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21.11.2018 A8-0341/7 

Grozījums Nr.  7 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

(2018/2145(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Horizontāls grozījums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  - aizstāt visā tekstā vārdu 

“Maķedonija (Maķedonijas)” ar vārdu 

“valsts”; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/8 

Grozījums Nr.  8 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

(2018/2145(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Aa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Aa. tā kā pēdējo gadu laikā valsts ir 

pieredzējusi vienu no smagākajām 

politiskajām krīzēm; tā kā šķeltnieciskā 

politiskā mentalitāte, dziļa savstarpējā 

neuzticēšanās, skarba retorika, 

kompromisa trūkums un partiju dialoga 

izjukšana ir izraisījusi ilgstošu politisko 

krīzi, kas ir vēl vairāk vājinājusi reformas 

un gatavošanos dalībai ES, kā arī 

iedzīvotāju uzticēšanos publiskajām 

iestādēm un novedusi pie būtiskas 

situācijas pasliktināšanās vairākās jomās, 

kurām ir izšķirīga nozīme ES 

pievienošanās procesā; tā kā nesenā 

politiskā krīze ir parādījusi, ka valsts 

iestādēs trūkst efektīvas līdzsvara un 

atsvara sistēmas un ka ir jāpalielina 

pārredzamība un publiskā 

pārskatatbildība; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/9 

Grozījums Nr.  9 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

(2018/2145(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

I apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

I. tā kā gaisa piesārņojums ir būtiska 

problēma Maķedonijas pilsētās un saskaņā 

ar jaunāko pētījumu, ko veicis Somijas 

Meteoroloģiskais institūts un Maķedonijas 

Sabiedrības veselības institūts, Skopjē un 

Tetovo ir no visām Eiropas pilsētām lielākā 

smalko daļiņu (PM2,5) koncentrācija gaisā; 

I. tā kā gaisa piesārņojums ir būtiska 

problēma valsts pilsētās un saskaņā ar 

jaunāko pētījumu, ko veicis Somijas 

Meteoroloģiskais institūts un valsts 

Sabiedrības veselības institūts, Skopjē un 

Tetovo ir no visām Eiropas pilsētām lielākā 

smalko daļiņu (PM2,5) koncentrācija gaisā; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/10 

Grozījums Nr.  10 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

(2018/2145(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. atzinīgi vērtē 2018. gada 17. jūnija 

Prespas vienošanos starp Grieķiju un bijušo 

Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku un 

uzteic abu pušu nozīmīgos centienus 

panākt abpusēji pieņemamu risinājumu 

jautājumā par nosaukumu; atzinīgi vērtē tā 

ratifikāciju bijušās Dienvidslāvijas 

Maķedonijas Republikas parlamentā 

2018. gada 20. jūnijā un 5. jūlijā; uzskata, 

ka valsts iedzīvotāju interesēs ir, lai visi 

politiskie dalībnieki un pilsoniskā 

sabiedrība rīkotos konstruktīvi un pildītu 

savus vēsturiski svarīgos pienākumus; 
mudina partijas prioritāti piešķirt valsts 

interesēm, nevis savām politiskajām 

interesēm un pienācīgi informēt pilsoņus 

par šīs vienošanās saturu un sekām, kā arī 

rūpīgi veikt visas iekšējās procedūras, kas 

vajadzīgas šīs stratēģiski svarīgās 

vienošanās ratifikācijai un īstenošanai, 

izbeidzot ieilgušo ģeopolitisko 

nenoteiktību un rādot labu piemēru 

mieram un stabilitātei reģionā; uzsver 

2018. gada 30. septembra referenduma 

svarīgumu attiecībā uz bijušās 

Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 

integrāciju ES un NATO; 

3. pieņem zināšanai 2018. gada 

17. jūnija Prespas vienošanos starp 

Grieķiju un bijušo Dienvidslāvijas 

Maķedonijas Republiku jautājumā par 

nosaukumu un tās ratifikāciju bijušās 

Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 

parlamentā 2018. gada 20. jūnijā un 

5. jūlijā; mudina partijas prioritāti piešķirt 

valsts interesēm, nevis savām politiskajām 

interesēm, pienācīgi informēt pilsoņus par 

šīs vienošanās saturu un sekām, kā arī 

atturēties no tādu jautājumu skaršanas, 

kuri domāti iedzīvotāju uzmanības 

novēršanai no vienošanās patiesās būtības 
un sekām; aicina abas puses rīkot 

referendumu par vienošanos, lai dotu 

vēlētājiem tiesības to ratificēt vai noraidīt; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/11 

