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Изменение  1 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Позоваване 2 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид резолюции 

№ 817 (1993 г.) и № 845 (1993 г.) на 

Съвета за сигурност на ООН, 

– като взе предвид резолюции 

№ 817 (1993 г.) и № 845 (1993 г.) на 

Съвета за сигурност на ООН, както и 

резолюция № 47/225 на Общото 

събрание на ООН от 13 септември 

1995 г. и Временното споразумение от 

13 септември 1995 г., 

Or. el 

 

Изменение  2 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Позоваване 3 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид решението на 

Международния съд относно 

прилагането на Временното 

споразумение от 13 септември 1995 г., 

заличава се 

Or. el 

 

Изменение  3 

Никос Андрулакис 

 

Проектопредложение за резолюция 

Позоваване 3 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид решението на заличава се 
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Международния съд относно 

прилагането на Временното 

споразумение от 13 септември 1995 г., 

Or. en 

 

Изменение  4 

Манолис Кефалоянис, Мария Спираки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Позоваване 3 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид решението на 

Международния съд относно 

прилагането на Временното 

споразумение от 13 септември 1995 г., 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  5 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Позоваване 5 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид решението на 

Европейския съвет от 16 декември 

2005 г. за предоставяне на статут на 

страна кандидатка за членство в ЕС, 

както и заключенията на Съвета от 23 

юни 2015 г., 

– като взе предвид решението на 

Европейския съвет от 16 декември 

2005 г. за предоставяне на статут на 

страна кандидатка за членство в ЕС и 

като взе предвид заключенията на 

Европейския съвет от юни 2008 г., 

заключенията на Съвета по общи 

въпроси и външни отношения от 

декември 2008 г. и заключенията на 

Съвета по общи въпроси от декември 

2014 г., съгласно които поддържането 

на добросъседски отношения е от 

съществено значение, включително 

намиране на взаимно приемливо 

решение след преговори по въпроса за 

името под егидата на ООН, както и 
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заключенията на Съвета по общи 

въпроси от 15 декември 2015 г., 

Or. el 

 

Изменение  6 

Манолис Кефалоянис, Мария Спираки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Позоваване 5 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид решението на 

Европейския съвет от 16 декември 

2005 г. за предоставяне на статут на 

страна кандидатка за членство в ЕС, 

както и заключенията на Съвета от 23 

юни 2015 г., 

– като взе предвид решението на 

Европейския съвет от 16 декември 

2005 г. за предоставяне на статут на 

страна кандидатка за членство в ЕС, 

както и заключенията на Европейския 

съвет от юни 2008 г. и заключенията 

на Съвета от 15 декември 2015 г., 

Or. en 

 

Изменение  7 

Никос Андрулакис 

 

Проектопредложение за резолюция 

Позоваване 5 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид решението на 

Европейския съвет от 16 декември 2005 

г. за предоставяне на статут на страна 

кандидатка за членство в ЕС, както и 

заключенията на Съвета от 23 юни 

2015 г., 

– като взе предвид решението на 

Европейския съвет от 16 декември 

2005 г. за предоставяне на статут на 

страна кандидатка за членство в ЕС, 

както и заключенията на Европейския 

съвет от юни 2008 г. и заключенията 

на Съвета от 23 юни 2015 г. и 15 

декември 2015 г., 

Or. en 
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Изменение  8 

Иво Вайгъл, Хавиер Нарт, Йозо Радош, Хилде Ваутманс, Илхан Кючук, Мария 

Тереса Хименес Барбат 

 

Проектопредложение за резолюция 

Позоваване 5 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид решението на 

Европейския съвет от 16 декември 2005 

г. за предоставяне на статут на страна 

кандидатка за членство в ЕС, както и 

заключенията на Съвета от 23 юни 

2015 г., 

– като взе предвид решението на 

Европейския съвет от 16 декември 2005 

г. за предоставяне на статут на страна 

кандидатка за членство в ЕС, както и 

заключенията на Съвета от 23 юни 

2015 г. и от 15 декември 2015 г., 

Or. en 

 

Изменение  9 

Ангел Джамбазки, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Марек Юрек 

 

Проектопредложение за резолюция 

Позоваване 13a (ново) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид заключенията на 

Съвета по общи въпроси относно 

разширяването и процеса на 

стабилизиране и асоцииране от 15 

декември 2015 г., 

Or. en 

 

Изменение  10 

Сергей Станишев 

 

Проектопредложение за резолюция 

Позоваване 14a (ново) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид заключенията на 

Съвета по общи въпроси относно 

разширяването и процеса на 
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стабилизиране и асоцииране от 15 

декември 2015 г., 

Or. en 

 

Изменение  11 

Едуард Кукан 

 

Проектопредложение за резолюция 

Позоваване 12a (ново) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид доклада на 

Мисията на ОССЕ/СДИПЧ за оценка 

на нуждите от 27 ноември 2015 г., 

Or. en 

 

Изменение  12 

Едуард Кукан 

 

Проектопредложение за резолюция 

Позоваване 10а (ново) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид препоръките на 

Групата от старши експерти 

относно системните въпроси за 

принципите на правовата държава, 

свързани с прихващането на 

съобщения, разкрито през пролетта 

на 2015 г., 

Or. en 

 

Изменение  13 

Ричард Хауит 

 

Проектопредложение за резолюция 

Позоваване 15а (ново) 
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Проектопредложение за резолюция Изменение 

 (Хоризонтално изменение, приложимо 

за целия текст) 

 – наименованието „бивша югославска 

република Македония“ се използва в 

заглавието на доклада, както и в 

съображение A, но всички останали 

препратки към името на държавата 

в текста и приетите изменения са 

променени на „нейната“, 

„страната“, „тя“ и други подобни 

неконкретизиращи термини; 

наименованието „Република 

Македония“ не се използва в текста, 

но е запазена думата „македонски“; 

Or. en 

 

Изменение  14 

Кристиан Дан Преда 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение A 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

A. като има предвид, че перспективата 

за членство в ЕС е основен стимул за 

реформи и източник на надежда за 

успешно бъдеще на младите поколения; 

като има предвид, че проучванията на 

общественото мнение показват 

значителна обществена подкрепа за 

членството в ЕС на бившата югославска 

република Македония; 

A. като има предвид, че перспективата 

за членство в ЕС е основен стимул за 

по-нататъшни реформи, особено по 

отношение на принципите на 

правовата държава, независимостта 

на съдебната система и борбата с 

корупцията, и източник на надежда за 

успешно бъдеще на младите поколения; 

като има предвид, че проучванията на 

общественото мнение показват 

значителна обществена подкрепа за 

членството в ЕС на бившата югославска 

република Македония; 

Or. en 
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Изменение  15 

Ангел Джамбазки, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Марек Юрек 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Aa (ново) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 Аа. като има предвид, че принципите 

на правовата държава, свободата на 

медиите, регионалното 

сътрудничество и добросъседските 

отношения са ключови елементи в 

процеса на разширяване на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  16 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение В 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че държавата е 

кандидатка за членство в ЕС от десет 

години и е считана за най-

напредналата страна кандидатка по 

отношение на привеждането на 

законодателството в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС; 

В. като има предвид, че държавата е 

кандидатка за членство в ЕС от десет 

години; 

Or. el 

 

Изменение  17 

Никос Андрулакис 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че държавата е 

кандидатка за членство в ЕС от десет 

Б. като има предвид, че държавата е 

кандидатка за членство в ЕС от десет 
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години и е считана за най-

напредналата страна кандидатка по 

отношение на привеждането на 

законодателството в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС; 

години и е постигнала относително 

добра степен на привеждане на 

законодателството в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  18 

Манолис Кефалоянис, Мария Спираки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че държавата е 

кандидатка за членство в ЕС от десет 

години и е считана за най-

напредналата страна кандидатка по 

отношение на привеждането на 

законодателството в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС; 

Б. като има предвид, че държавата е 

кандидатка за членство в ЕС от десет 

години и е постигнала относително 

добра степен на привеждане на 

законодателството в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  19 

Ангел Джамбазки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че държавата е 

кандидатка за членство в ЕС от десет 

години и е считана за най-

напредналата страна кандидатка по 

отношение на привеждането на 

законодателството в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС; 

Б. като има предвид, че държавата е 

кандидатка за членство в ЕС от десет 

години и е постигнала висока степен 

на привеждане на законодателството в 

съответствие с достиженията на правото 

на ЕС; 

Or. en 
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Изменение  20 

Иво Вайгъл, Хавиер Нарт, Йозо Радош, Хилде Ваутманс, Илхан Кючук, Мария 

Тереса Хименес Барбат 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че държавата е 

кандидатка за членство в ЕС от десет 

години и е считана за най-

напредналата страна кандидатка по 

отношение на привеждането на 

законодателството в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС; 

Б. като има предвид, че държавата е 

кандидатка за членство в ЕС от десет 

години и е считана за една от най-

напредналите страни кандидатки по 

отношение на привеждането на 

законодателството в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  21 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че държавата е 

кандидатка за членство в ЕС от десет 

години и е считана за най-напредналата 

страна кандидатка по отношение на 

привеждането на законодателството в 

съответствие с достиженията на правото 

на ЕС; 

Б. като има предвид, че държавата е 

кандидатка за членство в ЕС от десет 

години и е считана за най-напредналата 

страна кандидатка по отношение на 

привеждането на законодателството в 

съответствие с достиженията на правото 

на ЕС, въпреки че една част от него 

все още не е подходящо приложена; 

Or. en 

 

Изменение  22 

Дейвид Макалистър 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Б 
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Проектопредложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че държавата е 

кандидатка за членство в ЕС от десет 

години и е считана за най-напредналата 

страна кандидатка по отношение на 

привеждането на законодателството в 

съответствие с достиженията на правото 

на ЕС; 

Б. като има предвид, че държавата е 

кандидатка за членство в ЕС от десет 

години и все още е считана за най-

напредналата страна кандидатка по 

отношение на привеждането на 

законодателството в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  23 

Ангел Джамбазки, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Марек Юрек 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Бa (ново) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 Ба. като има предвид, че 

потенциалните страни кандидатки 

се оценяват според заслугите им, и че 

скоростта и качеството на 

необходимите реформи определят 

графика за присъединяването; 

Or. en 

 

Изменение  24 

Ричард Хауит 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение В 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че Комисията, с 

подкрепата на Парламента, 

многократно призовава за 

започването на преговори за 

присъединяване, като подчертава 

значението на преговорите като 

основен двигател за процеса на 

В. като има предвид, че съществува 

консенсус между Комисията, Съвета и 

Парламента, че запазването на 

положителната препоръка за 

започване на преговори за 

присъединяване с държавата зависи 

от пълното прилагане на 
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необходимите реформи; като има 

предвид, че Съветът блокира 

напредъка поради нерешения проблем 

с името с Гърция; като има предвид, 

че двустранните въпроси не следва да 

се използват като претекст, за да се 

възпрепятстват преговорите с ЕС; 

политическото споразумение от 

юни/юли и значителния напредък в 

изпълнението на приоритетите за 

неотложни реформи; 

Or. en 

 

Изменение  25 

Никос Андрулакис 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение В 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че Комисията, с 

подкрепата на Парламента, многократно 

призовава за започването на преговори 

за присъединяване, като подчертава 

значението на преговорите като 

основен двигател за процеса на 

необходимите реформи; като има 

предвид, че Съветът блокира напредъка 

поради нерешения проблем с името с 

Гърция; като има предвид, че 

двустранните въпроси не следва да се 

използват като претекст, за да се 

възпрепятстват преговорите с ЕС; 

В. като има предвид, че Комисията, с 

подкрепата на Парламента, многократно 

призовава за започването на преговори 

за присъединяване; като има предвид, че 

Съветът оттегли своето решение за 

започване на преговори за 

присъединяване и ще разгледа отново 

въпроса въз основа на актуална 

информация от Комисията относно 
напредъка по отношение на 

политическите критерии и 

добросъседските отношения; 

Or. en 

 

Изменение  26 

Филип Жювен 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение В 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че Комисията, с 

подкрепата на Парламента, многократно 

призовава за започването на преговори 

В. като има предвид, че Комисията, с 

подкрепата на Парламента, многократно 

призовава за започването на преговори 
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за присъединяване, като подчертава 

значението на преговорите като основен 

двигател за процеса на необходимите 

реформи; като има предвид, че 

Съветът блокира напредъка поради 

нерешения проблем с името с Гърция; 

като има предвид, че двустранните 

въпроси не следва да се използват 

като претекст, за да се 

възпрепятстват преговорите с ЕС; 

за присъединяване, като подчертава 

значението на преговорите като основен 

двигател за процеса на необходимите 

реформи; като има предвид, че 

последните споразумения, подписани 

между Гърция и бившата югославска 

република Македония, засилват 

взаимното доверие между двете 

държави за намиране на приемливо 

решение по въпроса с името, като по 

този начин се предотвратява 

блокирането в Съвета относно 

възможно присъединяване; 

Or. fr 

 

Изменение  27 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение В 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че Комисията, с 

подкрепата на Парламента, многократно 

призовава за започването на преговори 

за присъединяване, като подчертава 

значението на преговорите като основен 

двигател за процеса на необходимите 

реформи; като има предвид, че Съветът 

блокира напредъка поради нерешения 

проблем с името с Гърция; като има 

предвид, че двустранните въпроси не 

следва да се използват като 

претекст, за да се възпрепятстват 

преговорите с ЕС; 

В. като има предвид, че Комисията, с 

подкрепата на Парламента, многократно 

призовава за започването на преговори 

за присъединяване, като подчертава 

значението на преговорите като основен 

двигател за процеса на необходимите 

реформи; като има предвид, че Съветът 

отложи решението си за започване на 

преговори за присъединяване с 

бившата югославска република 

Македония, отбелязвайки, че ще 

разгледа отново този въпрос въз 

основа на актуализирана информация 

от Комисията относно изпълнението 

на договорените реформи и 

конкретните мерки, които са били 

предприети за насърчаване на 

добросъседските отношения и за 

намиране на взаимно приемливо 

решение по въпроса за името след 

преговори под егидата на ООН, в 

съответствие със заключенията на 

Съвета по общи въпроси от декември 
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2014 г.; 

Or. el 

 

Изменение  28 

Манолис Кефалоянис, Мария Спираки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение В 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че Комисията, с 

подкрепата на Парламента, многократно 

призовава за започването на преговори 

за присъединяване, като подчертава 

значението на преговорите като основен 

двигател за процеса на необходимите 

реформи; като има предвид, че Съветът 

блокира напредъка поради нерешения 

проблем с името с Гърция; като има 

предвид, че двустранните въпроси не 

следва да се използват като 

претекст, за да се възпрепятстват 

преговорите с ЕС; 

В. като има предвид, че Комисията, с 

подкрепата на Парламента, многократно 

призовава за започването на преговори 

за присъединяване, като подчертава 

значението на преговорите като основен 

двигател за процеса на необходимите 

реформи; като има предвид, че Съветът 

оттегли своето решение за започване 

на преговори за присъединяване и ще 

разгледа отново въпроса въз основа на 

актуална информация от Комисията 

относно изпълнението на 

договорените реформи и осезаемите 

стъпки, предприети за насърчаване на 

добросъседските отношения и 

достигане до договорено и 

взаимноприемливо решение на 

проблема с името в съответствие със 

заключенията на Съвета по общи 

въпроси от декември 2014 г.; 

Or. en 

 

Изменение  29 

Георгиос Епитидиос 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение В 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че Комисията, с 

подкрепата на Парламента, многократно 

В. като има предвид, че Комисията, с 

подкрепата на Парламента, многократно 
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призовава за започването на преговори 

за присъединяване, като подчертава 

значението на преговорите като основен 

двигател за процеса на необходимите 

реформи; като има предвид, че Съветът 

блокира напредъка поради нерешения 

проблем с името с Гърция; като има 

предвид, че двустранните въпроси не 

следва да се използват като 

претекст, за да се възпрепятстват 

преговорите с ЕС; 

призовава за започването на преговори 

за присъединяване, като подчертава 

значението на преговорите като основен 

двигател за процеса на необходимите 

реформи; като има предвид, че Съветът 

блокира напредъка поради нерешения 

проблем с името с Гърция; 

Or. el 

 

Изменение  30 

Ангел Джамбазки, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Марек Юрек 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение В 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че Комисията, с 

подкрепата на Парламента, многократно 

призовава за започването на преговори 

за присъединяване, като подчертава 

значението на преговорите като основен 

двигател за процеса на необходимите 

реформи; като има предвид, че Съветът 

блокира напредъка поради нерешения 

проблем с името с Гърция; като има 

предвид, че двустранните въпроси не 

следва да се използват като претекст, за 

да се възпрепятстват преговорите с ЕС; 

В. като има предвид, че през 

предходните години Комисията, с 

подкрепата на Парламента, многократно 

призовава за започването на преговори 

за присъединяване, като подчертава 

значението на преговорите като основен 

двигател за процеса на необходимите 

реформи; като има предвид, че Съветът 

не е постигнал споразумение относно 

започването на преговорите за 

присъединяване; като има предвид, че 

двустранните въпроси не следва да се 

използват като претекст, за да се 

възпрепятстват преговорите с ЕС, а 

следва да се разглеждат в 

конструктивен дух на възможно най-

ранен етап от процеса на 

присъединяване, като се вземат 

предвид общите интереси и ценности 

на ЕС; 

Or. en 
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Изменение  31 

Урмас Пает 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение В 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че Комисията, с 

подкрепата на Парламента, многократно 

призовава за започването на преговори 

за присъединяване, като подчертава 

значението на преговорите като основен 

двигател за процеса на необходимите 

реформи; като има предвид, че Съветът 

блокира напредъка поради нерешения 

проблем с името с Гърция; като има 

предвид, че двустранните въпроси не 

следва да се използват като претекст, за 

да се възпрепятстват преговорите с ЕС; 

В. като има предвид, че Комисията, с 

подкрепата на Парламента и повечето 

държави членки, многократно 

призовава за започването на преговори 

за присъединяване, като подчертава 

значението на преговорите като основен 

двигател за процеса на необходимите 

реформи; като има предвид, че Съветът 

не можа да постигне консенсус поради 

нерешения проблем с името с Гърция; 

като има предвид, че двустранните 

въпроси не следва да се използват като 

претекст, за да се възпрепятстват 

преговорите с ЕС; 

Or. et 

 

Изменение  32 

Елени Теохарус 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение В 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че Комисията, с 

подкрепата на Парламента, многократно 

призовава за започването на преговори 

за присъединяване, като подчертава 

значението на преговорите като основен 

двигател за процеса на необходимите 

реформи; като има предвид, че Съветът 

блокира напредъка поради нерешения 

проблем с името с Гърция; като има 

предвид, че двустранните въпроси не 

следва да се използват като претекст, за 

да се възпрепятстват преговорите с ЕС; 

В. като има предвид, че Комисията, с 

подкрепата на Парламента, многократно 

призовава за започването на преговори 

за присъединяване, като подчертава 

значението на преговорите като основен 

двигател за процеса на необходимите 

реформи; като има предвид, че Съветът 

блокира напредъка поради нерешения 

проблем с името с Гърция; като има 

предвид, че БЮРМ не оказва 

адекватно сътрудничество на 

усилията на ООН, насочени към 

достигането на приемливо решение 

от всички на проблема с името с 
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Гърция; като има предвид, че 
двустранните въпроси не следва да се 

използват като претекст, за да се 

възпрепятстват преговорите с ЕС, и че 

страната кандидатка следва да 

зачита държавите членки и да не 

използва двустранните отношения 

като претекст за изпълнение на свои 

правни и други политически 

задължения, произтичащи от 

правото на ЕС и международния 

правен ред; 

Or. en 

 

Изменение  33 

Сергей Станишев 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение В 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че Комисията, с 

подкрепата на Парламента, многократно 

призовава за започването на преговори 

за присъединяване, като подчертава 

значението на преговорите като основен 

двигател за процеса на необходимите 

реформи; като има предвид, че Съветът 

блокира напредъка поради нерешения 

проблем с името с Гърция; като има 

предвид, че двустранните въпроси не 

следва да се използват като претекст, за 

да се възпрепятстват преговорите с ЕС; 

В. като има предвид, че Комисията, с 

подкрепата на Парламента, многократно 

призовава за започването на преговори 

за присъединяване, като подчертава 

значението на преговорите като основен 

двигател за процеса на необходимите 

реформи; като има предвид, че Съветът 

блокира напредъка поради нерешения 

проблем с името с Гърция; като има 

предвид, че двустранните въпроси не 

следва да се използват като претекст, за 

да се възпрепятстват преговорите с ЕС, 

а при все това следва да бъдат 

разглеждани в конструктивен дух 

възможно най-рано, като се вземат 

предвид принципите и ценностите на 

ООН и на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  34 

Ричард Хауит 
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Проектопредложение за резолюция 

Съображение Вa (ново) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 Ва. като има предвид, че 

двустранните въпроси не следва да 

бъдат използвани, за да се 

възпрепятства процесът на 

присъединяване към ЕС; като има 

предвид, че успешното прилагане на 

политическото споразумение може 

да създаде среда, в която е налице 

реална перспектива за договорено 

решение на проблема с името с 

Гърция; 

Or. en 

 

Изменение  35 

Урмас Пает 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Вa (ново) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 Ва. като има предвид, че проблемът с 

името също така пречи на Македония 

да се присъедини към НАТО;  

Or. et 

Изменение  36 

Едуард Кукан 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Вa (ново) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 Ва. като има предвид, че всяка страна 

кандидатка следва да бъде оценявана 

въз основа на собствените си заслуги; 
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Or. en 

 

Изменение  37 

Едуард Кукан 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Вб (ново) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 Вб. като има предвид, че принципите 

на правовата държава, свободата на 

медиите, регионалното 

сътрудничество и добросъседските 

отношения са важни елементи на 

процеса на разширяване на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  38 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че правителството 

и опозицията носят споделена 

отговорност за гарантирането на 

устойчиво политическо 
сътрудничество, което е от съществено 

значение за демократичното развитие на 

страната, изпълнението на европейския 

дневен ред и общото благо на 

гражданите; 

Г. като има предвид, че през тази 

година бившата югославска република 

Македония преживя най-тежката си 

политическа криза от 2001 г. насам; 

като има предвид, че разминаванията 

в политическата култура, липсата на 

компромис и провалът на диалога 

взеха формата на дълготрайна 

политическа криза, която доведе до 

оттегляне от парламента на 

основните опозиционни партии, 

както и до допълнително подкопаване 

на доверието в държавните 

институции; като има предвид, че 

кризата се задълбочи допълнително 

след публикуването на подслушаните 

телефонни разговори, в които бяха 

замесени висши държавни 
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служители, и последвалите 

твърдения за възможни незаконни 

действия, нарушаване на човешките 

права, намеси в правосъдието, 

свободата на медиите, изборния 

процес, както и политизирането и 

корупцията в различни сектори; като 

има предвид, че правителството и 

опозицията носят споделена 

отговорност за гарантирането на 

устойчив политически диалог и 
сътрудничество, което е от съществено 

значение за демократичното развитие на 

страната, изпълнението на европейския 

дневен ред и общото благо на 

гражданите; 

Or. el 

 

Изменение  39 

Манолис Кефалоянис, Мария Спираки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че правителството 

и опозицията носят споделена 

отговорност за гарантирането на 

устойчиво политическо 
сътрудничество, което е от съществено 

значение за демократичното развитие на 

страната, изпълнението на европейския 

дневен ред и общото благо на 

гражданите; 

Г. като има предвид, че през 2015 г. 

