami hozzájárulna a 

médiában oly gyakori öncenzúra 

visszaszorításához is; 

Or. en 

 

 


