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21.11.2018 A8-0341/7 

Ändringsförslag  7 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Förslag till resolution 

Ett genomgående ändringsförslag som 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  - ”Makedonien” och ”makedonisk” 

ersätts genomgående i texten med 

”landet(s)”. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/8 

Ändringsförslag  8 

Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl Aa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Aa. Under senare år har landet upplevt 

en av sina värsta politiska kriser. Den 

splittrande politiska mentaliteten, den 

djupa ömsesidiga misstron, den hårda 

retoriken, bristen på kompromisser och 

den havererade dialogen mellan parterna 

har gett upphov till en utdragen politisk 

kris som har undergrävt reformerna och 

förberedelserna inför anslutningen 

ytterligare, liksom medborgarnas 

förtroende för offentliga institutioner, och 

lett till en allvarlig tillbakagång på flera 

viktiga områden i processen för EU-

anslutning. Den senaste tidens politiska 

kris har visat att det saknas ett effektivt 

system för kontroller och motvikter inom 

landets institutioner och att det behövs 

mera öppenhet och offentlig 

ansvarsskyldighet. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/9 

Ändringsförslag  9 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl I 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

I. Luftföroreningar är ett stort 

problem i makedoniska städer, och enligt 

den senaste studien från Finlands 

meteorologiska institut och det 

makedoniska institutet för folkhälsa har 

Skopje och Tetovo de högsta 

koncentrationerna av fina partiklar i luften 

(PM2.5) av alla europeiska städer. 

I. Luftföroreningar är ett stort 

problem i landets städer, och enligt den 

senaste studien från Finlands 

meteorologiska institut och landets institut 

för folkhälsa har Skopje och Tetovo de 

högsta koncentrationerna av fina partiklar i 

luften (PM2.5). 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/10 

Ändringsförslag  10 

Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet välkomnar 

Prespa-avtalet av den 17 juni 2018 mellan 

Grekland och f.d. jugoslaviska republiken 

Makedonien, och berömmer båda 

parterna för deras betydelsefulla insatser 

för att nå en ömsesidigt tillfredsställande 

lösning på namnfrågan samt välkomnar att 

parlamentet i f.d. jugoslaviska republiken 

Makedonien ratificerade detta avtal 

den 20 juni och den 5 juli. Det ligger i 

landets medborgares intresse att alla 

politiska aktörer och det civila samhället 

agerar på ett konstruktivt sätt och tar sitt 

historiska ansvar. Parterna uppmanas med 

kraft att prioritera sitt lands intressen över 

partipolitiska intressen, vederbörligen 

informera sina medborgare om avtalets 

innehåll och konsekvenser och 

omsorgsfullt fullborda alla interna 

förfaranden för ratificering och 

genomförande av detta strategiskt viktiga 

avtal, som gör att ett utdraget geopolitiskt 

dödläge kan upphöra och att man kan 

föregå med gott exempel för fred och 

stabilitet i regionen. Parlamentet 

understryker vikten av folkomröstningen 

den 30 september 2018 avseende f.d. 

Jugoslaviska republiken Makedoniens 

integrering i EU och Nato. 

3. Europaparlamentet noterar Prespa-

avtalet av den 17 juni 2018 mellan 

Grekland och f.d. jugoslaviska republiken 

Makedonien om namnfrågan samt det 

faktum att parlamentet i f.d. jugoslaviska 

republiken Makedonien ratificerade detta 

avtal den 20 juni och den 5 juli 2018. 

Parterna uppmanas med kraft att prioritera 

sitt lands intressen över partipolitiska 

intressen, vederbörligen informera sina 

medborgare om avtalets innehåll och 

konsekvenser och avstå från att ta upp 

frågor som är ägnade att avleda dem från 

avtalets faktiska innehåll och dess 

konsekvenser. Parlamentet uppmanar 

båda parter att anordna en 

folkomröstning om avtalet för att ge 

väljarna rätten att ratificera eller förkasta 

det. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/11 

Ändringsförslag  11 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet välkomnar 

Prespa-avtalet av den 17 juni 2018 mellan 

Grekland och f.d. jugoslaviska republiken 

Makedonien, och berömmer båda parterna 

för deras betydelsefulla insatser för att nå 

en ömsesidigt tillfredsställande lösning på 

namnfrågan samt välkomnar att 

parlamentet i f.d. jugoslaviska republiken 

Makedonien ratificerade detta avtal 

den 20 juni och den 5 juli. Det ligger i 

landets medborgares intresse att alla 

politiska aktörer och det civila samhället 

agerar på ett konstruktivt sätt och tar sitt 

historiska ansvar. Parterna uppmanas med 

kraft att prioritera sitt lands intressen över 

partipolitiska intressen, vederbörligen 

informera sina medborgare om avtalets 

innehåll och konsekvenser och 

omsorgsfullt fullborda alla interna 

förfaranden för ratificering och 

genomförande av detta strategiskt viktiga 

avtal, som gör att ett utdraget geopolitiskt 

dödläge kan upphöra och att man kan 

föregå med gott exempel för fred och 

stabilitet i regionen. Parlamentet 

understryker vikten av folkomröstningen 

den 30 september 2018 avseende f.d. 