бившата югославска република 

Македония е изправена пред най-

тежката политическа криза от 

2001 г. насам; като има предвид, че 
правителството и опозицията носят 

споделена отговорност за гарантирането 

на устойчив политически диалог и 

сътрудничество, което е от съществено 

значение за демократичното развитие на 

страната, изпълнението на европейския 

дневен ред и общото благо на 

гражданите; 

Or. en 

 

Изменение  40 

Едуард Кукан 
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Проектопредложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че правителството 

и опозицията носят споделена 

отговорност за гарантирането на 

устойчиво политическо сътрудничество, 

което е от съществено значение за 

демократичното развитие на страната, 

изпълнението на европейския дневен 

ред и общото благо на гражданите; 

Г. като има предвид, че правителството 

и опозицията носят споделена 

отговорност за гарантирането на 

устойчиво политическо сътрудничество, 

включително за преодоляването на 

неотдавнашните политически кризи, 
което е от съществено значение за 

демократичното развитие на страната, 

изпълнението на европейския дневен 

ред и общото благо на гражданите; 

Or. en 

 

Изменение  41 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Гa (ново) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 Га. като има предвид, че 

неотдавнашната политическа криза 

показа липсата на ефективна 

система на проверки и баланс на 

правомощията в македонските 

институции и необходимостта от 

увеличаване на прозрачността и 

публичната отчетност, 

включително подходящи механизми 

за надзор на основните служби и 

вътрешните структури; 

Or. en 

 

Изменение  42 

Едуард Кукан 
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Проектопредложение за резолюция 

Съображение Гa (ново) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 Га. като има предвид, че държавата е 

изправена пред сериозни 

предизвикателства, произтичащи от 

политическите кризи, свързани с 

прихванатите съобщения между 

висши държавни служители; 

Or. en 

 

Изменение  43 

Ангел Джамбазки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Гa (ново) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 Га. като има предвид, че скандалът, 

свързан с подслушванията, подчерта 

изключително важни недостатъци и 

опасения, за които Комисията беше 

изказала предположения в 

предишните си доклади; 

Or. en 

 

Изменение  44 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че по-

нататъшното изпълнение на 

политическото споразумение между 

правителството и опозицията е от 

основно значение за стабилността на 

държавата; като има предвид, че това 

Д. като има предвид, че корупцията и 

организираната престъпност 

продължават да бъдат сериозни 

проблеми; като има предвид, че 

свободата на изразяване и 

независимостта на медиите 
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споразумение предвижда, наред с 

другото, връщането на опозицията в 

парламента, прилагането на системни 

реформи в областта на принципите на 

правовата държава и предсрочни 

парламентарни избори; 

продължават да бъдат застрашени; 

като има предвид, че пълното и 

конструктивно изпълнение на 

политическото споразумение между 

правителството и опозицията е от 

основно значение за стабилността на 

държавата; като има предвид, че това 

споразумение предвижда, наред с 

другото, връщането на опозицията в 

парламента, прилагането на системни 

реформи за решаване на проблемите, 

касаещи принципите на правовата 

държава, нарушенията на основните 

права, независимостта на съдебната 

система, свободата на медиите, 

обвиненията за нередности в 

изборния процес, корупцията и 

подкупността, политизирането на 

държавните органи, размитите 

граници между държавата и 

партиите, липсата на надзор и 

организирането на предсрочни 

парламентарни избори; 

Or. el 

 

Изменение  45 

Ангел Джамбазки, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Марек Юрек 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че по-

нататъшното изпълнение на 

политическото споразумение между 

правителството и опозицията е от 

основно значение за стабилността на 

държавата; като има предвид, че това 

споразумение предвижда, наред с 

другото, връщането на опозицията в 

парламента, прилагането на системни 

реформи в областта на принципите на 

правовата държава и предсрочни 

парламентарни избори; 

Д. като има предвид, че пълното 

изпълнение на политическото 

споразумение между правителството и 

опозицията е от основно значение за 

стабилността на държавата; като има 

предвид, че това споразумение 

предвижда, наред с другото, изход от 

политическата безизходица, 

прилагането на системни реформи в 

областта на принципите на правовата 

държава, укрепването на 

добросъседските отношения и 
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предсрочни парламентарни избори; 

Or. en 

 

Изменение  46 

Иво Вайгъл, Хавиер Нарт, Йозо Радош, Хилде Ваутманс, Илхан Кючук, Мария 

Тереса Хименес Барбат 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че по-нататъшното 

изпълнение на политическото 

споразумение между правителството 

и опозицията е от основно значение за 

стабилността на държавата; като има 

предвид, че това споразумение 

предвижда, наред с другото, връщането 

на опозицията в парламента, 

прилагането на системни реформи в 

областта на принципите на правовата 

държава и предсрочни парламентарни 

избори; 

Д. като има предвид, че по-нататъшното 

изпълнение на политическото 

споразумение между лидерите на 

четирите основни политически 

партии е от основно значение за 

стабилността на държавата; като има 

предвид, че това споразумение 

предвижда, наред с другото, връщането 

на опозицията в парламента, 

прилагането на системни реформи в 

областта на принципите на правовата 

държава и предсрочни парламентарни 

избори; 

Or. en 

 

Изменение  47 

Манолис Кефалоянис, Мария Спираки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че по-

нататъшното изпълнение на 

политическото споразумение между 

правителството и опозицията е от 

основно значение за стабилността на 

държавата; като има предвид, че това 

споразумение предвижда, наред с 

другото, връщането на опозицията в 

Д. като има предвид, че пълното и 

конструктивно изпълнение на 

политическото споразумение между 

правителството и опозицията е от 

основно значение за стабилността на 

държавата; като има предвид, че това 

споразумение предвижда, наред с 

другото, връщането на опозицията в 
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парламента, прилагането на системни 

реформи в областта на принципите на 

правовата държава и предсрочни 

парламентарни избори; 

парламента, прилагането на системни 

реформи в областта на принципите на 

правовата държава и предсрочни 

парламентарни избори; 

Or. en 

 

Изменение  48 

Дейвид Макалистър 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че по-нататъшното 

изпълнение на политическото 

споразумение между правителството и 

опозицията е от основно значение за 

стабилността на държавата; като има 

предвид, че това споразумение 

предвижда, наред с другото, връщането 

на опозицията в парламента, 

прилагането на системни реформи в 

областта на принципите на правовата 

държава и предсрочни парламентарни 

избори; 

Д. като има предвид, че по-нататъшното 

изпълнение на политическото 

споразумение между правителството и 

опозицията е от основно значение за 

стабилността на държавата; като има 

предвид, че това споразумение 

предвижда, наред с другото, връщането 

на опозицията в парламента, 

прилагането на системни реформи в 

областта на принципите на правовата 

държава и оставката на настоящото 

правителство и министър-

председателя най-малко 100 дни преди 

предсрочните парламентарни избори; 

Or. en 

 

Изменение  49 

Едуард Кукан 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че по-нататъшното 

изпълнение на политическото 

споразумение между правителството и 

опозицията е от основно значение за 

стабилността на държавата; като има 

Д. като има предвид, че по-нататъшното 

изпълнение на политическото 

споразумение между правителството и 

опозицията е от основно значение за 

стабилността на държавата; като има 
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предвид, че това споразумение 

предвижда, наред с другото, връщането 

на опозицията в парламента, 

прилагането на системни реформи в 

областта на принципите на правовата 

държава и предсрочни парламентарни 

избори; 

предвид, че това споразумение 

предвижда, наред с другото, връщането 

на опозицията в парламента, 

прилагането на системни реформи в 

областта на принципите на правовата 

държава, създаването на Службата на 

специалния прокурор и предсрочни 

парламентарни избори; 

Or. en 

 

Изменение  50 

Кристиан Дан Преда 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че по-нататъшното 

изпълнение на политическото 

споразумение между правителството и 

опозицията е от основно значение за 

стабилността на държавата; като има 

предвид, че това споразумение 

предвижда, наред с другото, връщането 

на опозицията в парламента, 

прилагането на системни реформи в 

областта на принципите на правовата 

държава и предсрочни парламентарни 

избори; 

Д. като има предвид, че по-нататъшното 

изпълнение на политическото 

споразумение между правителството и 

опозицията е от основно значение за 

стабилността на държавата; като има 

предвид, че това споразумение 

предвижда, наред с другото, връщането 

на опозицията в парламента, 

прилагането на системни реформи в 

областта на принципите на правовата 

държава и свободни и честни 

предсрочни парламентарни избори; 

Or. en 

 

Изменение  51 

Тонино Пицула 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Е 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Е. като има предвид, че критичните 

въпроси в процеса на реформите, 

включват, наред с другото, 

Е. като има предвид, че 

правителството следва да разгледа 

незабавно критичните въпроси в 
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политическото влияние върху медиите, 

съдебната власт и публичната 

администрация, корупцията и 

завършването на прегледа на 

Охридското споразумение; 

процеса на реформите, които включват, 

наред с другото, политическото влияние 

върху медиите, съдебната власт и 

публичната администрация, корупцията 

и завършването на прегледа на 

Охридското споразумение; 

Or. en 

 

Изменение  52 

Андрей Пленкович 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Е 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Е. като има предвид, че критичните 

въпроси в процеса на реформите, 

включват, наред с другото, 

политическото влияние върху медиите, 

съдебната власт и публичната 

администрация, корупцията и 

завършването на прегледа на 

Охридското споразумение; 

Е. като има предвид, че критичните 

въпроси в процеса на реформите 

включват, наред с другото, 

политическото влияние върху медиите, 

съдебната власт и публичната 

администрация, корупцията и бързото 

завършване на прегледа на Охридското 

споразумение, както и изпълнението 

на неговите препоръки; 

Or. en 

 

Изменение  53 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Е 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Е. като има предвид, че критичните 

въпроси в процеса на реформите, 

включват, наред с другото, 

политическото влияние върху медиите, 

съдебната власт и публичната 

администрация, корупцията и 

завършването на прегледа на 

Е. като има предвид, че критичните 

въпроси в процеса на реформите 

включват, наред с другото, 

политическото влияние върху медиите, 

съдебната власт и публичната 

администрация, злоупотребата с 

административни ресурси, корупцията 
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Охридското споразумение; и завършването на прегледа на 

Охридското споразумение; 

Or. en 

 

Изменение  54 

Георгиос Епитидиос 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Ж 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че от известно 

време насам държавата трябва да се 

справя с безпрецедентен приток на 

бежанци, преминаващи транзитно през 

нейна територия; 

Ж. като има предвид, че от известно 

време насам държавата трябва да се 

справя и с притока на бежанци, 

преминаващи транзитно през нейна 

територия; 

Or. el 

 

Изменение  55 

Давор Иво Щир 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Ж 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че от известно 

време насам държавата трябва да се 

справя с безпрецедентен приток на 

бежанци, преминаващи транзитно през 

нейна територия; 

Ж. като има предвид, че от известно 

време насам Република Македония се 

справя с безпрецедентен приток на 

бежанци, преминаващи транзитно през 

нейна територия; 

Or. en 

 

Изменение  56 

Луи Мишел 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Жa (ново) 
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Проектопредложение за резолюция Изменение 

 Жа. като взе предвид изявленията, 

направени чрез медиите от 

министър-председателя на 

Македония Груевски на 16 декември 

2015 г. за готовността на страната 

да започне диалог относно въпроса с 

името и желанието ѝ да намери 

решение заедно с Гърция възможно 

най-скоро; 

Or. nl 

 

Изменение  57 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Жа (ново) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 Жа. като има предвид, че 

добросъседските отношения и 

регионалното сътрудничество 

представляват, наред с другото, 

основни елементи от процеса на 

разширяване, както и от процеса на 

стабилизиране и асоцииране; 

Or. el 

 

Изменение  58 

Давор Иво Щир 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Жa (ново) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 Жа. като има предвид, че след повече 

от 10 години Македония и Гърция 

взаимно възстановиха двустранните 

посещения на равнището на 
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министрите на външните работи; 

Or. en 

 

Изменение  59 

Никос Андрулакис 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Жa (ново) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 Жа. като има предвид, че 

регионалното сътрудничество и 

добросъседските отношения са 

съществени елементи в процеса на 

разширяване, както и в процеса на 

стабилизиране и асоцииране; 

Or. en 

 

Изменение  60 

Манолис Кефалоянис, Мария Спираки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Жa (ново) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 Жа. като има предвид, че 

регионалното сътрудничество и 

добросъседските отношения са 

съществени елементи в процеса на 

разширяване и в процеса на 

стабилизиране и асоцииране; 

Or. en 

 

Изменение  61 

Манолис Кефалоянис, Мария Спираки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Жб (ново) 
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Проектопредложение за резолюция Изменение 

  Жб. като има предвид, че нерешените 

въпроси следва да бъдат разглеждани 

в конструктивен дух възможно най-

рано и за предпочитане преди 

започването на преговори за 

присъединяване, като се вземат 

предвид принципите и ценностите на 

ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  62 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Съображение Жб (ново) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 Жб. като има предвид, че нерешените 

въпроси трябва да бъдат разглеждани 

по конструктивен начин възможно 

най-рано, за предпочитане преди 

започването на преговорите за 

присъединяване, в светлината на 

принципите и ценностите на 

Организацията на обединените нации 

и ЕС; 

Or. el 

 

Изменение  63 

Ричард Хауит 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

1. приветства четиристранното 

споразумение от 2 юни и 15 юли 2015 г. 

и съдействието за постигането му, 

1. приветства четиристранното 

споразумение от 2 юни и 15 юли 2015 г. 

и съдействието за постигането му, 
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оказано от члена на Комисията, 

отговарящ за разширяването, трима 

членове на Европейския парламент и 

посредника на ЕС на място; настоятелно 

призовава политическите партии да 

поемат своите съответни отговорности 

по отношение на гражданите и да 

гарантират пълното изпълнение на 

всичките си ангажименти по устойчив и 

договорен начин; настоятелно ги 

призовава също така за конструктивно 

участие в политическия диалог и да 

продължат усилията за възстановяване 

на общественото доверие в 

институциите, с цел поддържане на 

политическа стабилност и ускоряване на 

изпълнението на програмата за реформи 

в държавата; 

оказано от члена на Комисията, 

отговарящ за разширяването, трима 

членове на Европейския парламент и 

посредника на ЕС на място; настоятелно 

призовава политическите партии да 

поемат своите съответни отговорности 

по отношение на гражданите и да 

гарантират пълното изпълнение на 

всичките си ангажименти по устойчив и 

договорен начин, също и за да се запази 

положителната препоръка за 

започване на преговори за членство в 

ЕС; настоятелно ги призовава също така 

за конструктивно участие в 

политическия диалог и да продължат 

усилията за възстановяване на 

общественото доверие в институциите с 

цел поддържане на политическа 

стабилност и ускоряване на 

изпълнението на програмата за 

реформи, за да се гарантира евро-

атлантическата интеграция на 
държавата и европейската 

перспектива; 

Or. en 

 

Изменение  64 

Манолис Кефалоянис, Мария Спираки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

1. приветства четиристранното 

споразумение от 2 юни и 15 юли 2015 г. 

и съдействието за постигането му, 

оказано от члена на Комисията, 

отговарящ за разширяването, трима 

членове на Европейския парламент и 

посредника на ЕС на място; настоятелно 

призовава политическите партии да 

поемат своите съответни отговорности 

по отношение на гражданите и да 

гарантират пълното изпълнение на 

всичките си ангажименти по устойчив и 

1. приветства четиристранното 

споразумение от 2 юни и 15 юли 2015 г. 

и съдействието за постигането му, 

оказано от члена на Комисията, 

отговарящ за разширяването, трима 

членове на Европейския парламент и 

посредника на ЕС на място; настоятелно 

призовава политическите партии да 

поемат своите съответни отговорности 

по отношение на гражданите и да 

гарантират пълното и 

конструктивното изпълнение на 
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договорен начин; настоятелно ги 

призовава също така за конструктивно 

участие в политическия диалог и да 

продължат усилията за възстановяване 

на общественото доверие в 

институциите, с цел поддържане на 

политическа стабилност и ускоряване на 

изпълнението на програмата за реформи 

в държавата; 

всичките си ангажименти по устойчив и 

договорен начин, включително на 

техния ангажимент за укрепване на 

добросъседските отношения; 

настоятелно ги призовава също така за 

конструктивно участие в политическия 

диалог и да продължат усилията за 

възстановяване на общественото 

доверие в институциите с цел 

поддържане на политическа стабилност 

и ускоряване на изпълнението на 

програмата за реформи в държавата; 

Or. en 

 

Изменение  65 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

1. приветства четиристранното 

споразумение от 2 юни и 15 юли 2015 г. 

и съдействието за постигането му, 

оказано от члена на Комисията, 

отговарящ за разширяването, трима 

членове на Европейския парламент и 

посредника на ЕС на място; настоятелно 

призовава политическите партии да 

поемат своите съответни отговорности 

по отношение на гражданите и да 

гарантират пълното изпълнение на 

всичките си ангажименти по устойчив и 

договорен начин; настоятелно ги 

призовава също така за конструктивно 

участие в политическия диалог и да 

продължат усилията за възстановяване 

на общественото доверие в 

институциите, с цел поддържане на 

политическа стабилност и ускоряване на 

изпълнението на програмата за реформи 

в държавата; 

1. приветства четиристранното 

споразумение от 2 юни и 15 юли 2015 г. 

и съдействието за постигането му, 

оказано от члена на Комисията, 

отговарящ за разширяването, трима 

членове на Европейския парламент и 

посредника на ЕС на място; настоятелно 

призовава политическите партии да 

поемат своите съответни отговорности 

по отношение на гражданите и да 

гарантират пълното и конструктивно 

изпълнение на всичките си 

ангажименти, включително на 

ангажиментите си за укрепване на 

добросъседските отношения, по 

устойчив и договорен начин; 

настоятелно ги призовава също така за 

конструктивно участие в политическия 

диалог и да продължат усилията за 

възстановяване на общественото 

доверие в институциите с цел 

поддържане на политическа стабилност 

и ускоряване на изпълнението на 
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програмата за реформи в държавата; 

Or. el 

 

Изменение  66 

Кристиан Дан Преда 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

1. приветства четиристранното 

споразумение от 2 юни и 15 юли 2015 г. 

и съдействието за постигането му, 

оказано от члена на Комисията, 

отговарящ за разширяването, трима 

членове на Европейския парламент и 

посредника на ЕС на място; настоятелно 

призовава политическите партии да 

поемат своите съответни отговорности 

по отношение на гражданите и да 

гарантират пълното изпълнение на 

всичките си ангажименти по устойчив и 

договорен начин; настоятелно ги 

призовава също така за конструктивно 

участие в политическия диалог и да 

продължат усилията за възстановяване 

на общественото доверие в 

институциите, с цел поддържане на 

политическа стабилност и ускоряване на 

изпълнението на програмата за реформи 

в държавата; 

1. приветства четиристранното 

споразумение от 2 юни и 15 юли 2015 г. 

и съдействието за постигането му, 

оказано от члена на Комисията, 

отговарящ за разширяването, трима 

членове на Европейския парламент и 

посредника на ЕС на място; настоятелно 

призовава политическите партии да 

поемат своите съответни отговорности 

по отношение на гражданите и да 

гарантират незабавно пълното 

изпълнение на всичките си ангажименти 

по устойчив и договорен начин; 

настоятелно ги призовава също така за 

конструктивно участие в политическия 

диалог и да продължат усилията за 

възстановяване на общественото 

доверие в институциите с цел 

поддържане на политическа стабилност 

и ускоряване на изпълнението на 

програмата за реформи в държавата; 

Or. en 

 

Изменение  67 

Дейвид Макалистър 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

1. приветства четиристранното 1. приветства четиристранното 
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споразумение от 2 юни и 15 юли 2015 г. 

и съдействието за постигането му, 

оказано от члена на Комисията, 

отговарящ за разширяването, трима 

членове на Европейския парламент и 

посредника на ЕС на място; настоятелно 

призовава политическите партии да 

поемат своите съответни отговорности 

по отношение на гражданите и да 

гарантират пълното изпълнение на 

всичките си ангажименти по устойчив и 

договорен начин; настоятелно ги 

призовава също така за конструктивно 

участие в политическия диалог и да 

продължат усилията за възстановяване 

на общественото доверие в 

институциите, с цел поддържане на 

политическа стабилност и ускоряване на 

изпълнението на програмата за реформи 

в държавата; 

споразумение от 2 юни и 15 юли 2015 г. 

и съдействието за постигането му, 

оказано от члена на Комисията, 

отговарящ за разширяването, трима 

членове на Европейския парламент и 

посредника на ЕС на място; настоятелно 

призовава политическите партии да 

поемат своите съответни отговорности 

по отношение на гражданите и да 

гарантират пълното и своевременно 

изпълнение на всичките си ангажименти 

по устойчив и договорен начин; 

настоятелно ги призовава също така за 

конструктивно участие в политическия 

диалог и да продължат усилията за 

възстановяване на общественото 

доверие в институциите с цел 

поддържане на политическа стабилност 

и ускоряване на изпълнението на 

програмата за реформи в държавата; 

Or. en 

 

Изменение  68 

Едуард Кукан 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

1. приветства четиристранното 

споразумение от 2 юни и 15 юли 2015 г. 

и съдействието за постигането му, 

оказано от члена на Комисията, 

отговарящ за разширяването, трима 

членове на Европейския парламент и 

посредника на ЕС на място; настоятелно 

призовава политическите партии да 

поемат своите съответни отговорности 

по отношение на гражданите и да 

гарантират пълното изпълнение на 

всичките си ангажименти по устойчив и 

договорен начин; настоятелно ги 

призовава също така за конструктивно 

участие в политическия диалог и да 

продължат усилията за възстановяване 

1. приветства четиристранното 

споразумение от 2 юни и 15 юли 2015 г. 