Grozījums Nr.  11 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

(2018/2145(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. atzinīgi vērtē 2018. gada 17. jūnija 

Prespas vienošanos starp Grieķiju un bijušo 

Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku un 

uzteic abu pušu nozīmīgos centienus 

panākt abpusēji pieņemamu risinājumu 

jautājumā par nosaukumu; atzinīgi vērtē tā 

ratifikāciju bijušās Dienvidslāvijas 

Maķedonijas Republikas parlamentā 

2018. gada 20. jūnijā un 5. jūlijā; uzskata, 

ka valsts iedzīvotāju interesēs ir, lai visi 

politiskie dalībnieki un pilsoniskā 

sabiedrība rīkotos konstruktīvi un pildītu 

savus vēsturiski svarīgos pienākumus; 

mudina partijas prioritāti piešķirt valsts 

interesēm, nevis savām politiskajām 

interesēm un pienācīgi informēt pilsoņus 

par šīs vienošanās saturu un sekām, kā arī 

rūpīgi veikt visas iekšējās procedūras, kas 

vajadzīgas šīs stratēģiski svarīgās 

vienošanās ratifikācijai un īstenošanai, 

izbeidzot ieilgušo ģeopolitisko 

nenoteiktību un rādot labu piemēru mieram 

un stabilitātei reģionā; uzsver 2018. gada 

30. septembra referenduma svarīgumu 

attiecībā uz bijušās Dienvidslāvijas 

Maķedonijas Republikas integrāciju ES 
un NATO; 

3. atzinīgi vērtē 2018. gada 17. jūnija 

Prespas vienošanos starp Grieķiju un bijušo 

Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku un 

uzteic abu pušu nozīmīgos centienus 

panākt abpusēji pieņemamu risinājumu 

jautājumā par nosaukumu; atzinīgi vērtē 

tās ratifikāciju bijušās Dienvidslāvijas 

Maķedonijas Republikas parlamentā 

2018. gada 20. jūnijā un 5. jūlijā; uzskata, 

ka valsts iedzīvotāju interesēs ir, lai visi 

politiskie dalībnieki un pilsoniskā 

sabiedrība rīkotos konstruktīvi un pildītu 

savus vēsturiski svarīgos pienākumus; 

mudina partijas prioritāti piešķirt savas 

tautas un valsts interesēm, nevis savām 

politiskajām interesēm un pienācīgi 

informēt pilsoņus par šīs vienošanās saturu 

un sekām, kā arī rūpīgi veikt visas iekšējās 

procedūras, kas vajadzīgas šīs stratēģiski 

svarīgās vienošanās ratifikācijai un 

īstenošanai, izbeidzot ieilgušo ģeopolitisko 

nenoteiktību un rādot labu piemēru mieram 

un stabilitātei reģionā; uzsver, ka līdz ar 

Prespas vienošanās stāšanos spēkā 

nosaukuma jautājums jāuzskata par 

atrisinātu; uzsver, ka labas 

kaimiņattiecības un reģionālā sadarbība 

ir būtiski elementi miera un cilvēku 

labklājības panākšanai reģionā; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/12 

Grozījums Nr.  12 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

(2018/2145(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. pieņem zināšanai 2018. gada 

30. septembra referenduma rezultātus; 

uzsver, ka ir vajadzīgs lielāks atbalsts 

valsts eiroatlantiskajai nākotnei un 

2018. gada 17. jūnija Prespas vienošanās 

īstenošanai; mudina Skopji veikt visus 

nepieciešamos un iespējamos pasākumus, 

lai izpildītu Prespas vienošanās 

noteikumus, kas ļautu sākt sarunas par 

pievienošanos ES un NATO; 