Jugoslaviska republiken Makedoniens 

integrering i EU och Nato. 

3. Europaparlamentet välkomnar 

Prespa-avtalet av den 17 juni 2018 mellan 

Grekland och f.d. jugoslaviska republiken 

Makedonien, och berömmer båda parterna 

för deras betydelsefulla insatser för att nå 

en ömsesidigt tillfredsställande lösning på 

namnfrågan samt välkomnar att 

parlamentet i f.d. jugoslaviska republiken 

Makedonien ratificerade detta avtal 

den 20 juni och den 5 juli. Det ligger i 

landets medborgares intresse att alla 

politiska aktörer och det civila samhället 

agerar på ett konstruktivt sätt och tar sitt 

historiska ansvar. Parterna uppmanas med 

kraft att prioritera sitt folks och sitt lands 

intressen över partipolitiska intressen, 

vederbörligen informera sina medborgare 

om avtalets innehåll och konsekvenser och 

omsorgsfullt fullborda alla interna 

förfaranden för ratificering och 

genomförande av detta strategiskt viktiga 

avtal, som gör att ett utdraget geopolitiskt 

dödläge kan upphöra och att man kan 

föregå med gott exempel för fred och 

stabilitet i regionen. Parlamentet 

understryker att namnfrågan måste anses 

vara löst när Prespaavtalet träder i kraft. 

Parlamentet framhåller att goda 

grannförbindelser och regionalt 

samarbete är av väsentlig betydelse för 

fred och människors välstånd i regionen. 
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21.11.2018 A8-0341/12 

Ändringsförslag  12 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet noterar 

resultatet av folkomröstningen den 30 

september 2018, och betonar behovet av 

ytterligare stöd för landets framtida 

euroatlantiska framtid och för 

genomförandet av Prespa-avtalet av den 

17 juni 2018. Parlamentet uppmanar 

regeringen i Skopje att vidta alla 

nödvändiga och möjliga åtgärder för att 

uppfylla bestämmelserna i Prespa-avtalet, 

vilket öppnar dörren för förhandlingar 

om anslutning till EU och Nato. 

4. Europaparlamentet noterar det låga 

deltagandet i folkomröstningen den 30 

september 2018 och ser detta som ett 

uttryck för att en mycket stor del av landet 

betraktade avtalet med skepsis. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/13 

Ändringsförslag  13 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet noterar 

resultatet av folkomröstningen den 30 

september 2018, och betonar behovet av 

ytterligare stöd för landets framtida 

euroatlantiska framtid och för 

genomförandet av Prespa-avtalet av den 

17 juni 2018. Parlamentet uppmanar 

regeringen i Skopje att vidta alla 

nödvändiga och möjliga åtgärder för att 

uppfylla bestämmelserna i Prespa-avtalet, 

vilket öppnar dörren för förhandlingar 

om anslutning till EU och Nato. 

4. Europaparlamentet noterar 

resultatet av folkomröstningen den 30 

september 2018, och betonar behovet av att 

Prespa-avtalet av den 17 juni 2018 

genomförs. Parlamentet uppmanar 

regeringen i Skopje att vidta alla 

nödvändiga och möjliga åtgärder för att 

uppfylla bestämmelserna i Prespa-avtalet. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/14 

Ändringsförslag  14 

Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet påminner om att 

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 
redan i hög grad anpassat sig efter 

unionens regelverk, men beklagar 

samtidigt att en del av denna lagstiftning 

ännu inte har genomförts. Parlamentet 

noterar framstegen i anpassningen till 

EU:s förklaringar och till rådets beslut 

om den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken, och noterar betydelsen 

av att successivt nå en fullständig 

anpassning, vilket är en förutsättning för 

landets euroatlantiska framtid. 

6. Europaparlamentet påminner om att 

landet redan relativt väl har anpassat sig 

efter unionens regelverk, men beklagar 

samtidigt att en del av denna lagstiftning 

ännu inte har genomförts. Parlamentet 

noterar att en fullständig anpassning är en 

förutsättning för landets europeiska 

framtid. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/15 

Ändringsförslag  15 

Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet ger sitt fulla 

stöd till kommissionens rekommendation 

och rådets efterföljande beslut i juni 2019 

om att inleda anslutningsförhandlingar med 

anledning av de uppmuntrande 
reformansträngningarna. Parlamentet 

menar att ett snabbt inledande av 

granskningsförfarandet och samtalen 

inför anslutningen kommer att 

understödja och fördjupa reformtakten, 

och att ett inledande av förhandlingar 

skulle ge ytterligare incitament till 

demokratisering samt öka kontrollen och 

ansvarsskyldigheten. 