и съдействието за постигането му, 

оказано от члена на Комисията, 

отговарящ за разширяването, трима 

членове на Европейския парламент и 

посредника на ЕС на място; настоятелно 

призовава политическите партии да 

поемат своите съответни отговорности 

по отношение на гражданите и да 

гарантират пълното изпълнение на 

всичките си ангажименти по устойчив, 

своевременен и договорен начин; 

настоятелно ги призовава също така за 

конструктивно участие в политическия 

диалог и да продължат усилията за 
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на общественото доверие в 

институциите, с цел поддържане на 

политическа стабилност и ускоряване на 

изпълнението на програмата за реформи 

в държавата; 

възстановяване на общественото 

доверие в институциите с цел 

поддържане на политическа стабилност 

и ускоряване на изпълнението на 

програмата за реформи в държавата; 

Or. en 

 

Изменение  69 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва факта, че редица 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени в договорените срокове, но 

изразява съжаление във връзка с 

тенденцията да се отлага изпълнението 

на някои от поетите задължения; 

приветства връщането в парламента на 

основната опозиционна партия СДСМ 

на 1 септември 2015 г.; приветства 

назначаването на 15 септември на 

специален прокурор за провеждането на 

разследвания, свързани с 

прихващането на съобщения; 

отбелязва, че новия избирателен кодекс, 

законът за създаване на анкетна 

комисия и законът за държавното 

управление бяха приети със закъснение; 

2. отбелязва факта, че редица 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени, но изразява съжаление във 

връзка с тенденцията да се отлага 

изпълнението на някои от поетите 

задължения; поради това изразява 

загриженост във връзка със 

забавянето на изпълнението на 

международните ангажименти, 

свързани с провеждането на 

демократични избори; настоятелно 

призовава органите да вземат мерки 

за незабавно подобряване на 

надеждността на избирателните 

списъци с цел избягване на нередности 

и изкривяване на изборния резултат; 

припомня в този контекст 

необходимостта избирателните 

списъци да бъдат изготвени в 

съответствие с международните 

стандарти; също така настоятелно 

призовава органите незабавно да 

пристъпят към договорените 

реформи относно гладката и 

независима работа на медиите, които 

трябва да бъдат осъществени най-

малко 100 дни преди изборите; 
приветства връщането в парламента на 

основната опозиционна партия СДСМ 

на 1 септември 2015 г.; приветства 
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назначаването на 15 септември на 

специален прокурор за провеждането на 

разследвания във връзка с 

твърденията за незаконосъобразни 

актове, разкрити вследствие на 

проследените телефонни разговори, 

както и във връзка със съответните 

пропуски по отношение на надзора; 

отбелязва, че новият избирателен 

кодекс, законът за създаване на анкетна 

комисия и законът за държавното 

управление бяха приети със закъснение; 

Or. el 

 

Изменение  70 

Андрей Ковачев 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва факта, че редица 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени в договорените срокове, но 

изразява съжаление във връзка с 

тенденцията да се отлага изпълнението 

на някои от поетите задължения; 

приветства връщането в парламента на 

основната опозиционна партия СДСМ 

на 1 септември 2015 г.; приветства 

назначаването на 15 септември на 

специален прокурор за провеждането на 

разследвания, свързани с 

прихващането на съобщения; 

отбелязва, че новия избирателен кодекс, 

законът за създаване на анкетна 

комисия и законът за държавното 

управление бяха приети със закъснение; 

2. отбелязва факта, че редица 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени в договорените срокове, но 

изразява съжаление във връзка с 

тенденцията да се отлага изпълнението 

на някои от поетите задължения; 

приветства връщането в парламента на 

основната опозиционна партия СДСМ 

на 1 септември 2015 г.; приветства 

назначаването на 15 септември на 

специален прокурор за провеждането на 

разследвания относно 

предполагаемата злоупотреба със 

служебно положение от 

високопоставени правителствени 

длъжностни лица чрез упражняване 

на неразрешен контрол върху 

публичната администрация, съдиите, 

прокурорите, журналистите и 

политическите опоненти; отбелязва, 

че новият избирателен кодекс, законът 

за създаване на анкетна комисия и 

законът за държавното управление бяха 
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приети със закъснение; 

Or. en 

 

Изменение  71 

Манолис Кефалоянис, Мария Спираки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва факта, че редица 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени в договорените срокове, но 

изразява съжаление във връзка с 

тенденцията да се отлага изпълнението 

на някои от поетите задължения; 

приветства връщането в парламента на 

основната опозиционна партия СДСМ 

на 1 септември 2015 г.; приветства 

назначаването на 15 септември на 

специален прокурор за провеждането на 

разследвания, свързани с прихващането 

на съобщения; отбелязва, че новия 

избирателен кодекс, законът за 

създаване на анкетна комисия и законът 

за държавното управление бяха приети 

със закъснение; 

2. отбелязва факта, че редица 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени, но изразява съжаление във 

връзка с тенденцията да се отлага 

изпълнението на някои от поетите 

задължения; приветства връщането в 

парламента на основната опозиционна 

партия СДСМ на 1 септември 2015 г.; 

приветства назначаването на 15 

септември на специален прокурор за 

провеждането на разследвания, 

свързани с прихващането на съобщения; 

отбелязва, че новият избирателен 

кодекс, законът за създаване на анкетна 

комисия и законът за държавното 

управление бяха приети със закъснение; 

Or. en 

 

Изменение  72 

Ангел Джамбазки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва факта, че редица 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени в договорените срокове, но 

2. отбелязва факта, че някои 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени в договорените срокове и 
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изразява съжаление във връзка с 

тенденцията да се отлага изпълнението 

на някои от поетите задължения; 

приветства връщането в парламента на 

основната опозиционна партия СДСМ 

на 1 септември 2015 г.; приветства 

назначаването на 15 септември на 

специален прокурор за провеждането на 

разследвания, свързани с прихващането 

на съобщения; отбелязва, че новия 

избирателен кодекс, законът за 

създаване на анкетна комисия и законът 

за държавното управление бяха приети 

със закъснение; 

цели, но изразява съжаление във връзка 

с тенденцията да се отлага 

изпълнението на повечето от поетите 

задължения; приветства връщането в 

парламента на основната опозиционна 

партия СДСМ на 1 септември 2015 г.; 

приветства назначаването на 15 

септември на специален прокурор за 

провеждането на разследвания, 

свързани с прихващането на съобщения, 

и настоятелно призовава 

правителството да гарантира 

независимо и пълно разследване на 

случая; отбелязва, че новият 

избирателен кодекс, законът за 

създаване на анкетна комисия и законът 

за държавното управление бяха приети 

със закъснение; 

Or. en 

 

Изменение  73 

Дейвид Макалистър 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва факта, че редица 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени в договорените срокове, но 

изразява съжаление във връзка с 

тенденцията да се отлага изпълнението 

на някои от поетите задължения; 

приветства връщането в парламента на 

основната опозиционна партия СДСМ 

на 1 септември 2015 г.; приветства 

назначаването на 15 септември на 

специален прокурор за провеждането на 

разследвания, свързани с прихващането 

на съобщения; отбелязва, че новия 

избирателен кодекс, законът за 

създаване на анкетна комисия и законът 

за държавното управление бяха приети 

2. отбелязва факта, че редица 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени в договорените срокове, но 

изразява съжаление във връзка с 

тенденцията да се отлага изпълнението 

на значителна част от поетите 

задължения; приветства връщането в 

парламента на основната опозиционна 

партия СДСМ на 1 септември 2015 г.; 

приветства назначаването на 15 

септември на специален прокурор за 

провеждането на разследвания, 

свързани с прихващането на съобщения; 

отбелязва, че новият избирателен 

кодекс, законът за създаване на анкетна 

комисия и законът за държавното 
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със закъснение; управление бяха приети със закъснение; 

Or. en 

 

Изменение  74 

Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва факта, че редица 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени в договорените срокове, но 

изразява съжаление във връзка с 

тенденцията да се отлага изпълнението 

на някои от поетите задължения; 

приветства връщането в парламента на 

основната опозиционна партия СДСМ 

на 1 септември 2015 г.; приветства 

назначаването на 15 септември на 

специален прокурор за провеждането на 

разследвания, свързани с прихващането 

на съобщения; отбелязва, че новия 

избирателен кодекс, законът за 

създаване на анкетна комисия и законът 

за държавното управление бяха приети 

със закъснение; 

2. отбелязва факта, че редица 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени в договорените срокове, но 

изразява съжаление във връзка с 

тенденцията да се отлага изпълнението 

на немалко поети задължения; 

приветства връщането в парламента на 

основната опозиционна партия СДСМ 

на 1 септември 2015 г.; приветства 

назначаването на 15 септември на 

специален прокурор за провеждането на 

разследвания, свързани с прихващането 

на съобщения; отбелязва, че новият 

избирателен кодекс, законът за 

създаване на анкетна комисия и законът 

за държавното управление бяха приети 

със закъснение; 

Or. it 

 

Изменение  75 

Ричард Хауит 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва факта, че редица 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени в договорените срокове, но 

2. отбелязва факта, че редица 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени в договорените срокове, но 
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изразява съжаление във връзка с 

тенденцията да се отлага изпълнението 

на някои от поетите задължения; 

приветства връщането в парламента на 

основната опозиционна партия СДСМ 

на 1 септември 2015 г.; приветства 

назначаването на 15 септември на 

специален прокурор за провеждането на 

разследвания, свързани с прихващането 

на съобщения; отбелязва, че новия 

избирателен кодекс, законът за 

създаване на анкетна комисия и законът 

за държавното управление бяха приети 

със закъснение; 

изразява съжаление във връзка с 

тенденцията да се отлага изпълнението 

на някои от поетите задължения и някои 

ретроградни стъпки по отношение на 

приоритетите за неотложни 

реформи; подчертава аспектите на 

споразумението, които се отнасят до 

структурните реформи, и 

необходимостта всички партии да 

участват в работната група, редовно 

свиквана от посредника на ЕС, дори 

по време на предизборния период; 
приветства връщането в парламента на 

основната опозиционна партия СДСМ 

на 1 септември 2015 г.; приветства 

назначаването на 15 септември на 

специален прокурор за провеждането на 

разследвания, свързани с прихващането 

на съобщения; отбелязва, че 

измененията на новия избирателен 

кодекс, законът за създаване на анкетна 

комисия и законът за държавното 

управление бяха приети със закъснение; 

Or. en 

 

Изменение  76 

Туне Келам 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва факта, че редица 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени в договорените срокове, но 

изразява съжаление във връзка с 

тенденцията да се отлага изпълнението 

на някои от поетите задължения; 

приветства връщането в парламента на 

основната опозиционна партия СДСМ 

на 1 септември 2015 г.; приветства 

назначаването на 15 септември на 

специален прокурор за провеждането на 

разследвания, свързани с прихващането 

2. отбелязва факта, че редица 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени в договорените срокове, но 

изразява съжаление във връзка с 

тенденцията да се отлага изпълнението 

на някои от поетите задължения; 

призовава всички партии да се 

въздържат от използването на 

своето право на вето за 

възпрепятстване на ефективното 

функциониране на държавата; 
приветства връщането в парламента на 
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на съобщения; отбелязва, че новия 

избирателен кодекс, законът за 

създаване на анкетна комисия и законът 

за държавното управление бяха приети 

със закъснение; 

основната опозиционна партия СДСМ 

на 1 септември 2015 г.; приветства 

назначаването на 15 септември на 

специален прокурор за провеждането на 

разследвания, свързани с прихващането 

на съобщения; отбелязва, че новият 

избирателен кодекс, законът за 

създаване на анкетна комисия и законът 

за държавното управление бяха приети 

със закъснение; 

Or. en 

 

Изменение  77 

Тонино Пицула 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва факта, че редица 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени в договорените срокове, но 

изразява съжаление във връзка с 

тенденцията да се отлага изпълнението 

на някои от поетите задължения; 

приветства връщането в парламента на 

основната опозиционна партия СДСМ 

на 1 септември 2015 г.; приветства 

назначаването на 15 септември на 

специален прокурор за провеждането на 

разследвания, свързани с прихващането 

на съобщения; отбелязва, че новия 

избирателен кодекс, законът за 

създаване на анкетна комисия и законът 

за държавното управление бяха приети 

със закъснение; 

2. отбелязва факта, че редица 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени в договорените срокове, но 

изразява съжаление във връзка с 

тенденцията да се отлага изпълнението 

на някои от поетите задължения; 

приветства връщането в парламента на 

основната опозиционна партия СДСМ 

на 1 септември 2015 г.; приветства 

назначаването на 15 септември на 

специален прокурор за провеждането на 

разследвания, свързани с прихващането 

на съобщения; отбелязва, че новият 

избирателен кодекс, законът за 

създаване на анкетна комисия и законът 

за държавното управление, както и 

съставът на нова Държавна 

избирателна комисия бяха приети със 

закъснение; изразява загриженост, че 

одитът на избирателния списък и 

медийната реформа дори не са 

започнали; 

Or. en 
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Изменение  78 

Кристиан Дан Преда 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва факта, че редица 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени в договорените срокове, но 

изразява съжаление във връзка с 

тенденцията да се отлага изпълнението 

на някои от поетите задължения; 

приветства връщането в парламента на 

основната опозиционна партия СДСМ 

на 1 септември 2015 г.; приветства 

назначаването на 15 септември на 

специален прокурор за провеждането на 

разследвания, свързани с прихващането 

на съобщения; отбелязва, че новия 

избирателен кодекс, законът за 

създаване на анкетна комисия и законът 

за държавното управление бяха приети 

със закъснение; 

2. отбелязва факта, че редица 

задължения, предвидени в приетото 

през юни/юли споразумение са 

изпълнени в договорените срокове, но 

изразява съжаление във връзка с 

тенденцията да се отлага изпълнението 

на някои от поетите задължения; 

приветства връщането в парламента на 

основната опозиционна партия СДСМ 

на 1 септември 2015 г.; приветства 

назначаването на 15 септември на 

специален прокурор за провеждането на 

независими разследвания, свързани с 

прихващането на съобщения; отбелязва, 

че новият избирателен кодекс, законът 

за създаване на анкетна комисия и 

законът за държавното управление бяха 

приети със закъснение; 

Or. en 

 

Изменение  79 

Ангел Джамбазки, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Марек Юрек 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 2a (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 2a. приветства ангажимента, поет 

от лидерите на основните 

политически партии съгласно 

споразумението от 2 юни, да работят 

за укрепване на добросъседските 

отношения като съществен елемент 

за доближаване на държавата по-

близо до Европейския съюз; 
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Or. en 

 

Изменение  80 

Кристиан Дан Преда 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

3. отбелязва, че според споразумението 

от юни/юли новото правителство 

трябва да положи клетва за встъпване в 

длъжност на 15 януари 2016 г., 100 дни 

преди договорената дата за предсрочни 

парламентарни избори; 

3. отбелязва, че според споразумението 

от юни/юли новото правителство е 

трябвало да положи клетва за 

встъпване в длъжност на 15 януари 

2016 г., 100 дни преди договорената 

дата за предсрочни парламентарни 

избори; подчертава първостепенното 

значение на това парламентарните 

избори през април да бъдат свободни, 

честни и в пълно съответствие с 

международно признатите 

стандарти в областта на изборите; 

освен това подчертава колко е важно 

всички политически участници да 

зачитат резултатите от изборите и 

активно да участват в 

парламентарните дейности, тъй 

като компромисът, а не 

бойкотирането е в основата на всяка 

функционираща демокрация; 

Or. en 

 

Изменение  81 

Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

3. отбелязва, че според споразумението 

от юни/юли новото правителство 

трябва да положи клетва за встъпване в 

длъжност на 15 януари 2016 г., 100 дни 

3. отбелязва, че според споразумението 

от юни/юли новото правителство следва 

да положи клетва за встъпване в 

длъжност на 15 януари 2016 г., 100 дни 
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преди договорената дата за предсрочни 

парламентарни избори; 

преди договорената дата за предсрочни 

парламентарни избори; 

Or. it 

 

Изменение  82 

Сергей Станишев 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

3. отбелязва, че според споразумението 

от юни/юли новото правителство трябва 

да положи клетва за встъпване в 

длъжност на 15 януари 2016 г., 100 дни 

преди договорената дата за предсрочни 

парламентарни избори; 

3. отбелязва, че според споразумението 

от юни/юли новото правителство трябва 

да положи клетва за встъпване в 

длъжност на 15 януари 2016 г., 100 дни 

преди договорената дата за предсрочни 

парламентарни избори; припомня, че 

тези избори ще бъдат сами по себе си 

важен тест за демократичния процес 

в държавата, особено с оглед на 

отдавнашните опасения от 

политизиране на държавните 

институции, заличаване на 

разграничението между държавни и 

партийни дейности и липсата на 

надзор; отбелязва, че осигуряването 

на равни условия за всички участници 

ще бъде първата стъпка към изборна 

реформа в съответствие с 

препоръките на ОССЕ/БДИПЧ и 

първоначалните системни реформи, 

включително преразглеждане на 

избирателните списъци и провеждане 

на преброяване на населението; 

Or. en 

 

Изменение  83 

Дейвид Макалистър 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 3 
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Проектопредложение за резолюция Изменение 

3. отбелязва, че според споразумението 

от юни/юли новото правителство трябва 

да положи клетва за встъпване в 

длъжност на 15 януари 2016 г., 100 дни 

преди договорената дата за предсрочни 

парламентарни избори; 

3. отбелязва, че според споразумението 

от юни/юли новото правителство трябва 

да положи клетва за встъпване в 

длъжност на 15 януари 2016 г., 100 дни 

преди договорената дата за предсрочни 

парламентарни избори, които ще 

бъдат проведени на 24 април; 

Or. en 

 

Изменение  84 

Ангел Джамбазки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 3а (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 3a. призовава настоящото 

правителство и преходното 

правителство за пълно прилагане на 

препоръките, съдържащи се в доклада 

на ОССЕ/БДИПЧ, публикуван на 15 

юли 2014 г.; настоятелно призовава 

правителството да проведе ново 

преброяване на населението, което да 

включва и колони за хора с българска 

идентичност и двойно гражданство; 

приветства назначаването на 

тримата експерти в Националната 

избирателна комисия; 

Or. en 

 

Изменение  85 

Туне Келам, Сандра Калниете, Кристиан Дан Преда 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 3а (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 
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 3a. с интерес очаква предизборен 

период, характеризиращ се с честни и 

оспорвани избори; призовава през този 

период да се обърне специално 

внимание на свободата на медиите; 

настоятелно призовава 

международната общност да 

присъства на възможно най-ранен 

етап на наблюдението на изборите и 

призовава за засилено изпращане на 

мисии за наблюдение на изборите; 

Or. en 

 

Изменение  86 

Едуард Кукан 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 3а (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 3a. подчертава значението на 

предстоящите предсрочни избори 

през април 2016 г.; подчертава 

необходимостта от подготовка на 

изборите в съответствие с най-

високите международни стандарти, 

включително от гарантиране на 

честни и свободни изборни процедури 

и повишаване на свободата на 

медиите; отбелязва споделената 

отговорност, която основните 

политически сили носят за процеса 

на подготовка на изборите; 

Or. en 

 

Изменение  87 

Едуард Кукан 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 3б (нов) 
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Проектопредложение за резолюция Изменение 

 3б. насърчава всички основни 

политически партии конструктивно 

да участват в свиканата от 

посредника на ЕС работна група по 

въпросите относно изпълнението на 

споразумението от 2 юни и 15 юли 

2015 г.; 

Or. en 

 

Изменение  88 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за македонския 

напредък по пътя към членство в ЕС; 

счита, че препоръката за започване на 

преговори за присъединяване следва да 

зависи от непрекъснатото прилагане 

на споразумението от юни/юли и на 

приоритетите за неотложни 

реформи, и че въпросът трябва да 

бъде разгледан след предсрочните 

парламентарни избори, както е 

посочено от Комисията; приветства 

високата степен на привеждане в 

съответствие с достиженията на правото 

на ЕС, както и факта, че страната е 

постигнала известен напредък през 

последната година във връзка с около 25 

от 33-те глави от достиженията на 

правото на ЕС; 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за напредъка на 

бившата югославска република 

Македония по пътя към членство в ЕС; 

отбелязва, че Комисията е готова да 

разшири препоръката си за започване 

на преговори за присъединяване; 

припомня, че Съветът ще разгледа 

отново този въпрос след изборите 

през април 2016 г., въз основа на 

актуализирана информация от 

Комисията относно изпълнението на 

договорените реформи и в 

съответствие със заключенията на 

Съвета по общи въпроси от декември 

2014 г. и на договорените условия; 

приветства сравнително добрата 

степен на привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС, както и 

факта, че страната е постигнала 

известен напредък през последната 

година във връзка с около 25 от 33-те 

глави от достиженията на правото на 

ЕС; насърчава държавата да 

пристъпи към по-нататъшно 

консолидиране на реформите и да 
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прекрати политиките и практиките, 

които все още може да 

представляват пречка пред нейното 

европейско бъдеще, както и да 

гарантира напредък в изпълнението 

на свързаните с ЕС приоритети за 

реформи, включително в рамките на 

продължаването на диалога на високо 

равнище; 

Or. el 

 

Изменение  89 

Манолис Кефалоянис, Мария Спираки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за македонския 

напредък по пътя към членство в ЕС; 

счита, че препоръката за започване на 

преговори за присъединяване следва да 

зависи от непрекъснатото прилагане 

на споразумението от юни/юли и на 

приоритетите за неотложни 

реформи, и че въпросът трябва да 

бъде разгледан след предсрочните 

парламентарни избори, както е 

посочено от Комисията; приветства 

високата степен на привеждане в 

съответствие с достиженията на правото 

на ЕС, както и факта, че страната е 

постигнала известен напредък през 

последната година във връзка с около 25 

от 33-те глави от достиженията на 

правото на ЕС; 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за напредъка на 

бившата югославска република 

Македония по пътя към членство в ЕС; 

отбелязва, че Комисията условно е 

готова да разшири своята препоръка 
за започване на преговори за 

присъединяване; припомня, че в 

съответствие със заключенията си от 

декември 2014 г. и установените 

условия Съветът ще се върне отново 

на въпроса за бившата югославска 

република Македония след изборите 

през април 2016 г., въз основа на 

актуализирана информация от 
Комисията, която се очаква преди 

лятото; приветства относително 

добрата степен на привеждане в 

съответствие с достиженията на правото 

на ЕС, както и отбелязва факта, че 

страната е постигнала известен 

напредък през последната година във 

връзка с около 25 от 33-те глави от 

достиженията на правото на ЕС; 

насърчава страната да продължи да 

консолидира реформите и да промени 

политиките и практиките, които все 
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още биха могли да представляват 

пречка пред нейното европейско 

бъдеще, както и да осигури напредъка 

в изпълнението на свързаните с ЕС 

приоритети за реформи, 

включително в контекста на диалога 

на високо равнище за присъединяване; 

Or. en 

 

Изменение  90 

Марияна Петир, Давор Иво Щир, Дьорд Хьолвени, Ружа Томашич, Ивана 

Малетич, Андрей Пленкович, Арне Герике, Милан Звер 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за македонския 

напредък по пътя към членство в ЕС; 

счита, че препоръката за започване на 

преговори за присъединяване следва да 

зависи от непрекъснатото прилагане на 

споразумението от юни/юли и на 

приоритетите за неотложни реформи, и 

че въпросът трябва да бъде разгледан 
след предсрочните парламентарни 

избори, както е посочено от Комисията; 

приветства високата степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС, както и 

факта, че страната е постигнала 

известен напредък през последната 

година във връзка с около 25 от 33-те 

глави от достиженията на правото на 

ЕС; 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за македонския 

напредък по пътя към членство в ЕС; 

отново повтаря призива си към 

Съвета да определи дата за започване 

на преговорите за присъединяване, 

като същевременно вземе под 

внимание значението на 
непрекъснатото прилагане на 

споразумението от юни/юли и на 

приоритетите за неотложни реформи; 

призовава Съвета да разгледа въпроса 

при първа възможност след 

предсрочните парламентарни избори, 

както е посочено от Комисията; 

приветства високата степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС, както и 

факта, че страната е постигнала 

известен напредък през последната 

година във връзка с около 25 от 33-те 

глави от достиженията на правото на 

ЕС; 

Or. en 
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Изменение  91 

Никос Андрулакис 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за македонския 

напредък по пътя към членство в ЕС; 

счита, че препоръката за започване на 

преговори за присъединяване следва да 

зависи от непрекъснатото прилагане на 

споразумението от юни/юли и на 

приоритетите за неотложни реформи, и 

че въпросът трябва да бъде разгледан 

след предсрочните парламентарни 

избори, както е посочено от Комисията; 

приветства високата степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС, както 

и факта, че страната е постигнала 

известен напредък през последната 

година във връзка с около 25 от 33-те 

глави от достиженията на правото на 

ЕС; 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за напредъка на 

държавата по пътя към членство в ЕС; 

счита, че препоръката за започване на 

преговори за присъединяване следва да 

зависи от непрекъснатото прилагане на 

споразумението от юни/юли, на 

приоритетите за неотложни реформи и 

постигания напредък в областта на 

добросъседските отношения, и че 

въпросът трябва да бъде разгледан след 

предсрочните парламентарни избори, 

както е посочено от Комисията; 

приветства относително добрата 

степен на привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС, като 

отбелязва факта, че страната е 

постигнала известен напредък през 

последната година във връзка с около 25 

от 33-те глави от достиженията на 

правото на ЕС; насърчава страната да 

продължи да консолидира реформите 

и да промени политиките и 

практиките, които все още биха 

могли да представляват пречка пред 

нейното европейско бъдеще, както и 

да осигури напредъка в изпълнението 

на свързаните с ЕС приоритети за 

реформи, включително в контекста 

на диалога на високо равнище за 

присъединяване; 

Or. en 

 

Изменение  92 

Иво Вайгъл, Хавиер Нарт, Йозо Радош, Хилде Ваутманс, Илхан Кючук, Мария 

Тереса Хименес Барбат 
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Проектопредложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за македонския 

напредък по пътя към членство в ЕС; 

счита, че препоръката за започване на 

преговори за присъединяване следва да 

зависи от непрекъснатото прилагане на 

споразумението от юни/юли и на 

приоритетите за неотложни реформи, и 

че въпросът трябва да бъде разгледан 

след предсрочните парламентарни 

избори, както е посочено от Комисията; 

приветства високата степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС, както и 

факта, че страната е постигнала 

известен напредък през последната 

година във връзка с около 25 от 33-те 

глави от достиженията на правото на 

ЕС; 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за македонския 

напредък по пътя към членство в ЕС; 