4. pieņem zināšanai zemo līdzdalības 

līmeni 2018. gada 30. septembra 

referendumā un uzskata, ka tas atspoguļo 

to, ka ļoti ievērojama valsts iedzīvotāju 

daļa pret vienošanos attiecās skeptiski; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/13 

Grozījums Nr.  13 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

(2018/2145(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. pieņem zināšanai 2018. gada 

30. septembra referenduma rezultātus; 

uzsver, ka ir vajadzīgs lielāks atbalsts 

valsts eiroatlantiskajai nākotnei un 
2018. gada 17. jūnija Prespas vienošanās 

īstenošanai; mudina Skopji veikt visus 

nepieciešamos un iespējamos pasākumus, 

lai izpildītu Prespas vienošanās 

noteikumus, kas ļautu sākt sarunas par 

pievienošanos ES un NATO; 

4. pieņem zināšanai 2018. gada 

30. septembra referenduma rezultātus; 

uzsver, ka ir jāīsteno 2018. gada 17. jūnija 

Prespas vienošanās; mudina Skopji veikt 

visus nepieciešamos un iespējamos 

pasākumus, lai izpildītu Prespas vienošanās 

noteikumus; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/14 

Grozījums Nr.  14 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

(2018/2145(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. atgādina, ka valsts jau ir sasniegusi 

augstu līmeni tiesību aktu saskaņotībā ar 

acquis; tomēr pauž nožēlu par to, ka daži 

attiecīgie tiesību akti vēl nav īstenoti; 

pieņem zināšanai, ka ir uzlabota 

saskaņotība ar ES deklarācijām un 

Padomes lēmumiem par kopējo ārpolitiku 

un drošības politiku, un uzsver, cik svarīgi 
ir pakāpeniski panākt pilnīgu 

saskaņotību, kas ir priekšnosacījums 
valsts eiroatlantiskajai nākotnei; 

6. atgādina, ka valsts jau ir sasniegusi 

salīdzinoši labu līmeni tiesību aktu 

saskaņošanā ar acquis; tomēr pauž nožēlu 

par to, ka daži attiecīgie tiesību akti vēl nav 

īstenoti; norāda, ka pilnīga saskaņošana ir 

priekšnosacījums šīs valsts nākotnei 

Eiropā; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/15 

Grozījums Nr.  15 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

(2018/2145(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. pilnībā atbalsta Komisijas 

ieteikumu un secīgo Padomes lēmumu, ar 

ko 2019. gada jūnijs noteikts par 

pievienošanās sarunu sākšanas datumu, 

atzīstot cerīgos reformu centienus; 

uzskata, ka pārbaudes procesa un 

pievienošanās sarunu ātra uzsākšana 

uzturēs un padziļinās reformu dinamiku; 

uzskata, ka sarunu sākšana dotu papildu 

stimulus demokratizācijai un uzlabotu 

kontroli un pārskatatbildību; 

9. ņem vērā Komisijas ieteikumu un 

secīgo Padomes lēmumu, ar ko 2019. gada 

jūnijs noteikts par pievienošanās sarunu 

sākšanas datumu, ar nosacījumu, ka valsts 

uztur un padziļina pašreizējo reformu 

dinamiku, gūstot turpmākus reālus un 

ilgstošus rezultātus, un ka ir pilnībā un 

konstruktīvi īstenoti visi prasītie 

nosacījumi, tostarp steidzamās prioritārās 

reformas tiesiskuma, valsts pārvaldes un 

cīņas pret korupciju un organizēto 

noziedzību jomā; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/16 

Grozījums Nr.  16 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

(2018/2145(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. atzinīgi vērtē 2018. gada 11. jūlijā 

NATO sniegto oficiālo uzaicinājumu 

valstij sākt sarunas par pievienošanos 

organizācijai; 

svītrots 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/17 

Grozījums Nr.  17 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

(2018/2145(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. uzskata, ka bijušās Dienvidslāvijas 