9. Europaparlamentet noterar 

kommissionens rekommendation och 

rådets efterföljande beslut om att inleda 

anslutningsförhandlingar i juni 2019, 

förutsatt att landet upprätthåller och 

fördjupar det nuvarande reformarbetet 

genom att åstadkomma fler påtagliga och 

varaktiga resultat och förutsatt att alla 

villkor som krävs har genomförts på ett 

fullständigt och konstruktivt sätt, 

däribland reformer i fråga om de 

brådskande reformprioriteringarna i 

rättsväsendet, den offentliga 

förvaltningen och kampen mot korruption 

och organiserad brottslighet. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/16 

Ändringsförslag  16 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet välkomnar 

Natos formella inbjudan till landet den 11 

juli 2018 om att inleda 

medlemskapsförhandlingar för 

anslutning till organisationen. 

utgår 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/17 

Ändringsförslag  17 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet anser f.d. 

Jugoslaviska republiken Makedoniens 

medlemskap i Nato skulle kunna bidra till 

ökad säkerhet och politisk stabilitet i 

sydöstra Europa. Parlamentet uppmanar 

alla EU-medlemsstater som är Nato-

medlemmar att aktivt stödja landets 

anslutning till Nato. 

utgår 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/18 

Ändringsförslag  18 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

(2018/2145(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 49 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

49. Europaparlamentet understryker 

den avgörande roll som oberoende medier 

spelar för en demokratisk och tillåtande 

miljö. Parlamentet noterar måttliga 

förbättringar av mediemiljön och villkoren 

för oberoende rapportering, men efterlyser 

initiativ för att skapa ett klimat som är 

gynnsamt för alla medieaktörers 

professionella agerande, fritt från varje 

form av inre och yttre påverkan, och även 

gynnsamt för undersökande journalistik. 

Parlamentet välkomnar att man upphört 

med statligt sponsrad annonsering i 

medierna baserad på politisk favorisering, 

vilket är en viktig åtgärd för att främja 

likvärdiga förutsättningar inom sektorn, 

och efterlyser ytterligare skydd mot 

politisering av medierna. Parlamentet 

betonar behovet av att stärka oberoendet 

och kapaciteten hos tillsynsmyndigheten 

för medier och för public service-radio/tv, 

och vill se åtgärder för att stärka skyddet 

av journalisters arbetsrättsliga och sociala 

rättigheter och säkerställa att straffrihet inte 

förekommer i samband med våld, 

misshandel och hot mot journalister, vilket 

även skulle bidra till att minimera den 

självcensur som tidigare förekommit i 

medierna. 

49. Europaparlamentet understryker 

den avgörande roll som oberoende medier 

spelar för en demokratisk och tillåtande 

miljö. Parlamentet noterar måttliga 

förbättringar av mediemiljön och villkoren 

för oberoende rapportering. Parlamentet är 

fortfarande bekymrat över yttrande- och 

mediefriheten, användningen av 

hatretorik samt förekomsten av hot, 

självcensur och politisk inblandning. 

Parlamentet beklagar i detta 

sammanhang att landet i det index som 

sammanställts av Reportrar utan gränser 

rankas lägst bland länderna i Europa och 

på Balkan och har fallit från 34:e plats 

2009 till 109:e plats 2018, samtidigt som 

Freedom House i en rapport från 2017 

om landets pressfrihet fortfarande ger 

landet statusen ”ofri”. Parlamentet 

efterlyser initiativ för att skapa ett klimat 

som är gynnsamt för alla medieaktörers 

professionella agerande, fritt från varje 

form av inre och yttre påverkan, och även 

gynnsamt för undersökande journalistik. 

Parlamentet välkomnar att man upphört 

med statligt sponsrad annonsering i 

medierna baserad på politisk favorisering, 

vilket är en viktig åtgärd för att främja 

likvärdiga förutsättningar inom sektorn, 

och efterlyser ytterligare skydd mot 

politisering av medierna. Parlamentet 
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betonar behovet av att stärka oberoendet 

och kapaciteten hos tillsynsmyndigheten 

för medier och för public service-radio/tv, 

och vill se åtgärder för att stärka skyddet 

av journalisters arbetsrättsliga och sociala 

rättigheter och säkerställa att straffrihet inte 

förekommer i samband med våld, 

misshandel och hot mot journalister, vilket 

även skulle bidra till att minimera den 

självcensur som tidigare förekommit i 

medierna. 

Or. en 

 

 