изразява съгласие, че препоръката за 

започване на преговори за 

присъединяване следва да зависи от 

непрекъснатото прилагане на 

политическото споразумение от 

юни/юли и значителния напредък в 

изпълнението на приоритетите за 

неотложни реформи, и че въпросът 

трябва да бъде разгледан след 

предсрочните парламентарни избори, 

както е посочено от Комисията; 

приветства високата степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС, както и 

факта, че страната е постигнала 

известен напредък през последната 

година във връзка с 25 от 33-те глави от 

достиженията на правото на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  93 

Туне Келам 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за македонския 

напредък по пътя към членство в ЕС; 

счита, че препоръката за започване на 

преговори за присъединяване следва да 

зависи от непрекъснатото прилагане на 

споразумението от юни/юли и на 

приоритетите за неотложни реформи, и 

че въпросът трябва да бъде разгледан 

след предсрочните парламентарни 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за македонския 

напредък по пътя към членство в ЕС; 

отбелязва, че препоръката за започване 

на преговори за присъединяване зависи 

от непрекъснатото прилагане на 

споразумението от юни/юли и на 

приоритетите за неотложни реформи, и 

че въпросът трябва да бъде разгледан 

след предсрочните парламентарни 



 

PE573.037v01-00 54/177 AM\1080975BG.doc 

BG 

избори, както е посочено от Комисията; 

приветства високата степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС, както и 

факта, че страната е постигнала 

известен напредък през последната 

година във връзка с около 25 от 33-те 

глави от достиженията на правото на 

ЕС; 

избори, както е посочено от Комисията; 

приветства високата степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС, както и 

факта, че страната е постигнала 

известен напредък през последната 

година във връзка с около 25 от 33-те 

глави от достиженията на правото на 

ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  94 

Ангел Джамбазки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за македонския 

напредък по пътя към членство в ЕС; 

счита, че препоръката за започване на 

преговори за присъединяване следва да 

зависи от непрекъснатото прилагане 

на споразумението от юни/юли и на 

приоритетите за неотложни реформи, и 

че въпросът трябва да бъде разгледан 

след предсрочните парламентарни 

избори, както е посочено от Комисията; 

приветства високата степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС, както и 

факта, че страната е постигнала 

известен напредък през последната 

година във връзка с около 25 от 33-те 

глави от достиженията на правото на 

ЕС; 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за македонския 

напредък по пътя към членство в ЕС; 

счита, че препоръката за започване на 

преговори за присъединяване следва да 

зависи от пълното прилагане на 

споразумението от юни/юли и на 

приоритетите за неотложни реформи, и 

че въпросът трябва да бъде разгледан 

след предсрочните парламентарни 

избори, както е посочено от Комисията; 

приветства високата степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС, както и 

факта, че страната е постигнала 

известен напредък през последната 

година във връзка с около 25 от 33-те 

глави от достиженията на правото на 

ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  95 

Алойз Петерле 
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Проектопредложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за македонския 

напредък по пътя към членство в ЕС; 

счита, че препоръката за започване на 

преговори за присъединяване следва да 

зависи от непрекъснатото прилагане на 

споразумението от юни/юли и на 

приоритетите за неотложни реформи, и 

че въпросът трябва да бъде разгледан 

след предсрочните парламентарни 

избори, както е посочено от Комисията; 

приветства високата степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС, както и 

факта, че страната е постигнала 

известен напредък през последната 

година във връзка с около 25 от 33-те 

глави от достиженията на правото на 

ЕС; 

4. счита, че е от стратегическо 

значение да се гарантира непрекъсната 

подкрепа за македонския напредък по 

пътя към членство в ЕС, за да се 

избегнат асиметриите в процеса на 

европейска интеграция на Западните 

Балкани; счита, че препоръката за 

започване на преговори за 

присъединяване следва да зависи от 

непрекъснатото прилагане на 

споразумението от юни/юли и на 

приоритетите за неотложни реформи, и 

че въпросът трябва да бъде разгледан 

след предсрочните парламентарни 

избори, както е посочено от Комисията; 

приветства високата степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС, както и 

факта, че страната е постигнала 

известен напредък през последната 

година във връзка с около 25 от 33-те 

глави от достиженията на правото на 

ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  96 

Ричард Хауит 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за македонския 

напредък по пътя към членство в ЕС; 

счита, че препоръката за започване на 

преговори за присъединяване следва да 

зависи от непрекъснатото прилагане на 

споразумението от юни/юли и на 

приоритетите за неотложни реформи, и 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за македонския 

напредък по пътя към членство в ЕС; 

счита, че препоръката за започване на 

преговори за присъединяване следва да 

зависи от непрекъснатото прилагане на 

споразумението от юни/юли и 

значителния напредък по отношение 



 

PE573.037v01-00 56/177 AM\1080975BG.doc 

BG 

че въпросът трябва да бъде разгледан 

след предсрочните парламентарни 

избори, както е посочено от Комисията; 

приветства високата степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС, както и 

факта, че страната е постигнала 

известен напредък през последната 

година във връзка с около 25 от 33-те 

глави от достиженията на правото на 

ЕС; 

на изпълнението на приоритетите за 

неотложни реформи, и че въпросът 

трябва да бъде разгледан след 

предсрочните парламентарни избори, 

както е посочено от Комисията; 

подчертава, че изборите могат да се 

състоят само ако са изпълнени 

предварителните условия за 

демократични и честни избори, като, 

наред с другото, е изготвен надежден 

избирателен списък и е гарантирана 

свободата на медиите; приветства 

относително добрата степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС, както и 

факта, че страната е постигнала 

известен напредък през последната 

година във връзка с около 25 от 33-те 

глави от достиженията на правото на 

ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  97 

Мариел дьо Сарнез 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за македонския 

напредък по пътя към членство в ЕС; 

счита, че препоръката за започване на 

преговори за присъединяване следва да 

зависи от непрекъснатото прилагане на 

споразумението от юни/юли и на 

приоритетите за неотложни реформи, и 

че въпросът трябва да бъде разгледан 

след предсрочните парламентарни 

избори, както е посочено от Комисията; 

приветства високата степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС, както и 

факта, че страната е постигнала 

известен напредък през последната 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за македонския 

напредък по пътя към членство в ЕС; 

счита, че препоръката за започване на 

преговори за присъединяване следва да 

зависи от непрекъснатото прилагане на 

споразумението от юни/юли и на 

приоритетите за неотложни реформи, и 

че въпросът трябва да бъде разгледан 

след предсрочните парламентарни 

избори, както е посочено от Комисията; 

приветства високата степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС, както и 

факта, че страната е постигнала 

известен напредък през последната 
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година във връзка с около 25 от 33-те 

глави от достиженията на правото на 

ЕС; 

година във връзка с около 25 от 33-те 

глави от достиженията на правото на 

ЕС; приветства ангажимента на 

Европейската комисия да направи 

пауза в разширяването, за да се 

консолидира постигнатото между 

28-те държави членки; 

Or. fr 

Изменение  98 

Елени Теохарус 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за македонския 

напредък по пътя към членство в ЕС; 

счита, че препоръката за започване на 

преговори за присъединяване следва да 

зависи от непрекъснатото прилагане на 

споразумението от юни/юли и на 

приоритетите за неотложни реформи, и 

че въпросът трябва да бъде разгледан 

след предсрочните парламентарни 

избори, както е посочено от Комисията; 

приветства високата степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС, както и 

факта, че страната е постигнала 

известен напредък през последната 

година във връзка с около 25 от 33-те 

глави от достиженията на правото на 

ЕС; 

4. счита, че е важно да се гарантира 

непрекъсната подкрепа за напредъка на 

БЮРМ по пътя към членство в ЕС; 

счита, че препоръката за започване на 

преговори за присъединяване следва да 

зависи от непрекъснатото прилагане на 

споразумението от юни/юли и на 

приоритетите за неотложни реформи, и 

че въпросът трябва да бъде разгледан 

след предсрочните парламентарни 

избори, както е посочено от Комисията; 

приветства високата степен на 

привеждане в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС, както и 

факта, че страната е постигнала 

известен напредък през последната 

година във връзка с около 25 от 33-те 

глави от достиженията на правото на 

ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  99 

Ричард Хауит 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 5 
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Проектопредложение за резолюция Изменение 

5. счита, че е от съществено значение за 

демократичния процес специалният 

прокурор да изпълнява договорените си 

функции и поддържа пълна 

независимост при разследването на 

подслушванията, а приоритетите за 

неотложни реформи по отношение 

на системни реформи в областта на 

принципите на правовата държава и 

основните права да се прилагат без 

забавяне; приканва Комисията да 

докладва на Парламента и на Съвета 

относно изпълнението на 

политическото споразумение и 

приоритетите за неотложни 

реформи преди изборите през април 

2016 г.; 

5. счита, че е от съществено значение за 

демократичния процес на специалния 

прокурор да се окаже пълна подкрепа, 

за да изпълнява договорените си 

функции и поддържа пълна 

независимост при разследването на 

подслушванията; призовава да се 

сложи край на възпрепятстването в 

съдилищата на предоставянето на 

доказателства на специалния 

прокурор, както и призовава за 

подкрепа на измененията на закона, 

за да се гарантират неговите 

автономни правомощия за защита на 

свидетелите по случаите, за които 

неговата служба отговаря; 

Or. en 

 

Изменение  100 

Дейвид Макалистър 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

5. счита, че е от съществено значение за 

демократичния процес специалният 

прокурор да изпълнява договорените си 

функции и поддържа пълна 

независимост при разследването на 

подслушванията, а приоритетите за 

неотложни реформи по отношение на 

системни реформи в областта на 

принципите на правовата държава и 

основните права да се прилагат без 

забавяне; приканва Комисията да 

докладва на Парламента и на Съвета 

относно изпълнението на политическото 

споразумение и приоритетите за 

неотложни реформи преди изборите 

през април 2016 г.; 

5. счита, че е от съществено значение за 

демократичния процес специалният 

прокурор да изпълнява договорените си 

функции и поддържа пълна 

независимост, както и да разполага с 

всички необходими ресурси при 

разследването на подслушванията, а 

приоритетите за неотложни реформи по 

отношение на системни реформи в 

областта на принципите на правовата 

държава и основните права да се 

прилагат без забавяне; приканва 

Комисията да докладва на Парламента и 

на Съвета относно изпълнението на 

политическото споразумение и 

приоритетите за неотложни реформи 
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преди изборите през април 2016 г.; 

Or. en 

 

Изменение  101 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

5. счита, че е от съществено значение за 

демократичния процес специалният 

прокурор да изпълнява договорените си 

функции и поддържа пълна 

независимост при разследването на 

подслушванията, а приоритетите за 

неотложни реформи по отношение на 

системни реформи в областта на 

принципите на правовата държава и 

основните права да се прилагат без 

забавяне; приканва Комисията да 

докладва на Парламента и на Съвета 

относно изпълнението на политическото 

споразумение и приоритетите за 

неотложни реформи преди изборите 

през април 2016 г.; 

5. счита, че е от съществено значение за 

демократичния процес специалният 

прокурор да изпълнява договорените си 

функции и поддържа, с подкрепата на 

компетентните органи, пълна 

независимост при разследването на 

подслушванията, а приоритетите за 

неотложни реформи по отношение на 

системни реформи в областта на 

принципите на правовата държава и 

основните права да се прилагат без 

забавяне; приканва Комисията да 

докладва на Парламента и на Съвета 

относно изпълнението на политическото 

споразумение и приоритетите за 

неотложни реформи след изборите през 

април 2016 г. в съответствие с 

приетите през декември 2014 г. 

заключения на Съвета по общи 

въпроси и договорените условия; 

Or. el 

 

Изменение  102 

Сергей Станишев 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

5. счита, че е от съществено значение за 

демократичния процес специалният 

5. счита, че е от съществено значение за 

демократичния процес специалният 
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прокурор да изпълнява договорените си 

функции и поддържа пълна 

независимост при разследването на 

подслушванията, а приоритетите за 

неотложни реформи по отношение на 

системни реформи в областта на 

принципите на правовата държава и 

основните права да се прилагат без 

забавяне; приканва Комисията да 

докладва на Парламента и на Съвета 

относно изпълнението на политическото 

споразумение и приоритетите за 

неотложни реформи преди изборите 

през април 2016 г.; 

прокурор да изпълнява договорените си 

функции и поддържа пълна 

независимост при разследването на 

нередности, произтичащи от 
подслушванията, както и да гарантира 

правна отчетност и политическа 

отговорност, а приоритетите за 

неотложни реформи по отношение на 

системни реформи в областта на 

принципите на правовата държава и 

основните права да се прилагат без 

забавяне; приканва Комисията да 

докладва на Парламента и на Съвета 

относно изпълнението на политическото 

споразумение и приоритетите за 

неотложни реформи след изборите през 

април 2016 г.; 

Or. en 

 

Изменение  103 

Манолис Кефалоянис, Мария Спираки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

5. счита, че е от съществено значение за 

демократичния процес специалният 

прокурор да изпълнява договорените си 

функции и поддържа пълна 

независимост при разследването на 

подслушванията, а приоритетите за 

неотложни реформи по отношение на 

системни реформи в областта на 

принципите на правовата държава и 

основните права да се прилагат без 

забавяне; приканва Комисията да 

докладва на Парламента и на Съвета 

относно изпълнението на политическото 

споразумение и приоритетите за 

неотложни реформи преди изборите 

през април 2016 г.; 

5. счита, че е от съществено значение за 

демократичния процес специалният 

прокурор да изпълнява договорените си 

функции и поддържа пълна 

независимост при разследването на 

подслушванията, а приоритетите за 

неотложни реформи по отношение на 

системни реформи в областта на 

принципите на правовата държава и 

основните права да се прилагат без 

забавяне; приканва Комисията да 

докладва на Парламента и на Съвета 

относно изпълнението на политическото 

споразумение и приоритетите за 

неотложни реформи след изборите през 

април 2016 г. в съответствие със 

заключенията на Съвета по общи 

въпроси от декември 2014 г. и 
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установените условия; 

Or. en 

 

Изменение  104 

Ангел Джамбазки, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Марек Юрек 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

5. счита, че е от съществено значение за 

демократичния процес специалният 

прокурор да изпълнява договорените си 

функции и поддържа пълна 

независимост при разследването на 

подслушванията, а приоритетите за 

неотложни реформи по отношение на 

системни реформи в областта на 

принципите на правовата държава и 

основните права да се прилагат без 

забавяне; приканва Комисията да 

докладва на Парламента и на Съвета 

относно изпълнението на политическото 

споразумение и приоритетите за 

неотложни реформи преди изборите 

през април 2016 г.; 

5. счита, че е от съществено значение за 

демократичния процес специалният 

прокурор да изпълнява договорените си 

функции и поддържа пълна 

независимост при разследването на 

подслушванията, а приоритетите за 

неотложни реформи по отношение на 

системни реформи в областта на 

принципите на правовата държава и 

основните права да се прилагат без 

забавяне; приканва Комисията да 

докладва на Парламента и на Съвета 

относно изпълнението на политическото 

споразумение и приоритетите за 

неотложни реформи след изборите през 

април 2016 г.; 

Or. en 

 

Изменение  105 

Иво Вайгъл, Хавиер Нарт, Йозо Радош, Хилде Ваутманс, Илхан Кючук, Мария 

Тереса Хименес Барбат 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

5. счита, че е от съществено значение за 

демократичния процес специалният 

прокурор да изпълнява договорените си 

функции и поддържа пълна 

независимост при разследването на 

5. счита, че е от съществено значение за 

демократичния процес специалният 

прокурор да изпълнява договорените си 

функции и поддържа пълна 

независимост при разследването на 
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подслушванията, а приоритетите за 

неотложни реформи по отношение на 

системни реформи в областта на 

принципите на правовата държава и 

основните права да се прилагат без 

забавяне; приканва Комисията да 

докладва на Парламента и на Съвета 

относно изпълнението на политическото 

споразумение и приоритетите за 

неотложни реформи преди изборите 

през април 2016 г.; 

подслушванията, а приоритетите за 

неотложни реформи по отношение на 

системни реформи в областта на 

принципите на правовата държава и 

основните права да се прилагат без 

забавяне; приканва Комисията да 

докладва на Парламента и на Съвета 

относно изпълнението на политическото 

споразумение и приоритетите за 

неотложни реформи след изборите през 

април 2016 г.; 

Or. en 

 

Изменение  106 

Андрей Пленкович 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

5. счита, че е от съществено значение за 

демократичния процес специалният 

прокурор да изпълнява договорените си 

функции и поддържа пълна 

независимост при разследването на 

подслушванията, а приоритетите за 

неотложни реформи по отношение на 

системни реформи в областта на 

принципите на правовата държава и 

основните права да се прилагат без 

забавяне; приканва Комисията да 

докладва на Парламента и на Съвета 

относно изпълнението на политическото 

споразумение и приоритетите за 

неотложни реформи преди изборите 

през април 2016 г.; 

5. счита, че е от съществено значение за 

демократичния процес специалният 

прокурор да изпълнява договорените си 

функции и поддържа пълна 

независимост при разследването на 

подслушванията, а приоритетите за 

неотложни реформи по отношение на 

системни реформи в областта на 

принципите на правовата държава и 

основните права да се прилагат без 

забавяне; приканва Комисията да 

докладва на Парламента и на Съвета 

относно изпълнението на политическото 

споразумение и приоритетите за 

неотложни реформи преди изборите 

през април 2016 г.; подчертава колко е 

важно изборите през април 2016 г. да 

бъдат проведени надеждно в 

съответствие с международните 

стандарти, и призовава всички 

страни да осигурят равни условия за 

участие и да осъществят изборни 

реформи съгласно препоръките на 

ОССЕ/БДИПЧ; 
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Or. en 

 

Изменение  107 

Ричард Хауит 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 5a (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 5a. счита, че е от съществено 

значение за демократичния процес 

приоритетите за неотложни 

реформи по отношение на 

системните реформи в областта на 

принципите на правовата държава и 

основните права да се прилагат без 

забавяне; приканва Комисията да 

докладва на Парламента и на Съвета 

относно изпълнението на 

политическото споразумение и 

приоритетите за неотложни 

реформи преди изборите през април 

2016 г. и да даде оценка на 

провеждането на изборите, след като 

те бъдат проведени; 

Or. en 

 

Изменение  108 

Ричард Хауит 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 5б (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 5б. подчертава, че Държавната 

избирателна комисия трябва да 

разполага с пълен капацитет за 

извършване на работата си, и че 

методологията за одит на 

избирателния списък следва да бъде 

одобрена от всички страни – с 

наличието на минимално договорено 
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равнище на проверки на място – за да 

се гарантира легитимността; 

Or. en 

 

Изменение  109 

Едуард Кукан 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

6. призовава за редовно заседаване и 

гладко функциониране на работата на 

съответните парламентарни комисии 

относно прихващането на съобщения и 

относно сигурността и 

контраразузнаването; подчертава 

необходимостта да се гарантира техният 

безпрепятствен достъп до необходимите 

данни, свидетелски показания и 

техническа помощ, както и да се 

осигури надежден парламентарен 

контрол върху работата на 

разузнавателните служби с 

необходимите проверки и баланс на 

изпълнителната власт; 

6. подчертава ключовата роля на 

Парламента за демократичното 

развитие на държавата и като форум 

за политически диалог и 

представителство; призовава за 

подобрения и засилване на неговите 

законодателни и надзорни функции; 

призовава за редовно заседаване и 

гладко функциониране на работата на 

съответните парламентарни комисии 

относно прихващането на съобщения и 

относно сигурността и 

контраразузнаването; призовава да се 

финализира препоръката на 

анкетната комисия във връзка със 

събитията в парламента на 24 

декември 2012 г.; подчертава 

необходимостта да се гарантира техният 

безпрепятствен достъп до необходимите 

данни, свидетелски показания и 

техническа помощ, както и да се 

осигури надежден парламентарен 

контрол върху работата на 

разузнавателните служби с 

необходимите проверки и баланс на 

изпълнителната власт; 

Or. en 

 

Изменение  110 

Ричард Хауит 
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Проектопредложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

6. призовава за редовно заседаване и 

гладко функциониране на работата на 

съответните парламентарни комисии 

относно прихващането на съобщения и 

относно сигурността и 

контраразузнаването; подчертава 

необходимостта да се гарантира техният 

безпрепятствен достъп до необходимите 

данни, свидетелски показания и 

техническа помощ, както и да се 

осигури надежден парламентарен 

контрол върху работата на 

разузнавателните служби с 

необходимите проверки и баланс на 

изпълнителната власт; 

6. призовава за редовно заседаване и 

гладко функциониране на работата на 

съответните парламентарни надзорни 

комисии относно прихващането на 

съобщения и относно сигурността и 

контраразузнаването; подчертава 

необходимостта да се гарантира техният 

безпрепятствен достъп до необходимите 

данни, свидетелски показания и 

техническа помощ, както и да се 

осигури надежден парламентарен 

контрол върху работата на 

разузнавателните служби с 

необходимите проверки и баланс на 

изпълнителната власт; отбелязва, че 

определените в политическото 

споразумение крайни срокове за 

изготвяне на докладите от 

парламентарните комисии не са били 

спазени; 

Or. en 

 

Изменение  111 

Ангел Джамбазки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

6. призовава за редовно заседаване и 

гладко функциониране на работата на 

съответните парламентарни комисии 

относно прихващането на съобщения и 

относно сигурността и 

контраразузнаването; подчертава 

необходимостта да се гарантира техният 

безпрепятствен достъп до необходимите 

данни, свидетелски показания и 

техническа помощ, както и да се 

осигури надежден парламентарен 

6. призовава за редовно заседаване и 

гладко функциониране на работата на 

съответните парламентарни комисии 

относно прихващането на съобщения и 

относно сигурността и 

контраразузнаването; изразява 

съжаление, че работата на 

парламентарните комисии е 

възпрепятствана от управляващата 

партия; подчертава необходимостта да 

се гарантира техният безпрепятствен 
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контрол върху работата на 

разузнавателните служби с 

необходимите проверки и баланс на 

изпълнителната власт; 

достъп до необходимите данни, 

свидетелски показания и техническа 

помощ, както и да се осигури надежден 

парламентарен контрол върху работата 

на разузнавателните служби с 

необходимите проверки и баланс на 

изпълнителната власт; 

Or. en 

 

Изменение  112 

Андрей Ковачев 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 6а (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 6a. приветства общото желание на 

органите да публикуват архивите на 

агентите, свързани с репресивните 

комунистически тайни служби, но 

със загриженост отбелязва, че 

процесът е бил избирателно 

манипулиран, за да се отстранят 

политически неудобни противници в 

държавата; приветства факта, че 

органите са поискали публикуването 

на архивите, и ги насърчава да 

завършат процеса по получаване 

обратно от Сърбия на югославските 

архиви на тайните служби, което би 

било значителна стъпка към 

решителното скъсване с 

комунистическото минало и по-

нататъшната демократизация на 

държавата; 

Or. en 

 

Изменение  113 

Едуард Кукан 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 6а (нов) 
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Проектопредложение за резолюция Изменение 

 6a. изразява загриженост относно 

много слабия вътрешен и външен 

надзор и контрол на 

разузнавателните служби; спешно 

призовава за засилване на надзорната 

роля на съответните институции по 

отношение на службите и за пълно 

прилагане на препоръките на Групата 

от старши експерти относно 

системните въпроси за принципите 

на правовата държава, свързани с 

прихващането на съобщения, 

разкрито през пролетта на 2015 г.; 

Or. en 

 

Изменение  114 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

7. изразява загриженост, че 

македонската публична 
администрация продължава да бъде 

изложена на политическо влияние; 

настоятелно призовава правителството 

да насърчава професионализма и 

независимостта на всички равнища и да 

гарантира цялостното прилагане на 

принципите на отчетност, прозрачност и 

доказани заслуги; призовава 

компетентните органи да прилагат по 

устойчив начин закона за служителите в 

администрацията и закона за 

държавните служители, както и да 

приеме цялостна стратегия за реформа 

на публичната администрация за 

периода 2016 – 2020 г., включително 

план за действие и програма за реформа 

в управлението на публичните финанси; 