Maķedonijas Republikas dalība NATO 

varētu palīdzēt panākt lielāku drošību un 

politisko stabilitāti Eiropas 

dienvidaustrumos; aicina visas ES 

dalībvalstis, kas ir NATO dalībvalstis, 

aktīvi atbalstīt valsts pievienošanos 

NATO; 

svītrots 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/18 

Grozījums Nr.  18 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

(2018/2145(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

49. uzsver neatkarīgu plašsaziņas 

līdzekļu izšķirīgo nozīmi demokrātiskas un 

labvēlīgas vides nodrošināšanā; norāda uz 

pieticīgajiem uzlabojumiem plašsaziņas 

līdzekļu vidē un attiecībā uz apstākļiem 

neatkarīgai ziņošanai; aicina izstrādāt 

iniciatīvas tādu apstākļu radīšanai, kas ir 

labvēlīgi visu plašsaziņas līdzekļu nozares 

ieinteresēto personu profesionālajai 

rīcībai — tās atbrīvojot no jebkādas 

iekšējas vai ārējas ietekmes —, kā arī 

pētnieciskajai žurnālistikai; atzinīgi vērtē 

uz politisko favorītismu balstītas valsts 

finansētas reklāmas izbeigšanu plašsaziņas 

līdzekļos, kas ir svarīgs pasākums 

vienlīdzīgu konkurences apstākļu 

veicināšanai nozarē, un prasa ieviest 

turpmākus aizsardzības pasākumus pret 

plašsaziņas līdzekļu politizāciju; uzsver, ka 

ir jāstiprina plašsaziņas līdzekļu regulatora 

un sabiedriskās apraides neatkarība un 

spējas; aicina veikt pasākumus žurnālistu 

darba un sociālo tiesību aizsardzības 

stiprināšanai un nesodāmības nepieļaušanai 

pret žurnālistiem vērstas vardarbības, 

ļaunprātīgas izturēšanās vai draudu 

gadījumos, tādējādi arī veicinot plaši 

izplatītās plašsaziņas līdzekļu pašcenzūras 

samazināšanu; 

49. uzsver neatkarīgu plašsaziņas 

līdzekļu izšķirīgo nozīmi demokrātiskas un 

labvēlīgas vides nodrošināšanā; norāda uz 

pieticīgajiem uzlabojumiem plašsaziņas 

līdzekļu vidē un attiecībā uz apstākļiem 

neatkarīgai ziņošanai; turpina paust bažas 

par vārda un plašsaziņas līdzekļu brīvību, 

naida runas lietošanu un iebiedēšanas, 

pašcenzūras un politiskās iejaukšanās 

gadījumiem; šajā sakarībā pauž nožēlu 

par to, ka organizācijas “Reportieri bez 

robežām” sagatavotajā indeksā valsts 

ieņem pēdējo vietu starp Eiropas un 

Balkānu valstīm, no 34. vietas 2009. gadā 

nokrītot uz 109. vietu 2018. gadā, bet 

saskaņā ar “Freedom House” 2017. gada 

ziņojumu par preses brīvību valstī šīs 

valsts statuss joprojām ir “nav brīva”; 
aicina izstrādāt iniciatīvas tādu apstākļu 

radīšanai, kas ir labvēlīgi visu plašsaziņas 

līdzekļu nozares ieinteresēto personu 

profesionālajai rīcībai — tās atbrīvojot no 

jebkādas iekšējas vai ārējas ietekmes —, kā 

arī pētnieciskajai žurnālistikai; atzinīgi 

vērtē uz politisko favorītismu balstītas 

valsts finansētas reklāmas izbeigšanu 

plašsaziņas līdzekļos, kas ir svarīgs 

pasākums vienlīdzīgu konkurences 

apstākļu veicināšanai nozarē, un prasa 

ieviest turpmākus aizsardzības pasākumus 

pret plašsaziņas līdzekļu politizāciju; 
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uzsver, ka ir jāstiprina plašsaziņas līdzekļu 

regulatora un sabiedriskās apraides 

neatkarība un spējas; aicina veikt 

pasākumus žurnālistu darba un sociālo 

tiesību aizsardzības stiprināšanai un 

nesodāmības nepieļaušanai pret 

žurnālistiem vērstas vardarbības, 

ļaunprātīgas izturēšanās vai draudu 

gadījumos, tādējādi arī veicinot plaši 

izplatītās plašsaziņas līdzekļu pašcenzūras 

samazināšanu; 

Or. en 

 

 