7. изразява загриженост, че публичната 

администрация продължава да бъде 

фрагментирана, политизирана и 
изложена на политическо влияние; 

настоятелно призовава правителството 

да насърчава професионализма и 

независимостта на всички равнища и да 

гарантира цялостното прилагане на 

принципите на отчетност, прозрачност и 

доказани заслуги; призовава 

компетентните органи да прилагат по 

устойчив начин закона за служителите в 

администрацията и закона за 

държавните служители, в пълно 

съответствие с принципите на 

прозрачност, отчитане на заслугите 

и равно представителство, както и да 

приеме цялостна стратегия за реформа 

на публичната администрация за 

периода 2016 – 2020 г., включително 
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план за действие и програма за реформа 

в управлението на публичните финанси; 

Or. el 

 

Изменение  115 

Ангел Джамбазки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

7. изразява загриженост, че 

македонската публична администрация 

продължава да бъде изложена на 

политическо влияние; настоятелно 

призовава правителството да насърчава 

професионализма и независимостта на 

всички равнища и да гарантира 

цялостното прилагане на принципите на 

отчетност, прозрачност и доказани 

заслуги; призовава компетентните 

органи да прилагат по устойчив начин 

закона за служителите в 

администрацията и закона за 

държавните служители, както и да 

приеме цялостна стратегия за реформа 

на публичната администрация за 

периода 2016 – 2020 г., включително 

план за действие и програма за реформа 

в управлението на публичните финанси; 

7. изразява загриженост, че 

македонската публична администрация 

продължава да бъде изложена на силно 

политическо влияние; настоятелно 

призовава правителството да насърчава 

професионализма и независимостта на 

всички равнища и да гарантира 

цялостното прилагане на принципите на 

отчетност, прозрачност и доказани 

заслуги; препоръчва равно 

представителство на всички 

общности във всички нива на 

публичната администрация; 
призовава компетентните органи да 

прилагат по устойчив начин закона за 

служителите в администрацията и 

закона за държавните служители, както 

и да приеме цялостна стратегия за 

реформа на публичната администрация 

за периода 2016 – 2020 г., включително 

план за действие и програма за реформа 

в управлението на публичните финанси; 

Or. en 

 

Изменение  116 

Елени Теохарус 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 7 
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Проектопредложение за резолюция Изменение 

7. изразява загриженост, че 

македонската публична 
администрация продължава да бъде 

изложена на политическо влияние; 

настоятелно призовава правителството 

да насърчава професионализма и 

независимостта на всички равнища и да 

гарантира цялостното прилагане на 

принципите на отчетност, прозрачност и 

доказани заслуги; призовава 

компетентните органи да прилагат по 

устойчив начин закона за служителите в 

администрацията и закона за 

държавните служители, както и да 

приеме цялостна стратегия за реформа 

на публичната администрация за 

периода 2016 – 2020 г., включително 

план за действие и програма за реформа 

в управлението на публичните финанси; 

7. изразява загриженост, че публичната 

администрация на БЮРМ продължава 

да бъде изложена на политическо 

влияние; счита, че следва да бъдат 

предложени и приложени 

допълнителни мерки и ефективни 

реформи; настоятелно призовава 

правителството да насърчава 

професионализма и независимостта на 

всички равнища и да гарантира 

цялостното прилагане на принципите на 

отчетност, прозрачност и доказани 

заслуги; призовава компетентните 

органи да прилагат по устойчив начин 

закона за служителите в 

администрацията и закона за 

държавните служители, както и да 

приеме цялостна стратегия за реформа 

на публичната администрация за 

периода 2016 – 2020 г., включително 

план за действие и програма за реформа 

в управлението на публичните финанси; 

Or. en 

 

Изменение  117 

Манолис Кефалоянис, Мария Спираки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

7. изразява загриженост, че 

македонската публична 
администрация продължава да бъде 

изложена на политическо влияние; 

настоятелно призовава правителството 

да насърчава професионализма и 

независимостта на всички равнища и да 

гарантира цялостното прилагане на 

принципите на отчетност, прозрачност и 

доказани заслуги; призовава 

компетентните органи да прилагат по 

7. изразява загриженост, че публичната 

администрация на бившата югославска 

република Македония продължава да 

бъде изложена на политическо влияние; 

настоятелно призовава правителството 

да насърчава професионализма и 

независимостта на всички равнища и да 

гарантира цялостното прилагане на 

принципите на отчетност, прозрачност и 

доказани заслуги; призовава 

компетентните органи да прилагат по 
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устойчив начин закона за служителите в 

администрацията и закона за 

държавните служители, както и да 

приеме цялостна стратегия за реформа 

на публичната администрация за 

периода 2016 – 2020 г., включително 

план за действие и програма за реформа 

в управлението на публичните финанси; 

устойчив начин закона за служителите в 

администрацията и закона за 

държавните служители, както и да 

приеме цялостна стратегия за реформа 

на публичната администрация за 

периода 2016 – 2020 г., включително 

план за действие и програма за реформа 

в управлението на публичните финанси; 

Or. en 

 

Изменение  118 

Никос Андрулакис 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

7. изразява загриженост, че 

македонската публична 
администрация продължава да бъде 

изложена на политическо влияние; 

настоятелно призовава правителството 

да насърчава професионализма и 

независимостта на всички равнища и да 

гарантира цялостното прилагане на 

принципите на отчетност, прозрачност и 

доказани заслуги; призовава 

компетентните органи да прилагат по 

устойчив начин закона за служителите в 

администрацията и закона за 

държавните служители, както и да 

приеме цялостна стратегия за реформа 

на публичната администрация за 

периода 2016 – 2020 г., включително 

план за действие и програма за реформа 

в управлението на публичните финанси; 

7. изразява загриженост, че публичната 

администрация продължава да бъде 

изложена на политическо влияние; 

настоятелно призовава правителството 

да насърчава професионализма и 

независимостта на всички равнища и да 

гарантира цялостното прилагане на 

принципите на отчетност, прозрачност и 

доказани заслуги; призовава 

компетентните органи да прилагат по 

устойчив начин закона за служителите в 

администрацията и закона за 

държавните служители, както и да 

приеме цялостна стратегия за реформа 

на публичната администрация за 

периода 2016 – 2020 г., включително 

план за действие и програма за реформа 

в управлението на публичните финанси; 

Or. en 

 

Изменение  119 

Тонино Пицула 
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Проектопредложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

7. изразява загриженост, че 

македонската публична администрация 

продължава да бъде изложена на 

политическо влияние; настоятелно 

призовава правителството да насърчава 

професионализма и независимостта на 

всички равнища и да гарантира 

цялостното прилагане на принципите на 

отчетност, прозрачност и доказани 

заслуги; призовава компетентните 

органи да прилагат по устойчив начин 

закона за служителите в 

администрацията и закона за 

държавните служители, както и да 

приеме цялостна стратегия за реформа 

на публичната администрация за 

периода 2016 – 2020 г., включително 

план за действие и програма за реформа 

в управлението на публичните финанси; 

7. изразява загриженост, че 

македонската публична администрация 

продължава да бъде изложена на 

политическо влияние; настоятелно 

призовава правителството да насърчава 

професионализма и независимостта на 

всички равнища и да гарантира 

цялостното прилагане на принципите на 

отчетност, прозрачност и доказани 

заслуги; призовава правителството да 

наложи мораториум върху 

изпълнението на Закона за 

превръщане на временни длъжности в 

безсрочни договори като задължение, 

произтичащо от приоритетите за 

неотложни реформи; призовава 
компетентните органи да прилагат по 

устойчив начин закона за служителите в 

администрацията и закона за 

държавните служители, както и да 

приеме цялостна стратегия за реформа 

на публичната администрация за 

периода 2016 – 2020 г., включително 

план за действие и програма за реформа 

в управлението на публичните финанси; 

Or. en 

 

Изменение  120 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

7. изразява загриженост, че 

македонската публична администрация 

продължава да бъде изложена на 

политическо влияние; настоятелно 

призовава правителството да насърчава 

7. изразява загриженост, че 

македонската публична администрация 

продължава да бъде изложена на 

политическо влияние; настоятелно 

призовава правителството да насърчава 
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професионализма и независимостта на 

всички равнища и да гарантира 

цялостното прилагане на принципите на 

отчетност, прозрачност и доказани 

заслуги; призовава компетентните 

органи да прилагат по устойчив начин 

закона за служителите в 

администрацията и закона за 

държавните служители, както и да 

приеме цялостна стратегия за реформа 

на публичната администрация за 

периода 2016 – 2020 г., включително 

план за действие и програма за реформа 

в управлението на публичните финанси; 

професионализма, неутралността и 

независимостта на всички равнища и да 

гарантира цялостното прилагане на 

принципите на отчетност, прозрачност и 

доказани заслуги; призовава 

компетентните органи да прилагат по 

устойчив начин закона за служителите в 

администрацията и закона за 

държавните служители, както и да 

приеме цялостна стратегия за реформа 

на публичната администрация за 

периода 2016 – 2020 г., включително 

план за действие и програма за реформа 

в управлението на публичните финанси; 

Or. en 

 

Изменение  121 

Туне Келам, Сандра Калниете, Едуард Кукан, Кристиан Дан Преда 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 7a (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 7a. подчертава необходимостта от 

засилване на административния 

капацитет и приобщаващо и 

основано на факти изготвяне на 

политики, за да се гарантира 

ефективното прилагане на 

политиките и линиите на 

отчетност; призовава за 

разработването на определена 

програма за обучение на служителите 

в публичната администрация; 

настоятелно призовава Комисията да 

предостави помощ и възможности за 

обмен във връзка с това; 

Or. en 

 

Изменение  122 

Туне Келам, Сандра Калниете, Едуард Кукан, Кристиан Дан Преда 
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Проектопредложение за резолюция 

Параграф 7б (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 7б. подкрепя плановете на 

правителството за увеличаване на 

достъпа до публични услуги чрез 

даването на приоритет на 

разработването на електронни 

услуги; предлага на правителството 

да търси възможности за 

побратимяване и да направи преглед 

на съществуващите най-добри 

практики; отбелязва, че 

електронните услуги ще намалят 

бюрократичната тежест за 

държавата и гражданите и за 

осъществяването на стопанска 

дейност; освен това електронните 

услуги ще повишат икономическите 

резултати на държавата и ще дадат 

възможност за повишаване на 

прозрачността на публичната 

администрация и услуги; 

Or. en 

 

Изменение  123 

Иво Вайгъл, Хавиер Нарт, Йозо Радош, Хилде Ваутманс, Илхан Кючук, Мария 

Тереса Хименес Барбат 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

8. отбелязва добре установената правна 

рамка и допълнителните мерки в 

реформата на съдебната власт, но 

изразява съжаление относно случаите на 

селективно правосъдие; отново 

призовава за политическа воля за 

деполитизирането на назначаването и 

повишението на съдии и прокурори, 

както и да се гарантира 

професионализмът и независимостта на 

8. отбелязва добре установената правна 

рамка и по-ранните мерки по 

отношение на реформата на съдебната 

власт, но изразява съжаление относно 

случаите на селективно правосъдие, по-

специално чрез злоупотребата с 

член 353 от наказателния кодекс; 

отново призовава за политическа воля за 

деполитизирането на назначаването и 

повишението на съдии и прокурори, 
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Съдебния съвет; подчертава 

необходимостта от правилното 

функциониране, наличието на 

достатъчно персонал и независимостта 

на административните съдилища, както 

и от укрепване на капацитета на 

академията за съдии и прокурори, като 

се има предвид, че според данните 

една пета от всички позиции на съдии 

в страната остават незаети поради 

недостиг на квалифицирани 

кандидати; призовава за приемането 

на новата стратегия за съдебна реформа 

за периода 2015 –2020 г. и план за 

действие; 

както и да се гарантира 

професионализмът и независимостта на 

Съдебния съвет; подчертава 

необходимостта от ефективното 

функциониране, наличието на 

достатъчно персонал и независимостта 

на административните съдилища, както 

и от укрепване на капацитета на 

академията за съдии и прокурори; 

призовава за подготвянето и 

правилното консултиране на 

заинтересованите страни относно 
новата стратегия за съдебна реформа за 

периода 2015 – 2020 г. и план за 

действие; 

Or. en 

 

Изменение  124 

Ричард Хауит 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

8. отбелязва добре установената правна 

рамка и допълнителните мерки в 

реформата на съдебната власт, но 

изразява съжаление относно случаите на 

селективно правосъдие; отново 

призовава за политическа воля за 

деполитизирането на назначаването и 

повишението на съдии и прокурори, 

както и да се гарантира 

професионализмът и независимостта на 

Съдебния съвет; подчертава 

необходимостта от правилното 

функциониране, наличието на 

достатъчно персонал и независимостта 

на административните съдилища, както 

и от укрепване на капацитета на 

академията за съдии и прокурори, като 

се има предвид, че според данните 

една пета от всички позиции на съдии 

в страната остават незаети поради 

недостиг на квалифицирани 

8. отбелязва добре установената правна 

рамка и по-ранните мерки по 

отношение на реформата на съдебната 

власт, но изразява съжаление относно 

случаите на селективно правосъдие, по-

специално чрез злоупотребата с 

член 353 от наказателния кодекс; 

отново призовава за политическа воля за 

деполитизирането на назначаването и 

повишението на съдии и прокурори, 

както и да се гарантира 

професионализмът и независимостта на 

Съдебния съвет; подчертава 

необходимостта от правилното 

функциониране, наличието на 

достатъчно персонал и независимостта 

на административните съдилища, както 

и от укрепване на капацитета на 

академията за съдии и прокурори; 

призовава за подготвянето и 

правилното консултиране на 
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кандидати; призовава за приемането 

на новата стратегия за съдебна реформа 

за периода 2015 –2020 г. и план за 

действие; 

заинтересованите страни относно 
новата стратегия за съдебна реформа за 

периода 2015 – 2020 г. и план за 

действие; 

Or. en 

 

Изменение  125 

Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

8. отбелязва добре установената 

правна рамка и допълнителните 

мерки в реформата на съдебната власт, 

но изразява съжаление относно 

случаите на селективно правосъдие; 

отново призовава за политическа воля за 

деполитизирането на назначаването и 

повишението на съдии и прокурори, 

както и да се гарантира 

професионализмът и независимостта на 

Съдебния съвет; подчертава 

необходимостта от правилното 

функциониране, наличието на 

достатъчно персонал и независимостта 

на административните съдилища, както 

и от укрепване на капацитета на 

академията за съдии и прокурори, като 

се има предвид, че според данните една 

пета от местата за съдии в страната 

остават незаети поради недостиг на 

квалифицирани кандидати; призовава за 

приемането на новата стратегия за 

съдебна реформа за периода 2015 –

2020 г. и план за действие; 

8. отбелязва правната рамка и мерките 

в реформата на съдебната власт и 

изразява съжаление относно случаите на 

селективно правосъдие; отново 

призовава за политическа воля за 

деполитизирането на назначаването и 

повишението на съдии и прокурори, 

както и да се гарантира 

професионализмът и независимостта на 

Съдебния съвет; подчертава 

необходимостта от правилното 

функциониране, наличието на 

достатъчно персонал и независимостта 

на административните съдилища, както 

и от укрепване на капацитета на 

академията за съдии и прокурори, като 

се има предвид, че според данните една 

пета от местата за съдии в страната 

остават незаети поради недостиг на 

квалифицирани кандидати; призовава за 

приемането на новата стратегия за 

съдебна реформа за периода 2015 –

2020 г. и план за действие; 

Or. it 

 

Изменение  126 

София Сакорафа 
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Проектопредложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

8. отбелязва добре установената 

правна рамка и допълнителните мерки в 

реформата на съдебната власт, но 

изразява съжаление относно случаите на 

селективно правосъдие; отново 

призовава за политическа воля за 

деполитизирането на назначаването и 

повишението на съдии и прокурори, 

както и да се гарантира 

професионализмът и независимостта на 

Съдебния съвет; подчертава 

необходимостта от правилното 

функциониране, наличието на 

достатъчно персонал и независимостта 

на административните съдилища, както 

и от укрепване на капацитета на 

академията за съдии и прокурори, като 

се има предвид, че според данните една 

пета от всички позиции на съдии в 

страната остават незаети поради 

недостиг на квалифицирани кандидати; 

призовава за приемането на новата 

стратегия за съдебна реформа за 

периода 2015 –2020 г. и план за 

действие; 

8. отбелязва правната рамка и 

допълнителните мерки в реформата на 

съдебната власт, но изразява съжаление 

относно случаите на селективно 

правосъдие и липса на независимост; 

отново призовава за реална политическа 

воля за деполитизирането на 

назначаването и повишението на съдии 

и прокурори, както и да се гарантира 

професионализмът и независимостта на 

Съдебния съвет; изразява своята 

загриженост във връзка с 

отбелязания регрес в състоянието на 

съдебната система от 2014 г. насам и 

с факта, че постиженията на 

процеса на реформи от последното 

десетилетие са сериозно подкопани 

от реалната и потенциалната 

политическа намеса в работата на 

съдебната власт; подчертава 

необходимостта от правилното 

функциониране, наличието на 

достатъчно персонал и независимостта 

на административните съдилища, както 

и от укрепване на капацитета на 

академията за съдии и прокурори, като 

се има предвид, че според данните една 

пета от всички позиции на съдии в 

страната остават незаети поради 

недостиг на квалифицирани кандидати; 

призовава за приемането на новата 

стратегия за съдебна реформа за 

периода 2015 –2020 г. и план за 

действие; 

Or. el 

 

Изменение  127 

Никос Андрулакис 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 8 
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Проектопредложение за резолюция Изменение 

8. отбелязва добре установената 

правна рамка и допълнителните мерки в 

реформата на съдебната власт, но 

изразява съжаление относно случаите на 

селективно правосъдие; отново 

призовава за политическа воля за 

деполитизирането на назначаването и 

повишението на съдии и прокурори, 

както и да се гарантира 

професионализмът и независимостта на 

Съдебния съвет; подчертава 

необходимостта от правилното 

функциониране, наличието на 

достатъчно персонал и независимостта 

на административните съдилища, както 

и от укрепване на капацитета на 

академията за съдии и прокурори, като 

се има предвид, че според данните една 

пета от всички позиции на съдии в 

страната остават незаети поради 

недостиг на квалифицирани кандидати; 

призовава за приемането на новата 

стратегия за съдебна реформа за 

периода 2015 –2020 г. и план за 

действие; 

8. отбелязва правната рамка и 

допълнителните мерки в реформата на 

съдебната власт, но изразява съжаление 

относно случаите на селективно 

правосъдие; отново призовава за 

политическа воля за деполитизирането 

на назначаването и повишението на 

съдии и прокурори, както и да се 

гарантира професионализмът и 

независимостта на Съдебния съвет; 

изразява загриженост, че от 2014 г. 

насам ситуацията се връща към 

предишното си положение, тъй като 

постиженията на процеса на 

реформи през последното 

десетилетие бяха сериозно подкопани 

от действителната и 

потенциалната политическа намеса 

в работата на съдебната власт; 
подчертава необходимостта от 

правилното функциониране, наличието 

на достатъчно персонал и 

независимостта на административните 

съдилища, както и от укрепване на 

капацитета на академията за съдии и 

прокурори, като се има предвид, че 

според данните една пета от всички 

позиции на съдии в страната остават 

незаети поради недостиг на 

квалифицирани кандидати; призовава за 

приемането на новата стратегия за 

съдебна реформа за периода 2015 – 

2020 г. и план за действие; 

Or. en 

 

Изменение  128 

Манолис Кефалоянис, Мария Спираки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 
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8. отбелязва добре установената 

правна рамка и допълнителните мерки в 

реформата на съдебната власт, но 

изразява съжаление относно случаите на 

селективно правосъдие; отново 

призовава за политическа воля за 

деполитизирането на назначаването и 

повишението на съдии и прокурори, 

както и да се гарантира 

професионализмът и независимостта на 

Съдебния съвет; подчертава 

необходимостта от правилното 

функциониране, наличието на 

достатъчно персонал и независимостта 

на административните съдилища, както 

и от укрепване на капацитета на 

академията за съдии и прокурори, като 

се има предвид, че според данните една 

пета от всички позиции на съдии в 

страната остават незаети поради 

недостиг на квалифицирани кандидати; 

призовава за приемането на новата 

стратегия за съдебна реформа за 

периода 2015 –2020 г. и план за 

действие; 

8. отбелязва правната рамка и 

допълнителните мерки в реформата на 

съдебната власт, но изразява съжаление 

относно случаите на селективно 

правосъдие; отново призовава за 

политическа воля за деполитизирането 

на назначаването и повишението на 

съдии и прокурори, както и да се 

гарантира професионализмът и 

независимостта на Съдебния съвет; 

изразява загриженост от факта, че 

от 2014 г. насам ситуацията се връща 

към предишното си положение, тъй 

като постиженията на процеса на 

реформи през последното 

десетилетие бяха сериозно подкопани 

от действителната и 

потенциалната политическа намеса 

в работата на съдебната власт; 
подчертава необходимостта от 

правилното функциониране, наличието 

на достатъчно персонал и 

независимостта на административните 

съдилища, както и от укрепване на 

капацитета на академията за съдии и 

прокурори, като се има предвид, че 

според данните една пета от всички 

позиции на съдии в страната остават 

незаети поради недостиг на 

квалифицирани кандидати; призовава за 

приемането на новата стратегия за 

съдебна реформа за периода 2015 – 

2020 г. и план за действие; 

Or. en 

 

Изменение  129 

Ангел Джамбазки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

8. отбелязва добре установената правна 

рамка и допълнителните мерки в 

реформата на съдебната власт, но 

8. отбелязва добре установената правна 

рамка и допълнителните мерки в 

реформата на съдебната власт, но 
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изразява съжаление относно случаите на 

селективно правосъдие; отново 

призовава за политическа воля за 

деполитизирането на назначаването и 

повишението на съдии и прокурори, 

както и да се гарантира 

професионализмът и независимостта на 

Съдебния съвет; подчертава 

необходимостта от правилното 

функциониране, наличието на 

достатъчно персонал и независимостта 

на административните съдилища, както 

и от укрепване на капацитета на 

академията за съдии и прокурори, като 

се има предвид, че според данните една 

пета от всички позиции на съдии в 

страната остават незаети поради 

недостиг на квалифицирани кандидати; 

призовава за приемането на новата 

стратегия за съдебна реформа за 

периода 2015 –2020 г. и план за 

действие; 

изразява съжаление относно случаите на 

селективно правосъдие и е сериозно 

загрижен от връщането към 

предишното положение от 2014 г. 

насам, дължащо се на реалната и 

потенциалната политическа намеса 

в работата на съдебната власт; 

отново призовава за политическа воля за 

деполитизирането на назначаването и 

повишението на съдии и прокурори, 

както и да се гарантира 

професионализмът и независимостта на 

Съдебния съвет; подчертава 

необходимостта от правилното 

функциониране, наличието на 

достатъчно персонал и независимостта 

на административните съдилища, както 

и от укрепване на капацитета на 

академията за съдии и прокурори, като 

се има предвид, че според данните една 

пета от всички позиции на съдии в 

страната остават незаети поради 

недостиг на квалифицирани кандидати; 

призовава за приемането на новата 

стратегия за съдебна реформа за 

периода 2015 – 2020 г. и план за 

действие; 

Or. en 

 

Изменение  130 

Елени Теохарус 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

8. отбелязва добре установената правна 

рамка и допълнителните мерки в 

реформата на съдебната власт, но 

изразява съжаление относно случаите на 

селективно правосъдие; отново 

призовава за политическа воля за 

деполитизирането на назначаването и 

повишението на съдии и прокурори, 

както и да се гарантира 

8. отбелязва добре установената правна 

рамка и допълнителните мерки в 

реформата на съдебната власт, но 

изразява съжаление относно случаите на 

селективно правосъдие; счита, че 

следва да бъдат предложени и 

приложени допълнителни мерки и 

ефективни реформи; отново призовава 

за политическа воля за 
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професионализмът и независимостта на 

Съдебния съвет; подчертава 

необходимостта от правилното 

функциониране, наличието на 

достатъчно персонал и независимостта 

на административните съдилища, както 

и от укрепване на капацитета на 

академията за съдии и прокурори, като 

се има предвид, че според данните една 

пета от всички позиции на съдии в 

страната остават незаети поради 

недостиг на квалифицирани кандидати; 

призовава за приемането на новата 

стратегия за съдебна реформа за 

периода 2015 –2020 г. и план за 

действие; 

деполитизирането на назначаването и 

повишението на съдии и прокурори, 

както и да се гарантира 

професионализмът и независимостта на 

Съдебния съвет; подчертава 

необходимостта от правилното 

функциониране, наличието на 

достатъчно персонал и независимостта 

на административните съдилища, както 

и от укрепване на капацитета на 

академията за съдии и прокурори, като 

се има предвид, че според данните една 

пета от всички позиции на съдии в 

страната остават незаети поради 

недостиг на квалифицирани кандидати; 

призовава за приемането на новата 

стратегия за съдебна реформа за 

периода 2015 – 2020 г. и план за 

действие; 

Or. en 

 

Изменение  131 

Ангел Джамбазки, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Марек Юрек 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

9. счита, че гражданското общество е 

добре организирано, но продължава да 

бъде загрижен относно трудната среда, 

която го заобикаля, и публичните атаки 

от страна на политици и медии върху 

организациите на гражданското 

общество; изразява съжаление относно 

недостатъчното сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество, както на централно, така и на 

местно равнище, при определянето на 

политиките и в законотворчеството; 

настоятелно призовава правителството 

да изготви съответния план за действие 

за периода 2015 – 2017 г. и да учреди 

съвета за сътрудничество с 

организациите на гражданското 

9. счита, че гражданското общество е 

добре организирано, но продължава да 

бъде загрижен относно трудната среда, 

която го заобикаля, и публичните атаки 

от страна на политици и медии върху 

организациите на гражданското 

общество; призовава органите да не 

дискриминират организациите на 

гражданското общество на каквото и 

да било основание, като например 

политическа принадлежност, 

религиозни възгледи или етнически 

състав; счита, че свободата на 

събранията и сдруженията не следва 

да се отказва на никоя група от хора 

без сериозна обосновка за това; 
изразява съжаление относно 
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общество; недостатъчното сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество, както на централно, така и на 

местно равнище, при определянето на 

политиките и в законотворчеството; 

настоятелно призовава правителството 

да признае добавената стойност на 

организациите на гражданското 

общество в политическия дебат и в 

законотворчеството, да изготви 

съответния план за действие за периода 

2015 – 2017 г. и да учреди съвета за 

сътрудничество с организациите на 

гражданското общество, който трябва 

да включва също и представители на 

различните общности; 

Or. en 

 

Изменение  132 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

9. счита, че гражданското общество е 

добре организирано, но продължава да 

бъде загрижен относно трудната среда, 

която го заобикаля, и публичните атаки 

от страна на политици и медии върху 

организациите на гражданското 

общество; изразява съжаление относно 

недостатъчното сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество, както на централно, така и на 

местно равнище, при определянето на 

политиките и в законотворчеството; 

настоятелно призовава правителството 

да изготви съответния план за действие 

за периода 2015 – 2017 г. и да учреди 

съвета за сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество; 

9. счита, че гражданското общество е 

добре организирано, но продължава да 

бъде загрижен относно трудната среда, 

която го заобикаля, и публичните атаки 

от страна на политици и медии върху 

организациите на гражданското 

общество; изразява съжаление относно 

недостатъчното сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество, както на централно, така и на 

местно равнище, при определянето на 

политиките и в законотворчеството; 

настоятелно призовава правителството 

да демонстрира искрена готовност за 

консултации с различните участници 

в процеса на създаване както на 

законодателството, така и на 

политиките и да изготви съответния 

план за действие за периода 2015 – 

2017 г. и да учреди съвета за 
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сътрудничество с организациите на 

гражданското общество; 

Or. el 

 

Изменение  133 

Йозо Радош 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

9. счита, че гражданското общество е 

добре организирано, но продължава да 

бъде загрижен относно трудната среда, 

която го заобикаля, и публичните атаки 

от страна на политици и медии върху 

организациите на гражданското 

общество; изразява съжаление относно 

недостатъчното сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество, както на централно, така и на 

местно равнище, при определянето на 

политиките и в законотворчеството; 

настоятелно призовава правителството 

да изготви съответния план за действие 

за периода 2015 – 2017 г. и да учреди 

съвета за сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество; 

9. счита, че гражданското общество е 

добре организирано, но продължава да 

бъде загрижен относно трудната среда, 

която го заобикаля, и публичните атаки 

от страна на политици и медии върху 

организациите на гражданското 

общество; изразява съжаление относно 

недостатъчното сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество, както на централно, така и на 

местно равнище, при определянето на 

политиките и в законотворчеството; 

призовава органите да насърчават 

организациите на гражданското 

общество да участват активно в 

прегледа на целия изборен процес; 
настоятелно призовава правителството 

да изготви съответния план за действие 

за периода 2015 – 2017 г. и да учреди 

съвета за сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество; 

Or. en 

 

Изменение  134 

Иво Вайгъл, Хавиер Нарт, Йозо Радош, Хилде Ваутманс, Илхан Кючук, Мария 

Тереса Хименес Барбат 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 9 
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Проектопредложение за резолюция Изменение 

9. счита, че гражданското общество е 

добре организирано, но продължава да 

бъде загрижен относно трудната среда, 

която го заобикаля, и публичните атаки 

от страна на политици и медии върху 

организациите на гражданското 

общество; изразява съжаление относно 

недостатъчното сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество, както на централно, така и на 

местно равнище, при определянето на 

политиките и в законотворчеството; 

настоятелно призовава правителството 

да изготви съответния план за действие 

за периода 2015 – 2017 г. и да учреди 

съвета за сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество; 

9. счита, че гражданското общество е 

добре организирано, но продължава да 

бъде загрижен относно трудната среда, 

която го заобикаля, и публичните атаки 

от страна на политици и медии върху 

организациите на гражданското 

общество; изразява съжаление относно 

недостатъчното сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество, както на централно, така и на 

местно равнище, при определянето на 

политиките и в законотворчеството; 

настоятелно призовава правителството 

да изготви съответния план за действие 

за периода 2015 – 2017 г. и да учреди 

съвета за сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество; припомня на съответните 

органи да осигурят открит, прозрачен 

и приобщаващ процес по отношение 

на изпълнението на Стратегията за 

интегрирано образование чрез 

предоставяне на достатъчно 

финансиране и включване на 

организациите на гражданското 

общество в процеса на нейното 

преразглеждане и прилагане; 

Or. en 

 

Изменение  135 

Кристиан Дан Преда 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

9. счита, че гражданското общество е 

добре организирано, но продължава да 

бъде загрижен относно трудната среда, 

която го заобикаля, и публичните атаки 

от страна на политици и медии върху 

организациите на гражданското 

9. счита, че гражданското общество е 

добре организирано, но продължава да 

бъде загрижен относно трудната среда, 

която го заобикаля, и публичните атаки 

от страна на политици и медии върху 

организациите на гражданското 
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общество; изразява съжаление относно 

недостатъчното сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество, както на централно, така и на 

местно равнище, при определянето на 

политиките и в законотворчеството; 

настоятелно призовава правителството 

да изготви съответния план за действие 

за периода 2015 – 2017 г. и да учреди 

съвета за сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество; 

общество; изразява съжаление относно 

недостатъчното сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество, както на централно, така и на 

местно равнище, при определянето на 

политиките и в законотворчеството; 

настоятелно призовава правителството 

да изготви съответния план за действие 

за периода 2015 – 2017 г. и да учреди 

съвета за сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество; със загриженост отбелязва 

насилствените сблъсъци между 

протестиращите и полицията по 

време на демонстрациите през май и 

призовава правителството да 

гарантира пълното зачитане на 

свободата на събранията; 

Or. en 

 

Изменение  136 

Туне Келам 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

9. счита, че гражданското общество е 

добре организирано, но продължава да 

бъде загрижен относно трудната среда, 

която го заобикаля, и публичните атаки 

от страна на политици и медии върху 

организациите на гражданското 

общество; изразява съжаление относно 

недостатъчното сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество, както на централно, така и на 

местно равнище, при определянето на 

политиките и в законотворчеството; 

настоятелно призовава правителството 

да изготви съответния план за действие 

за периода 2015 – 2017 г. и да учреди 

съвета за сътрудничество с 

организациите на гражданското 

9. счита, че гражданското общество е 

добре организирано, но продължава да 

бъде загрижен относно трудната среда, 

която го заобикаля, и публичните атаки 

от страна на политици и медии върху 

организациите на гражданското 

общество; изразява съжаление относно 

недостатъчното сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество, както на централно, така и на 

местно равнище, при определянето на 

политиките и в законотворчеството; 

настоятелно призовава правителството 

да изготви съответния план за действие 

за периода 2015 – 2017 г. и да учреди 

съвета за сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество, както и редовно и 
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общество; структурирано да включва 

организациите на гражданското 

общество в процеса на изготвяне на 

политики; 

Or. en 

 

Изменение  137 

Дейвид Макалистър 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

9. счита, че гражданското общество е 

добре организирано, но продължава да 

бъде загрижен относно трудната среда, 

която го заобикаля, и публичните атаки 

от страна на политици и медии върху 

организациите на гражданското 

общество; изразява съжаление относно 

недостатъчното сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество, както на централно, така и на 

местно равнище, при определянето на 

политиките и в законотворчеството; 

настоятелно призовава правителството 

да изготви съответния план за действие 

за периода 2015 – 2017 г. и да учреди 

съвета за сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество; 

9. счита, че гражданското общество е 

добре организирано, но продължава да 

бъде загрижен относно трудната среда, 

която го заобикаля, и публичните атаки 

от страна на политици и медии върху 

организациите на гражданското 

общество; изразява съжаление относно 

недостатъчното сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество, както на централно, така и на 

местно равнище, при определянето на 

политиките и в законотворчеството; 

настоятелно призовава правителството 

да изготви съответния план за действие 

за периода 2015 – 2017 г. и да учреди 

съвета за сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество, за да улесни необходимия 

диалог; 

Or. en 

 

Изменение  138 

Андрей Ковачев 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 9a (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 
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 9a. отново заявява, че органите и 

гражданското общество следва да 

предприемат подходящи мерки за 

постигане на историческо помирение, 

за да се преодолее разделението 

между и в рамките на различните 

етнически и национални групи, 

включително гражданите с българска 

идентичност; 

Or. en 

 

Изменение  139 

Андрей Ковачев 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 9б (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 9б. изразява своето разочарование от 

липсата на напредък при 

съвместното честване на общи 

исторически събития и личности със 

съседни държави – членки на ЕС, 

което би допринесло за по-добро 

разбиране на историята и за 

добросъседски отношения; насърчава 

създаването на съвместна експертна 

комисия по въпросите на историята 

и образованието с България и Гърция, 

с цел да се допринесе за обективно, 

основаващо се на факти тълкуване на 

историята, да се засили 

академичното сътрудничество и да се 

поощри положително отношение на 

младите хора към съседните 

държави; 

Or. en 

 

Изменение  140 

Андрей Ковачев 
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Проектопредложение за резолюция 

Параграф 9в (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 9в. очаква от политическите органи 

да се въздържат от използването на 

българската етническа 

принадлежност за обиждане и като 

начин за сплашване на 

политическите опоненти; 

Or. en 

 

Изменение  141 

Иво Вайгъл, Хавиер Нарт, Йозо Радош, Хилде Ваутманс, Илхан Кючук, Мария 

Тереса Хименес Барбат 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

10. продължава да бъде загрижен 

относно широко разпространената 

корупция, особено в държавната и 

местната администрация, обществените 

поръчки и финансирането на 

политическите партии; настоятелно 

призовава правителството да се бори с 

корупцията по неселективен начин, да 

постигне надеждни резултати по 

отношение на превенцията и 

наказателното преследване, както и да 

гарантира, че всички правоприлагащи и 

надзорни органи разполагат с 

достатъчно самостоятелност, за да 

действат независимо; подчертава 

необходимостта да се създаде нов 

всеобхватен механизъм за защита при 

подаване на сигнали, да се засили 

независимостта на полицията, 

държавния прокурор и на Държавната 

комисия за предотвратяване на 

корупцията, както и да се укрепят 

персоналът и техническият капацитет на 

Министерството на вътрешните работи 

10. продължава да бъде загрижен 

относно широко разпространената 

корупция, особено в държавната и 

местната администрация, обществените 

поръчки и финансирането на 

политическите партии; настоятелно 

призовава правителството да се бори с 

корупцията по неселективен начин, да 

постигне надеждни резултати по 

отношение на превенцията и 

наказателното преследване на 

корупцията на високо равнище, както 

и да гарантира, че всички 

правоприлагащи и надзорни органи 

разполагат с достатъчно 

самостоятелност, за да действат 

независимо; отбелязва приемането на 

закона за защита на лицата, 

подаващи сигнали за нередности, през 

ноември 2015 г. и настоятелно 

призовава органите да гарантират 

неговото прилагане в съответствие с 

европейските стандарти; подчертава 

необходимостта да се засили 
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за борба с корупцията; независимостта на полицията, 

държавния прокурор и на Държавната 

комисия за предотвратяване на 

корупцията, както и да се укрепят 

персоналът и техническият капацитет на 

Министерството на вътрешните работи 

за борба с корупцията; призовава за 

засилен контрол по отношение на 

потенциалните конфликти на 

интереси и на активите, 

принадлежащи на избрани и 

назначени длъжностни лица, чрез 

създаването на централен регистър 

на такива държавни служители; 

Or. en 

 

Изменение  142 

Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

10. продължава да бъде загрижен 

относно широко разпространената 

корупция, особено в държавната и 

местната администрация, обществените 

поръчки и финансирането на 

политическите партии; настоятелно 

призовава правителството да се бори с 

корупцията по неселективен начин, да 

постигне надеждни резултати по 

отношение на превенцията и 

наказателното преследване, както и да 

гарантира, че всички правоприлагащи и 

надзорни органи разполагат с 

достатъчно самостоятелност, за да 

действат независимо; подчертава 

необходимостта да се създаде нов 

всеобхватен механизъм за защита при 

подаване на сигнали, да се засили 

независимостта на полицията, 

държавния прокурор и на Държавната 

комисия за предотвратяване на 

корупцията, както и да се укрепят 

10. продължава да бъде загрижен 

относно високата степен на широко 

разпространена корупция, особено в 

държавната и местната администрация, 

обществените поръчки и финансирането 

на политическите партии; настоятелно 

призовава правителството да се бори 

решително с корупцията, да постигне 

надеждни резултати по отношение на 

превенцията и наказателното 

преследване, както и да гарантира, че 

всички правоприлагащи и надзорни 

органи разполагат с достатъчно 

самостоятелност, за да действат 

независимо; подчертава необходимостта 

да се създаде нов всеобхватен 

механизъм за защита при подаване на 

сигнали, да се засили независимостта на 

полицията, държавния прокурор и на 

Държавната комисия за предотвратяване 

на корупцията, както и да се укрепят 

персоналът и техническият капацитет на 
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персоналът и техническият капацитет на 

Министерството на вътрешните работи 

за борба с корупцията; 

Министерството на вътрешните работи 

за борба с корупцията; 

Or. it 

 

Изменение  143 

Ангел Джамбазки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

10. продължава да бъде загрижен 

относно широко разпространената 

корупция, особено в държавната и 

местната администрация, обществените 

поръчки и финансирането на 

политическите партии; настоятелно 

призовава правителството да се бори с 

корупцията по неселективен начин, да 

постигне надеждни резултати по 

отношение на превенцията и 

наказателното преследване, както и да 

гарантира, че всички правоприлагащи и 

надзорни органи разполагат с 

достатъчно самостоятелност, за да 

действат независимо; подчертава 

необходимостта да се създаде нов 

всеобхватен механизъм за защита при 

подаване на сигнали, да се засили 

независимостта на полицията, 

държавния прокурор и на Държавната 

комисия за предотвратяване на 

корупцията, както и да се укрепят 

персоналът и техническият капацитет на 

Министерството на вътрешните работи 

за борба с корупцията; 

10. продължава да бъде загрижен 

относно широко разпространената 

корупция, особено в държавната и 

местната администрация, обществените 

поръчки и финансирането на 

политическите партии; изразява 

загриженост относно сливането на 

медии и политическите и 

правителствените дейности, по-

специално по отношение на 

разходването на публични средства; 

решително осъжда съществуването 

на незаконни връзки между 

икономически, политически и 

семейни взаимоотношения, що се 

отнася до разходването на публични 

средства; призовава правителството 

да приеме законодателна рамка, с 

която да се уреждат конфликтите 

на интереси и да се оповестяват 

публично активите на лица, заемащи 

висши държавни длъжности, като 

допълнителна мярка за борба с 

корупцията; настоятелно призовава 

правителството да се бори с корупцията 

по неселективен начин, да постигне 

надеждни резултати по отношение на 

превенцията и наказателното 

преследване, както и да гарантира, че 

всички правоприлагащи и надзорни 

органи разполагат с достатъчно 

самостоятелност, за да действат 

независимо; подчертава необходимостта 
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да се създаде нов всеобхватен 

механизъм за защита при подаване на 

сигнали, да се засили независимостта на 

полицията, държавния прокурор и на 

Държавната комисия за предотвратяване 

на корупцията, както и да се укрепят 

персоналът и техническият капацитет на 

Министерството на вътрешните работи 

за борба с корупцията; 

Or. en 

 

Изменение  144 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

10. продължава да бъде загрижен 

относно широко разпространената 

корупция, особено в държавната и 

местната администрация, обществените 

поръчки и финансирането на 

политическите партии; настоятелно 

призовава правителството да се бори с 

корупцията по неселективен начин, да 

постигне надеждни резултати по 

отношение на превенцията и 

наказателното преследване, както и да 

гарантира, че всички правоприлагащи и 

надзорни органи разполагат с 

достатъчно самостоятелност, за да 

действат независимо; подчертава 

необходимостта да се създаде нов 

всеобхватен механизъм за защита при 

подаване на сигнали, да се засили 

независимостта на полицията, 

държавния прокурор и на Държавната 

комисия за предотвратяване на 

корупцията, както и да се укрепят 

персоналът и техническият капацитет на 

Министерството на вътрешните работи 

за борба с корупцията; 

10. продължава да бъде загрижен 

относно широко разпространената 

корупция, особено в държавната и 

местната администрация, обществените 

поръчки и финансирането на 

политическите партии; изразява своята 

загриженост във връзка с липсата на 

напредък през изминалата година по 

отношение на идентифицираните 

нерешени проблеми с корупцията; 
настоятелно призовава правителството 

да се бори с корупцията по 

неселективен начин, да постигне 

надеждни резултати по отношение на 

превенцията и наказателното 

преследване, както и да гарантира, че 

всички правоприлагащи и надзорни 

органи разполагат с достатъчно 

самостоятелност, за да действат 

независимо; насърчава независимите 

организации на гражданското 

общество и медиите да изобличават 

корупцията и да подкрепят 

независимите и безпристрастни 

разследвания и съдебни процеси; 
подчертава необходимостта да се 

създаде нов всеобхватен механизъм за 
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защита при подаване на сигнали, да се 

засили независимостта на полицията, 

държавния прокурор и на Държавната 

комисия за предотвратяване на 

корупцията, както и да се укрепят 

персоналът и техническият капацитет на 

Министерството на вътрешните работи 

за борба с корупцията; 

Or. el 

 

Изменение  145 

Кристиан Дан Преда 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

10. продължава да бъде загрижен 

относно широко разпространената 

корупция, особено в държавната и 

местната администрация, обществените 

поръчки и финансирането на 

политическите партии; настоятелно 

призовава правителството да се бори с 

корупцията по неселективен начин, да 

постигне надеждни резултати по 

отношение на превенцията и 

наказателното преследване, както и да 

гарантира, че всички правоприлагащи и 

надзорни органи разполагат с 

достатъчно самостоятелност, за да 

действат независимо; подчертава 

необходимостта да се създаде нов 

всеобхватен механизъм за защита при 

подаване на сигнали, да се засили 

независимостта на полицията, 

държавния прокурор и на Държавната 

комисия за предотвратяване на 

корупцията, както и да се укрепят 

персоналът и техническият капацитет на 

Министерството на вътрешните работи 

за борба с корупцията; 

10. продължава да бъде загрижен 

относно широко разпространената 

корупция, особено в държавната и 

местната администрация, обществените 

поръчки и финансирането на 

политическите партии; настоятелно 

призовава правителството да се бори с 

корупцията по неселективен начин, да 

постигне надеждни резултати по 

отношение на превенцията и 

наказателното преследване, 

включително в случаите на корупция 

на високо равнище, както и да 

гарантира, че всички правоприлагащи и 

надзорни органи разполагат с 

достатъчно самостоятелност, за да 

действат независимо; подчертава 

необходимостта да се създаде нов 

всеобхватен механизъм за защита при 

подаване на сигнали, да се засили 

независимостта на полицията, 

държавния прокурор и на Държавната 

комисия за предотвратяване на 

корупцията, както и да се укрепят 

персоналът и техническият капацитет на 

Министерството на вътрешните работи 

за борба с корупцията; 
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Or. en 

 

Изменение  146 

Ричард Хауит 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

10. продължава да бъде загрижен 

относно широко разпространената 

корупция, особено в държавната и 

местната администрация, обществените 

поръчки и финансирането на 

политическите партии; настоятелно 

призовава правителството да се бори с 

корупцията по неселективен начин, да 

постигне надеждни резултати по 

отношение на превенцията и 

наказателното преследване, както и да 

гарантира, че всички правоприлагащи и 

надзорни органи разполагат с 

достатъчно самостоятелност, за да 

действат независимо; подчертава 

необходимостта да се създаде нов 

всеобхватен механизъм за защита при 

подаване на сигнали, да се засили 

независимостта на полицията, 

държавния прокурор и на Държавната 

комисия за предотвратяване на 

корупцията, както и да се укрепят 

персоналът и техническият капацитет на 

Министерството на вътрешните работи 

за борба с корупцията; 

10. продължава да бъде загрижен 

относно широко разпространената 

корупция, особено в държавната и 

местната администрация, обществените 

поръчки и финансирането на 

политическите партии; настоятелно 

призовава правителството да се бори с 

корупцията по неселективен начин, да 

постигне надеждни резултати по 

отношение на превенцията и 

наказателното преследване, както и да 

гарантира, че всички правоприлагащи и 

надзорни органи разполагат с 

достатъчно самостоятелност, за да 

действат независимо; подчертава 

необходимостта да се създаде нов 

всеобхватен механизъм за защита при 

подаване на сигнали в съответствие с 

европейските стандарти, да се засили 

независимостта на полицията, 

държавния прокурор и на Държавната 

комисия за предотвратяване на 

корупцията, както и да се укрепят 

персоналът и техническият капацитет на 

Министерството на вътрешните работи 

за борба с корупцията; 

Or. en 

 

Изменение  147 

Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 11 
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Проектопредложение за резолюция Изменение 

11. приветства факта, че полицията 

и прокуратурата бяха укрепени в 

борбата срещу организираната 

престъпност и че са предприети 

стъпки, включително 

регионални/международни операции, 

за предотвратяване и борба с 

трафика на хора; насърчава по-

нататъшното подобряване на 

сътрудничеството между 

правоприлагащите агенции и 

засилването на правомощията и 

ресурсите на съдилищата и агенцията за 

управление на конфискувано 

имущество; призовава за това 

националният координационен център 

за борба с организираната престъпност 

да започне дейност и за постигане на 

солидни резултати в борбата с 

изпирането на пари; 

11. насърчава по-нататъшното 

подобряване на сътрудничеството 

между правоприлагащите агенции и 

засилването на правомощията и 

ресурсите на съдилищата и агенцията за 

управление на конфискувано 

имущество; призовава за това 

националният координационен център 

за борба с организираната престъпност 

да започне дейност и за постигане на 

солидни резултати в борбата с 

изпирането на пари; 

Or. it 

 

Изменение  148 

Нина Гил 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

11. приветства факта, че полицията и 

прокуратурата бяха укрепени в борбата 

срещу организираната престъпност и че 

са предприети стъпки, включително 

регионални/международни операции, за 

предотвратяване и борба с трафика на 

хора; насърчава по-нататъшното 

подобряване на сътрудничеството 

между правоприлагащите агенции и 

засилването на правомощията и 

ресурсите на съдилищата и агенцията за 

управление на конфискувано 

имущество; призовава за това 

11. приветства факта, че полицията и 

прокуратурата бяха укрепени в борбата 

срещу организираната престъпност и че 

са предприети стъпки, включително 

регионални/международни операции, за 

предотвратяване и борба с трафика на 

хора; насърчава по-нататъшното 

подобряване на сътрудничеството 

между правоприлагащите агенции и 

засилването на правомощията и 

ресурсите на съдилищата и агенцията за 

управление на конфискувано 

имущество; призовава за това 
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националният координационен център 

за борба с организираната престъпност 

да започне дейност и за гарантиране на 

солидни резултати в борбата с 

изпирането на пари; 

националният координационен център 

за борба с организираната престъпност 

да започне дейност и за гарантиране на 

солидни резултати в борбата с 

изпирането на пари; приветства 

участието на Македония в регионални 

инициативи за борба с незаконния 

трафик на огнестрелни оръжия и 

взривни вещества; настоятелно 

призовава за допълнително засилване 

на сътрудничеството в тази област 

между Комисията и македонските 

органи, както и правителствата в 

региона; 

Or. en 

 

Изменение  149 

Туне Келам 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

11. приветства факта, че полицията и 

прокуратурата бяха укрепени в борбата 

срещу организираната престъпност и че 

са предприети стъпки, включително 

регионални/международни операции, за 

предотвратяване и борба с трафика на 

хора; насърчава по-нататъшното 

подобряване на сътрудничеството 

между правоприлагащите агенции и 

засилването на правомощията и 

ресурсите на съдилищата и агенцията за 

управление на конфискувано 

имущество; призовава за това 

националният координационен център 

за борба с организираната престъпност 

да започне дейност и за гарантиране на 

солидни резултати в борбата с 

изпирането на пари; 

11. приветства факта, че полицията и 

прокуратурата бяха укрепени в борбата 

срещу организираната престъпност и че 

са предприети стъпки, включително 

регионални/международни операции, за 

предотвратяване и борба с трафика на 

хора; приветства сътрудничеството 

със съседните държави, държавите – 

членки на ЕС, и Евроюст при 

разбиването на няколко мрежи на 

организираната престъпност; 
насърчава по-нататъшното подобряване 

на сътрудничеството между 

правоприлагащите агенции и 

засилването на правомощията и 

ресурсите на съдилищата и агенцията за 

управление на конфискувано 

имущество; призовава за това 

националният координационен център 

за борба с организираната престъпност 

да започне дейност и за гарантиране на 

солидни резултати в борбата с 
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изпирането на пари; 

Or. en 

 

Изменение  150 

Ясенко Селимович 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

11. приветства факта, че полицията и 

прокуратурата бяха укрепени в борбата 

срещу организираната престъпност и че 

са предприети стъпки, включително 

регионални/международни операции, за 

предотвратяване и борба с трафика на 

хора; насърчава по-нататъшното 

подобряване на сътрудничеството 

между правоприлагащите агенции и 

засилването на правомощията и 

ресурсите на съдилищата и агенцията за 

управление на конфискувано 

имущество; призовава за това 

националният координационен център 

за борба с организираната престъпност 

да започне дейност и за гарантиране на 

солидни резултати в борбата с 

изпирането на пари; 

11. приветства факта, че полицията и 

прокуратурата бяха укрепени в борбата 

срещу организираната престъпност и че 

са предприети стъпки, включително 

регионални/международни операции, за 

предотвратяване и борба с трафика на 

хора; насърчава по-нататъшното 

подобряване на сътрудничеството 

между правоприлагащите агенции, 

също и в съседните държави, и 

засилването на правомощията и 

ресурсите на съдилищата и агенцията за 

управление на конфискувано 

имущество; призовава за това 

националният координационен център 

за борба с организираната престъпност 

да започне дейност и за гарантиране на 

солидни резултати в борбата с 

изпирането на пари; 

Or. en 

 

Изменение  151 

Дейвид Макалистър 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 11a (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 11a. настоятелно призовава за 

пълното завършване на 

разследванията на събитията в 
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Куманово; 

Or. en 

 

Изменение  152 

Ангел Джамбазки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

12. отбелязва важния принос на 

регионалните усилия за борба с 

ислямския радикализъм; насърчава 

разработването на всеобхватна 

стратегия и план за действие за 

предотвратяване и борба с 

радикализацията, в тясно 

сътрудничество с религиозните лидери 

и общности, както и да се положат 

усилия за идентифициране, 

възпрепятстване и възпиране на 

чуждестранни бойци терористи; 

настоятелно призовава за пълното 

завършване на разследванията на 

събитията в Куманово; 

12. отбелязва важния принос на 

регионалните усилия за борба с 

ислямския радикализъм; насърчава 

разработването на всеобхватна 

стратегия и план за действие за 

предотвратяване и борба с 

радикализацията, в тясно 

сътрудничество с религиозните лидери 

и общности, както и да се положат 

усилия за идентифициране, 

възпрепятстване и възпиране на 

чуждестранни бойци терористи; 

Or. en 

 

Изменение  153 

Дейвид Макалистър 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

12. отбелязва важния принос на 

регионалните усилия за борба с 

ислямския радикализъм; насърчава 

разработването на всеобхватна 

стратегия и план за действие за 

предотвратяване и борба с 

радикализацията, в тясно 

12. отбелязва важния принос на 

регионалните усилия за борба с 

ислямския радикализъм; насърчава 

разработването на всеобхватна 

стратегия и план за действие за 

предотвратяване и борба с 

радикализацията, в тясно 
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сътрудничество с религиозните лидери 

и общности, както и да се положат 

усилия за идентифициране, 

възпрепятстване и възпиране на 

чуждестранни бойци терористи; 

настоятелно призовава за пълното 

завършване на разследванията на 

събитията в Куманово; 

сътрудничество с религиозните лидери 

и общности, както и да се положат 

усилия за идентифициране, 

възпрепятстване и възпиране на 

чуждестранни бойци терористи; 

Or. en 

 

Изменение  154 

Рамона Николе Мънеску 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

12. отбелязва важния принос на 

регионалните усилия за борба с 

ислямския радикализъм; насърчава 

разработването на всеобхватна 

стратегия и план за действие за 

предотвратяване и борба с 

радикализацията, в тясно 

сътрудничество с религиозните лидери 

и общности, както и да се положат 

усилия за идентифициране, 

възпрепятстване и възпиране на 

чуждестранни бойци терористи; 

настоятелно призовава за пълното 

завършване на разследванията на 

събитията в Куманово; 

12. отбелязва важния принос на 

регионалните усилия за борба с 

ислямския радикализъм; насърчава 

разработването на всеобхватна 

стратегия и план за действие за 

предотвратяване и борба с 

радикализацията, в тясно 

сътрудничество с религиозните лидери 

и общности, както и да се положат 

усилия за идентифициране, 

възпрепятстване и възпиране на 

чуждестранни бойци терористи; отново 

решително заявява необходимостта 

от обща проактивна стратегия във 

външната политика и политиката за 

сигурност и отбрана предвид 

настоящата международна 

терористична заплаха; настоятелно 

призовава за пълното завършване на 

разследванията на събитията в 

Куманово; 

Or. en 

 

Изменение  155 

Алойз Петерле 
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Проектопредложение за резолюция 

Параграф 12а (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 12a. като отбелязва настоящия 

геополитически контекст в Европа и 

съседните ѝ държави, счита, че 

македонското членство в НАТО може 

да допринесе за постигането на по-

голяма сигурност и политическа 

стабилност в Югоизточна Европа; 

призовава всички държави – членки на 

ЕС, които са членки на НАТО, да 

подкрепят активно 

присъединяването на държавата към 

НАТО; 

Or. en 

 

Изменение  156 

Ангел Джамбазки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 12а (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 12a. настоятелно призовава за 

пълното завършване на 

разследванията на събитията в 

Куманово; призовава всички 

политически участници в държавата 

да не свързват случая с ислямска 

радикализация преди приключването 

на действителното разследване; 

приветства декларациите на 

политическите участници, че 

събитията в Куманово не следва са се 

свързват с междуетнически 

отношения; 

Or. en 
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Изменение  157 

Марияна Петир, Давор Иво Щир, Дьорд Хьолвени, Ружа Томашич, Ивана 

Малетич, Андрей Пленкович, Арне Герике, Милан Звер 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 12а (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 12a. счита, че македонското членство 

в НАТО може да допринесе за 

постигането на по-голяма сигурност 

и политическа стабилност в 

Югоизточна Европа; призовава всички 

държави – членки на ЕС, които са 

членки на НАТО, да подкрепят 

активно присъединяването на 

държавата към НАТО; 

Or. en 

 

Изменение  158 

Туне Келам 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

13. повтаря призива си за привеждане в 

съответствие на законодателството в 

областта на борбата с дискриминацията 

с достиженията на правото на ЕС по 

отношение на дискриминацията на 

основание сексуална ориентация; 

подчертава необходимостта от борба с 

предразсъдъците и дискриминацията 

срещу ромите и улесняване на достъпа 

им до социално подпомагане; 

приветства новия закон за борба с 

домашното насилие, но отбелязва, че 

той не признава всички форми на 

насилие; настоятелно призовава 

компетентните органи да предоставят 

услуги в подкрепа на жертвите на 

домашно насилие и да заделят 

достатъчно средства за прилагане на 

13. повтаря призива си за привеждане в 

съответствие на законодателството в 

областта на борбата с дискриминацията 

с достиженията на правото на ЕС по 

отношение на дискриминацията на 

основание сексуална ориентация; 

подчертава необходимостта от борба с 

предразсъдъците и дискриминацията 

срещу ромите и улесняване на достъпа 

им до социална интеграция и до 

образователната система и пазара на 

труда; приветства новия закон за борба 

с домашното насилие, но отбелязва, че 

той не признава всички форми на 

насилие; настоятелно призовава 

компетентните органи да предоставят 

услуги в подкрепа на жертвите на 

домашно насилие и да заделят 
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стратегията и плана за действие за 

равенство между половете; 

достатъчно средства за прилагане на 

стратегията и плана за действие за 

равенство между половете; 

Or. en 

 

Изменение  159 

Ангел Джамбазки, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Марек Юрек 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

13. повтаря призива си за привеждане в 

съответствие на законодателството в 

областта на борбата с дискриминацията 

с достиженията на правото на ЕС по 

отношение на дискриминацията на 

основание сексуална ориентация; 

подчертава необходимостта от борба с 

предразсъдъците и дискриминацията 

срещу ромите и улесняване на достъпа 

им до социално подпомагане; 

приветства новия закон за борба с 

домашното насилие, но отбелязва, че 

той не признава всички форми на 

насилие; настоятелно призовава 

компетентните органи да предоставят 

услуги в подкрепа на жертвите на 

домашно насилие и да заделят 

достатъчно средства за прилагане на 

стратегията и плана за действие за 

равенство между половете; 

13. повтаря призива си за привеждане в 

съответствие на законодателството в 

областта на борбата с дискриминацията 

с достиженията на правото на ЕС по 

отношение на дискриминацията на 

основание сексуална ориентация; 

подчертава необходимостта от борба с 

предразсъдъците и дискриминацията на 

каквото и да било основание срещу 

различните общности и улесняване на 

достъпа им до социално подпомагане и 

образование, както и до пазара на 

труда; приветства новия закон за борба 

с домашното насилие, но отбелязва, че 

той не признава всички форми на 

насилие; настоятелно призовава 

компетентните органи да предоставят 

услуги в подкрепа на жертвите на 

домашно насилие и да заделят 

достатъчно средства за прилагане на 

стратегията и плана за действие за 

равенство между половете; 

Or. en 

 

Изменение  160 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 13 
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Проектопредложение за резолюция Изменение 

13. повтаря призива си за привеждане в 

съответствие на законодателството в 

областта на борбата с дискриминацията 

с достиженията на правото на ЕС по 

отношение на дискриминацията на 

основание сексуална ориентация; 

подчертава необходимостта от борба с 

предразсъдъците и дискриминацията 

срещу ромите и улесняване на достъпа 

им до социално подпомагане; 

приветства новия закон за борба с 

домашното насилие, но отбелязва, че 

той не признава всички форми на 

насилие; настоятелно призовава 

компетентните органи да предоставят 

услуги в подкрепа на жертвите на 

домашно насилие и да заделят 

достатъчно средства за прилагане на 

стратегията и плана за действие за 

равенство между половете; 

13. повтаря призива си за привеждане в 

съответствие на законодателството в 

областта на борбата с дискриминацията 

с достиженията на правото на ЕС по 

отношение на дискриминацията на 

основание сексуална ориентация; 

отново изразява своята загриженост 

във връзка с факта, че ЛГБТИ 

общността продължава да се 

сблъсква с дискриминация и 

хомофобско съдържание в медиите, 

както онлайн, така и офлайн; осъжда 

извършването на всякакъв вид 

насилие срещу ЛГБТИ общността и 

повтаря призива си виновниците да 

бъдат изправени пред съда, 

включително тези, които са 

отговорни за повтарящите се актове 

на насилие срещу центъра за подкрепа 

на ЛГБТИ в Скопие; изразява 

съжаление във връзка с факта, че през 

август парламентът отхвърли 

проект за изменение на 

законодателството в областта на 

борбата срещу дискриминацията, с 

което щяха да се забранят всички 

форми на пряка или непряка 

дискриминация въз основа на 

сексуална ориентация и полова 

идентичност; напомня на 

правителството и политическите 

партии тяхната отговорност за 

формирането на култура на 

приобщаване и толерантност; 
подчертава необходимостта от борба с 

предразсъдъците и дискриминацията 

срещу ромите и улесняване на достъпа 

им до социално подпомагане; 

приветства новия закон за борба с 

домашното насилие, но отбелязва, че 

той не признава всички форми на 

насилие; настоятелно призовава 

компетентните органи да предоставят 

услуги в подкрепа на жертвите на 

домашно насилие и да заделят 

достатъчно средства за прилагане на 
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стратегията и плана за действие за 

равенство между половете; 

Or. el 

 

Изменение  161 

Улрике Луначек, Даниеле Виоти, Таня Файон, София ин 'т Велд, Сирпа 

Пиетикяйнен 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

13. повтаря призива си за привеждане в 

съответствие на законодателството в 

областта на борбата с дискриминацията 

с достиженията на правото на ЕС по 

отношение на дискриминацията на 

основание сексуална ориентация; 

подчертава необходимостта от борба с 

предразсъдъците и дискриминацията 

срещу ромите и улесняване на достъпа 

им до социално подпомагане; 

приветства новия закон за борба с 

домашното насилие, но отбелязва, че 

той не признава всички форми на 

насилие; настоятелно призовава 

компетентните органи да предоставят 

услуги в подкрепа на жертвите на 

домашно насилие и да заделят 

достатъчно средства за прилагане на 

стратегията и плана за действие за 

равенство между половете; 

13. повтаря призива си за привеждане в 

съответствие на законодателството в 

областта на борбата с дискриминацията 

с достиженията на правото на ЕС по 

отношение на дискриминацията на 

основание сексуална ориентация и 

полова идентичност; осъжда всички 

видове насилие срещу общността на 

лесбийките, гейовете, бисексуалните, 

транссексуалните и 

интерсексуалните лица и приканва 

всички политически ръководители и 

личности в рамките на обществото 

като цяло да постъпят по същия 

начин; призовава за изправянето пред 

съда на извършителите на такова 

насилие; подчертава необходимостта от 

борба с предразсъдъците и 

дискриминацията срещу ромите и 

улесняване на достъпа им до социално 

подпомагане; приветства новия закон за 

борба с домашното насилие, но 

отбелязва, че той не признава всички 

форми на насилие; настоятелно 

призовава компетентните органи да 

предоставят услуги в подкрепа на 

жертвите на домашно насилие и да 

заделят достатъчно средства за 

прилагане на стратегията и плана за 

действие за равенство между половете; 

припомня на правителството и 

политическите партии тяхната 

отговорност за създаването на 
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култура на приобщаване и приемане; 

Or. en 

 

Изменение  162 

Ричард Хауит 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

13. повтаря призива си за привеждане в 

съответствие на законодателството в 

областта на борбата с дискриминацията 

с достиженията на правото на ЕС по 

отношение на дискриминацията на 

основание сексуална ориентация; 

подчертава необходимостта от борба с 

предразсъдъците и дискриминацията 

срещу ромите и улесняване на достъпа 

им до социално подпомагане; 

приветства новия закон за борба с 

домашното насилие, но отбелязва, че 

той не признава всички форми на 

насилие; настоятелно призовава 

компетентните органи да предоставят 

услуги в подкрепа на жертвите на 

домашно насилие и да заделят 

достатъчно средства за прилагане на 

стратегията и плана за действие за 

равенство между половете; 

13. повтаря призива си за привеждане в 

съответствие на законодателството в 

областта на борбата с дискриминацията 

с достиженията на правото на ЕС по 

отношение на дискриминацията на 

основание сексуална ориентация и 

полова идентичност, и отбелязва, че 

новите членове на комисията за борба 

с дискриминацията са били избрани 

въз основа на политическата си 

принадлежност към управляващата 

коалиция, което поставя въпроса дали 

е нарушено нейното безпристрастно 

и ефективно функциониране; 

подчертава необходимостта от борба с 

предразсъдъците и дискриминацията 

срещу ромите и улесняване на достъпа 

им до социално подпомагане; 

приветства новия закон за борба с 

домашното насилие, но отбелязва, че 

той не признава всички форми на 

насилие; настоятелно призовава 

компетентните органи да предоставят 

услуги в подкрепа на жертвите на 

домашно насилие и да заделят 

достатъчно средства за прилагане на 

стратегията и плана за действие за 

равенство между половете; 

Or. en 

 

Изменение  163 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 
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от името на групата Verts/ALE 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

13. повтаря призива си за привеждане в 

съответствие на законодателството в 

областта на борбата с дискриминацията 

с достиженията на правото на ЕС по 

отношение на дискриминацията на 

основание сексуална ориентация; 

подчертава необходимостта от борба с 

предразсъдъците и дискриминацията 

срещу ромите и улесняване на достъпа 

им до социално подпомагане; 

приветства новия закон за борба с 

домашното насилие, но отбелязва, че 

той не признава всички форми на 

насилие; настоятелно призовава 

компетентните органи да предоставят 

услуги в подкрепа на жертвите на 

домашно насилие и да заделят 

достатъчно средства за прилагане на 

стратегията и плана за действие за 

равенство между половете; 

13. повтаря призива си за привеждане в 

съответствие на законодателството в 

областта на борбата с дискриминацията 

с достиженията на правото на ЕС по 

отношение на дискриминацията на 

основание сексуална ориентация и 

полова идентичност, и отбелязва, че 

новите членове на комисията са били 

избрани въз основа на политическата 

си принадлежност и не могат да 

осигурят нейното безпристрастно и 

ефективно функциониране; подчертава 

необходимостта от борба с 

предразсъдъците и дискриминацията 

срещу ромите и улесняване на достъпа 

им до социално подпомагане; 

приветства новия закон за борба с 

домашното насилие, но отбелязва, че 

той не признава всички форми на 

насилие; настоятелно призовава 

компетентните органи да предоставят 

услуги в подкрепа на жертвите на 

домашно насилие и да заделят 

достатъчно средства за прилагане на 

стратегията и плана за действие за 

равенство между половете; 

Or. en 

 

Изменение  164 

Тонино Пицула 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

13. повтаря призива си за привеждане в 

съответствие на законодателството в 

областта на борбата с дискриминацията 

13. повтаря призива си за привеждане в 

съответствие на законодателството в 

областта на борбата с дискриминацията 
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с достиженията на правото на ЕС по 

отношение на дискриминацията на 

основание сексуална ориентация; 

подчертава необходимостта от борба с 

предразсъдъците и дискриминацията 

срещу ромите и улесняване на достъпа 

им до социално подпомагане; 

приветства новия закон за борба с 

домашното насилие, но отбелязва, че 

той не признава всички форми на 

насилие; настоятелно призовава 

компетентните органи да предоставят 

услуги в подкрепа на жертвите на 

домашно насилие и да заделят 

достатъчно средства за прилагане на 

стратегията и плана за действие за 

равенство между половете; 

с достиженията на правото на ЕС по 

отношение на дискриминацията на 

основание сексуална ориентация; 

подчертава необходимостта от борба с 

предразсъдъците и дискриминацията 

срещу ромите и улесняване на достъпа 

им до социално подпомагане; изразява 

съжаление от факта, че в новия 

състав на комисията за борба с 

дискриминацията има само една 

жена, а някои членове имат 

дискриминационно минало; приветства 

новия закон за борба с домашното 

насилие, но отбелязва, че той не 

признава всички форми на насилие; 

настоятелно призовава компетентните 

органи да предоставят услуги в 

подкрепа на жертвите на домашно 

насилие и да заделят достатъчно 

средства за прилагане на стратегията и 

плана за действие за равенство между 

половете; 

Or. en 

 

Изменение  165 

Ричард Хауит 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 13а (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 13a. отново потвърждава, че 

законодателството в областта на 

борбата с дискриминацията следва да 

бъде изменено, за да бъде приведено в 

съответствие с достиженията на 

правото по отношение на всички 

групи, посочени в член 19 от Договора 

за Европейския съюз; осъжда 

изказванията, подбуждащи към 

омраза срещу дискриминираните 

групи, и призовава за бързо, 

безпристрастно и ефективно 

разследване и наказателно 

преследване на всички престъпления 
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от омраза и нападения, насочени към 

определени хора поради 

дискриминационни причини; 

Or. en 

 

Изменение  166 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 13а (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 13a. приветства в този контекст 

„Декларацията от Прищина“, в 

която се отправя призив към 

правителствата, международните и 

междуправителствените 

организации и организациите на 

гражданското общество за пълно 

прилагане на принципите на 

недискриминация и равенство при 

работата и действията за 

насърчаване и спазване на правата на 

ромите и борбата с антиромските 

настроения в Западните Балкани; 

Or. en 

 

Изменение  167 

Рамона Николе Мънеску 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

14. отбелязва със загриженост, че 

междуетническото съвместно 

съществуване продължава да бъде 

уязвимо; припомня на партийните 

лидери относно ангажимента им за 

цялостно прилагане на Охридското 

14. отбелязва със загриженост, че 

междуетническото съвместно 

съществуване продължава да бъде 

уязвимо; припомня на партийните 

лидери относно ангажимента им за 

цялостно прилагане на Охридското 
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рамково споразумение и за завършване 

на прегледа на споразумението; 

приканва Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно 

състоянието на междуетническото 

съвместно съществуване в страната и 

изпълнението на Охридското рамково 

споразумение; 

рамково споразумение и за завършване 

на прегледа на споразумението; 

приканва Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно 

състоянието на междуетническото 

съвместно съществуване в страната и 

изпълнението на Охридското рамково 

споразумение; отбелязва, че мерките 

за преодоляване на слабото 

представителство на по-малките 

малцинства продължават да бъдат 

недостатъчни, и счита, че за 

ефективното изпълнение на 

Стратегията за интегрирано 

образование е необходима по-голяма 

политическа подкрепа и подкрепа чрез 

държавно финансиране; с оглед на 

това призовава правителството и 

компетентните месни органи да 

започнат изпълнението на 

Стратегията за интегрирано 

образование, и счита за важно 

включването на организации на 

гражданското общество в този 

процес; препоръчва по-проактивен 

подход, за да се гарантира 

етническата, културната и 

езиковата идентичност на всички 

общности; 

Or. en 

 

Изменение  168 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

14. отбелязва със загриженост, че 

междуетническото съвместно 

съществуване продължава да бъде 

уязвимо; припомня на партийните 

лидери относно ангажимента им за 

цялостно прилагане на Охридското 

14. отбелязва със загриженост, че 

междуетническото съвместно 

съществуване продължава да бъде 

уязвимо, и че са необходими по-силни 

и по-ефективни усилия за засилване 

на междуетническия диалог; 
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рамково споразумение и за завършване 

на прегледа на споразумението; 

приканва Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно 

състоянието на междуетническото 

съвместно съществуване в страната и 

изпълнението на Охридското рамково 

споразумение; 

припомня на партийните лидери 

относно ангажимента им за цялостно 

прилагане на Охридското рамково 

споразумение и за завършване на 

прегледа на споразумението; 

подчертава колко е важно да се 

започне дългоочакваното 

преброяването без по-нататъшно 

забавяне; приканва Комисията да 

докладва на Парламента и на Съвета 

относно състоянието на 

междуетническото съвместно 

съществуване в страната и 

изпълнението на Охридското рамково 

споразумение; отново изразява своето 

становище относно интегрираното 

образование и припомня на 

съответните органи да осигурят 

открит, прозрачен и приобщаващ 

процес по отношение на 

изпълнението на Стратегията за 

интегрирано образование чрез 

предоставяне на финансиране и 

включване на организациите на 

гражданското общество в процеса на 

преразглеждане и прилагане; 

Or. en 

 

Изменение  169 

Ангел Джамбазки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

14. отбелязва със загриженост, че 

междуетническото съвместно 

съществуване продължава да бъде 

уязвимо; припомня на партийните 

лидери относно ангажимента им за 

цялостно прилагане на Охридското 

рамково споразумение и за завършване 

на прегледа на споразумението; 

приканва Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно 

14. отбелязва със загриженост, че 

междуетническото съвместно 

съществуване продължава да бъде 

уязвимо; счита, че са необходими 

конкретни мерки за гарантиране на 

правата и свободите на всички 

граждани и за постигане на социално 

сближаване между различните 

етнически, национални и религиозни 

общности; припомня на партийните 



 

AM\1080975BG.doc 109/177 PE573.037v01-00 

 BG 

състоянието на междуетническото 

съвместно съществуване в страната и 

изпълнението на Охридското рамково 

споразумение; 

лидери относно ангажимента им за 

цялостно прилагане на Охридското 

рамково споразумение и за завършване 

на прегледа на споразумението; 

приканва Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно 

състоянието на междуетническото 

съвместно съществуване в страната и 

изпълнението на Охридското рамково 

споразумение; осъжда всяка форма на 

иредентизъм и всеки опит да се 

дезинтегрират различни социални 

групи; 

Or. en 

 

Изменение  170 

Луи Мишел 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

14. отбелязва със загриженост, че 

междуетническото съвместно 

съществуване продължава да бъде 

уязвимо; припомня на партийните 

лидери относно ангажимента им за 

цялостно прилагане на Охридското 

рамково споразумение и за завършване 

на прегледа на споразумението; 

приканва Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно 

състоянието на междуетническото 

съвместно съществуване в страната и 

изпълнението на Охридското рамково 

споразумение; 

14. отбелязва със загриженост, че 

междуетническото съвместно 

съществуване продължава да бъде 

уязвимо; припомня на партийните 

лидери относно ангажимента им за 

цялостно прилагане на Охридското 

рамково споразумение и за завършване 

на прегледа на споразумението; 

приканва Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно 

състоянието на междуетническото 

съвместно съществуване в страната и 

изпълнението на Охридското рамково 

споразумение; припомня, че 

образованието и обучението в 

областта на културата могат да 

допринасят за обективното 

тълкуване на историята на региона, 

да спомагат за създаване на 

толерантност и да насърчават 

помирението между различните 

етнически групи на населението; 
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Or. nl 

 

Изменение  171 

Кристиан Дан Преда 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

14. отбелязва със загриженост, че 

междуетническото съвместно 

съществуване продължава да бъде 

уязвимо; припомня на партийните 

лидери относно ангажимента им за 

цялостно прилагане на Охридското 

рамково споразумение и за завършване 

на прегледа на споразумението; 

приканва Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно 

състоянието на междуетническото 

съвместно съществуване в страната и 

изпълнението на Охридското рамково 

споразумение; 

14. отбелязва със загриженост, че 

междуетническото съвместно 

съществуване продължава да бъде 

уязвимо; припомня на партийните 

лидери относно ангажимента им за 

цялостно прилагане на Охридското 

рамково споразумение и за завършване 

на прегледа на споразумението; 

призовава всички политически 

партии и организации на 

гражданското общество активно да 

насърчават едно приобщаващо и 

толерантно многоетническо и 

многорелигиозно общество; приканва 

Комисията да докладва на Парламента и 

на Съвета относно състоянието на 

междуетническото съвместно 

съществуване в страната и 

изпълнението на Охридското рамково 

споразумение; 

Or. en 

 

Изменение  172 

Туне Келам 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

14. отбелязва със загриженост, че 

междуетническото съвместно 

съществуване продължава да бъде 

уязвимо; припомня на партийните 

14. отбелязва със загриженост, че 

междуетническото съвместно 

съществуване продължава да бъде 

уязвимо; припомня на партийните 
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лидери относно ангажимента им за 

цялостно прилагане на Охридското 

рамково споразумение и за завършване 

на прегледа на споразумението; 

приканва Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно 

състоянието на междуетническото 

съвместно съществуване в страната и 

изпълнението на Охридското рамково 

споразумение; 

лидери относно ангажимента им за 

цялостно прилагане на Охридското 

рамково споразумение и за завършване 

на прегледа на споразумението; 

приканва Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно 

състоянието на междуетническото 

съвместно съществуване в страната и 

изпълнението на Охридското рамково 

споразумение; призовава за по-добра 

координация на стратегическата 

програма за децентрализация за 

периода 2015 – 2020 г. и нейния план за 

действие; 

Or. en 

 

Изменение  173 

Ясенко Селимович 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

14. отбелязва със загриженост, че 

междуетническото съвместно 

съществуване продължава да бъде 

уязвимо; припомня на партийните 

лидери относно ангажимента им за 

цялостно прилагане на Охридското 

рамково споразумение и за завършване 

на прегледа на споразумението; 

приканва Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно 

състоянието на междуетническото 

съвместно съществуване в страната и 

изпълнението на Охридското рамково 

споразумение; 

14. отбелязва със загриженост, че 

междуетническото съвместно 

съществуване продължава да бъде 

уязвимо; припомня на партийните 

лидери относно ангажимента им за 

цялостно прилагане на Охридското 

рамково споразумение и за завършване 

на прегледа на споразумението; 

призовава за представяне на 

предложения за по-нататъшно 

гарантиране на междуетническото 

съвместно съществуване; приканва 

Комисията да докладва на Парламента и 

на Съвета относно състоянието на 

междуетническото съвместно 

съществуване в страната и 

изпълнението на Охридското рамково 

споразумение; 

Or. en 
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Изменение  174 

Тонино Пицула 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

14. отбелязва със загриженост, че 

междуетническото съвместно 

съществуване продължава да бъде 

уязвимо; припомня на партийните 

лидери относно ангажимента им за 

цялостно прилагане на Охридското 

рамково споразумение и за завършване 

на прегледа на споразумението; 

приканва Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно 

състоянието на междуетническото 

съвместно съществуване в страната и 

изпълнението на Охридското рамково 

споразумение; 

14. отбелязва със загриженост, че 

междуетническото съвместно 

съществуване продължава да бъде 

уязвимо; припомня на 

правителството, институциите и 
партийните лидери ангажимента им за 

цялостно прилагане на Охридското 

рамково споразумение и за завършване 

на прегледа на споразумението; 

приканва Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно 

състоянието на междуетническото 

съвместно съществуване в страната и 

изпълнението на Охридското рамково 

споразумение; 

Or. en 

 

Изменение  175 

Едуард Кукан 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

14. отбелязва със загриженост, че 

междуетническото съвместно 

съществуване продължава да бъде 

уязвимо; припомня на партийните 

лидери относно ангажимента им за 

цялостно прилагане на Охридското 

рамково споразумение и за завършване 

на прегледа на споразумението; 

приканва Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно 

състоянието на междуетническото 

съвместно съществуване в страната и 

изпълнението на Охридското рамково 

14. отбелязва със загриженост, че 

междуетническото съвместно 

съществуване продължава да бъде 

уязвимо; припомня на партийните 

лидери относно ангажимента им за 

цялостно прилагане на Охридското 

рамково споразумение и за завършване 

на прегледа на споразумението, 

включително на препоръките 

относно политиката; приканва 

Комисията да докладва на Парламента и 

на Съвета относно състоянието на 

междуетническото съвместно 
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споразумение; съществуване в страната и 

изпълнението на Охридското рамково 

споразумение; 

Or. en 

 

Изменение  176 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 14а (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 14a. призовава органите да 

гарантират, че препоръките на 

службата на омбудсмана и други 

консултативни органи са следвани от 

всички държавни органи при пълно 

спазване на закона и на принципа на 

отчетност, за да се гарантират 

ефективни правни санкции за 

неизпълнение на исканията и 

препоръките на независими органи, 

както и за да се гарантира 

изменението на Закона за омбудсмана, 

за да бъде той в пълно съответствие 

с определените от ООН принципи от 

Париж относно статута и 

функционирането на националните 

институции за защита и насърчаване 

на правата на човека; 

Or. en 

 

Изменение  177 

Андрей Ковачев 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 14а (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 14a. насърчава органите отново да 
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предприемат прекъснатото 

преброяване на населението, което 

ще предостави точни статистически 

данни относно населението, които да 

послужат като основа за изготвяне 

на правителствените програми за 

развитие и за подходящо бюджетно 

планиране; със загриженост 

отбелязва, че гражданите с българска 

етническа принадлежност все още са 

възпрепятствани да декларират 

своята националност поради липсата 

на подходящи регистри в 

документите за преброяване на 

населението, и по тази причина 

настоятелно призовава държавата да 

предприеме необходимите стъпки за 

премахване на горепосочената пречка; 

Or. en 

 

Изменение  178 

Ричард Хауит 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 14а (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 14a. отново посочва препоръката, 

направена в предишната резолюция 

относно интегрираното образование, 

и припомня на съответните органи 

да осигурят открит, прозрачен и 

приобщаващ процес по отношение на 

изпълнението на Стратегията за 

интегрирано образование чрез 

предоставяне на финансиране и 

включване на организациите на 

гражданското общество в процеса на 

преразглеждане и прилагане; 

Or. en 
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Изменение  179 

Ричард Хауит 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

15. изразява съжаление относно 

влошаването на положението относно 

свободата на медиите; изразява дълбока 

загриженост относно продължаващата 

поляризация на медиите, случаите на 

сплашване и автоцензура, системна 

политическа намеса в редакционните 

политики и ниските професионални 

стандарти сред журналистите; 

настоятелно призовава правителството 

да гарантира прилагането на прозрачни 

и обективни критерии за рекламните 

си дейности и да осигури прозрачно и 

непроизволно прилагане на новия 

закон за електронните съобщения и 

аудио-визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; 

призовава за гарантиране на 

редакционната и финансовата 

независимост на обществения радио- и 

телевизионен оператор; 

15. изразява съжаление относно 

влошаването на положението относно 

свободата на изразяване и свободата 

на медиите; изразява дълбока 

загриженост относно продължаващата 

поляризация на медиите и 

изказванията, подбуждащи към 

омраза, в медиите, случаите на 

сплашване и автоцензура, системната 

политическа намеса в редакционните 

политики и липсата на разследващи и 

балансирани репортажи; настоятелно 

призовава правителството да гарантира 

прилагането на прозрачни и обективни 

критерии за обявленията за 

обществени услуги, които да заменят 

рекламата от страна на 

правителството; изразява съжаление 

относно неспазването от страна на 

обществените и другите радио- и 

телевизионни оператори на 

правилата да приемат политически 

реклами от всички партии; призовава 

на членовете на съвета на 

регулаторния орган за аудио-визуални 
медийни услуги да се предоставят 

пълни правомощия за вземане на 

решения, както и призовава за нови 

непартийни назначения в този съвет 

и в обществения радио- и 

телевизионен оператор след 

консултация с асоциацията на 

журналистите; призовава за 

гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

оператор и настоява, че 

легитимността на предстоящите 

избори зависи от решителни 

действия, за да се гарантират равни 

условия за участниците също и по 
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отношение на медиите; 

Or. en 

 

Изменение  180 

Тонино Пицула 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

15. изразява съжаление относно 

влошаването на положението относно 

свободата на медиите; изразява дълбока 

загриженост относно продължаващата 

поляризация на медиите, случаите на 

сплашване и автоцензура, системна 

политическа намеса в редакционните 

политики и ниските професионални 

стандарти сред журналистите; 

настоятелно призовава правителството 

да гарантира прилагането на прозрачни 

и обективни критерии за рекламните си 

дейности и да осигури прозрачно и 

непроизволно прилагане на новия закон 

за електронните съобщения и аудио-

визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

оператор; 

15. изразява съжаление относно 

влошаването на положението относно 

свободата на медиите; изразява дълбока 

загриженост относно продължаващия 

политически натиск над медиите, 

неотдавнашните нови редакционни 

промени, случаите на сплашване и 

автоцензура, системната политическа 

намеса в редакционните политики и 

ниските професионални стандарти сред 

журналистите; призовава всички 

страни да се споразумеят за 

неотложна медийна реформа, която 

да осигури независимо регулиране и 

обективни и професионални 

репортажи; настоятелно призовава 

правителството да гарантира 

прилагането на прозрачни и обективни 

критерии за рекламните си дейности и 

да осигури прозрачно и непроизволно 

прилагане на закона за електронните 

съобщения и аудио-визуалните медийни 

услуги, включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

оператор; 

Or. en 
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Изменение  181 

Иво Вайгъл, Хавиер Нарт, Йозо Радош, Хилде Ваутманс, Илхан Кючук, Мария 

Тереса Хименес Барбат 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

15. изразява съжаление относно 

влошаването на положението относно 

свободата на медиите; изразява дълбока 

загриженост относно продължаващата 

поляризация на медиите, случаите на 

сплашване и автоцензура, системна 

политическа намеса в редакционните 

политики и ниските професионални 

стандарти сред журналистите; 

настоятелно призовава правителството 

да гарантира прилагането на прозрачни 

и обективни критерии за рекламните 

си дейности и да осигури прозрачно и 

непроизволно прилагане на новия закон 

за електронните съобщения и аудио-

визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

оператор; 

15. изразява съжаление относно 

влошаването на положението относно 

свободата на изразяване и свободата 

на медиите; изразява дълбока 

загриженост относно продължаващата 

поляризация и липса на плурализъм на 

медиите, случаите на сплашване и 

автоцензура, системната политическа 

намеса в редакционните политики и 

ниските професионални и етични 

стандарти сред някои журналисти; 

настоятелно призовава правителството 

да гарантира прилагането на прозрачни 

и обективни критерии за обявленията 

за обществени услуги и да осигури 

прозрачно и непроизволно прилагане на 

новия закон за електронните съобщения 

и аудио-визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

оператор и във връзка с предстоящите 

избори призовава за равни условия за 

участниците също и по отношение 

на медиите; 

Or. en 

Изменение  182 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 
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15. изразява съжаление относно 

влошаването на положението относно 

свободата на медиите; изразява дълбока 

загриженост относно продължаващата 

поляризация на медиите, случаите на 

сплашване и автоцензура, системна 

политическа намеса в редакционните 

политики и ниските професионални 

стандарти сред журналистите; 

настоятелно призовава правителството 

да гарантира прилагането на прозрачни 

и обективни критерии за рекламните си 

дейности и да осигури прозрачно и 

непроизволно прилагане на новия закон 

за електронните съобщения и аудио-

визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

оператор; 

15. отново подчертава колко е важно 

да се зачита основното право на 

свобода на изразяване на мнение; 
изразява съжаление относно 

допълнителното влошаване на 

положението относно свободата на 

медиите; в този контекст изразява 

съжалението си във връзка с факта, 

че в изготвената от Репортери без 

граници класация страната от 34-то 

място през 2009 г. е паднала на 117-

ото място през 2015 г.; изразява 
дълбока загриженост относно 

продължаващата поляризация на 

медиите, широкото разпространение 

на незаконно подслушване на 

журналисти, случаите на сплашване и 

автоцензура, системна политическа 

намеса в редакционните политики и 

ниските професионални стандарти сред 

журналистите; настоятелно призовава 

правителството да гарантира 

прилагането на прозрачни и обективни 

критерии за рекламните си дейности и 

да осигури прозрачно и непроизволно 

прилагане на новия закон за 

електронните съобщения и аудио-

визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

оператор; 

Or. el 

 

Изменение  183 

Ангел Джамбазки, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Марек Юрек 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

15. изразява съжаление относно 15. изразява съжаление относно 
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влошаването на положението относно 

свободата на медиите; изразява дълбока 

загриженост относно продължаващата 

поляризация на медиите, случаите на 

сплашване и автоцензура, системна 

политическа намеса в редакционните 

политики и ниските професионални 

стандарти сред журналистите; 

настоятелно призовава правителството 

да гарантира прилагането на прозрачни 

и обективни критерии за рекламните си 

дейности и да осигури прозрачно и 

непроизволно прилагане на новия закон 

за електронните съобщения и аудио-

визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

оператор; 

допълнителното влошаване на 

положението относно свободата на 

медиите; изразява сериозна 

загриженост за рекордно големия 

брой отвличания на журналисти през 

2015 г. според доклада на 

организацията „Журналисти без 

граници“; изразява дълбока 

загриженост относно продължаващата 

поляризация на медиите, случаите на 

сплашване и автоцензура, системна 

политическа намеса в редакционните 

политики и ниските професионални 

стандарти сред журналистите; 

настоятелно призовава правителството 

да гарантира прилагането на прозрачни 

и обективни критерии за рекламните си 

дейности и да осигури прозрачно и 

непроизволно прилагане на новия закон 

за електронните съобщения и аудио-

визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

оператор; 

Or. en 

 

Изменение  184 

Едуард Кукан 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

15. изразява съжаление относно 

влошаването на положението относно 

свободата на медиите; изразява дълбока 

загриженост относно продължаващата 

поляризация на медиите, случаите на 

сплашване и автоцензура, системна 

политическа намеса в редакционните 

политики и ниските професионални 

15. изразява съжаление относно 

влошаването на положението относно 

свободата на медиите; изразява 

загриженост за липсата на баланс в 

медийните репортажи, включително 

от страна на обществения радио- и 

телевизионен оператор; настоятелно 

призовава да се предприемат мерки за 
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стандарти сред журналистите; 

настоятелно призовава правителството 

да гарантира прилагането на прозрачни 

и обективни критерии за рекламните си 

дейности и да осигури прозрачно и 

непроизволно прилагане на новия закон 

за електронните съобщения и аудио-

визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

оператор; 

повишаване на свободата на медиите; 

изразява дълбока загриженост относно 

продължаващата поляризация на 

медиите, случаите на сплашване и 

автоцензура, системна политическа 

намеса в редакционните политики и 

ниските професионални стандарти сред 

журналистите; настоятелно призовава 

правителството да гарантира 

прилагането на прозрачни и обективни 

критерии за рекламните си дейности и 

да осигури прозрачно и непроизволно 

прилагане на новия закон за 

електронните съобщения и аудио-

визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

оператор; 

Or. en 

 

Изменение  185 

Мирослав Похе 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

15. изразява съжаление относно 

влошаването на положението относно 

свободата на медиите; изразява дълбока 

загриженост относно продължаващата 

поляризация на медиите, случаите на 

сплашване и автоцензура, системна 

политическа намеса в редакционните 

политики и ниските професионални 

стандарти сред журналистите; 

настоятелно призовава правителството 

да гарантира прилагането на прозрачни 

и обективни критерии за рекламните си 

дейности и да осигури прозрачно и 

непроизволно прилагане на новия закон 

15. изразява съжаление относно 

влошаването на положението относно 

свободата на медиите; изразява дълбока 

загриженост относно продължаващата 

поляризация на медиите, случаите на 

сплашване и автоцензура, системна 

политическа намеса в редакционните 

политики, заплахи срещу журналисти 

и техните семейства, както и 

отправянето на заплахи, словесни и 

физически, срещу хората, работещи в 

медийната сфера в страната, и 
ниските професионални стандарти сред 

журналистите; настоятелно призовава 
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за електронните съобщения и аудио-

визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

оператор; 

правителството да гарантира 

прилагането на прозрачни и обективни 

критерии за рекламните си дейности и 

да осигури прозрачно и непроизволно 

прилагане на новия закон за 

електронните съобщения и аудио-

визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

оператор; 

Or. en 

 

Изменение  186 

Таня Файон 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

15. изразява съжаление относно 

влошаването на положението относно 

свободата на медиите; изразява дълбока 

загриженост относно продължаващата 

поляризация на медиите, случаите на 

сплашване и автоцензура, системна 

политическа намеса в редакционните 

политики и ниските професионални 

стандарти сред журналистите; 

настоятелно призовава правителството 

да гарантира прилагането на прозрачни 

и обективни критерии за рекламните си 

дейности и да осигури прозрачно и 

непроизволно прилагане на новия закон 

за електронните съобщения и аудио-

визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

15. изразява съжаление относно 

влошаването на положението относно 

свободата на медиите; изразява дълбока 

загриженост относно продължаващата 

поляризация на медиите, случаите на 

сплашване и автоцензура, системна 

политическа намеса в редакционните 

политики и ниските професионални 

стандарти сред журналистите; 

настоятелно призовава правителството 

да гарантира прилагането на прозрачни 

и обективни критерии за рекламните си 

дейности и да осигури прозрачно и 

непроизволно прилагане на новия закон 

за електронните съобщения и аудио-

визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 
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оператор; оператор; отново посочва значението 

на свободата и независимостта на 

медиите като една от основните 

ценности на ЕС и крайъгълен камък 

на всяка демокрация; 

Or. en 

 

Изменение  187 

Ясенко Селимович 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

15. изразява съжаление относно 

влошаването на положението относно 

свободата на медиите; изразява дълбока 

загриженост относно продължаващата 

поляризация на медиите, случаите на 

сплашване и автоцензура, системна 

политическа намеса в редакционните 

политики и ниските професионални 

стандарти сред журналистите; 

настоятелно призовава правителството 

да гарантира прилагането на прозрачни 

и обективни критерии за рекламните си 

дейности и да осигури прозрачно и 

непроизволно прилагане на новия закон 

за електронните съобщения и аудио-

визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

оператор; 

15. изразява съжаление относно 

влошаването на положението относно 

свободата на медиите; изразява дълбока 

загриженост относно продължаващата 

поляризация на медиите, случаите на 

сплашване и автоцензура, системна 

политическа намеса в редакционните 

политики и ниските професионални 

стандарти сред журналистите; 

настоятелно призовава правителството 

да гарантира прилагането на прозрачни 

и обективни критерии за рекламните си 

дейности и да осигури прозрачно и 

непроизволно прилагане на новия закон 

за електронните съобщения и аудио-

визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

оператор, както и за пълен и равен 

достъп на всички политически 

партии до медиите; 

Or. en 
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Изменение  188 

Кристиан Дан Преда 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

15. изразява съжаление относно 

влошаването на положението относно 

свободата на медиите; изразява дълбока 

загриженост относно продължаващата 

поляризация на медиите, случаите на 

сплашване и автоцензура, системна 

политическа намеса в редакционните 

политики и ниските професионални 

стандарти сред журналистите; 

настоятелно призовава правителството 

да гарантира прилагането на прозрачни 

и обективни критерии за рекламните си 

дейности и да осигури прозрачно и 

непроизволно прилагане на новия закон 

за електронните съобщения и аудио-

визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

оператор; 

15. изразява съжаление относно 

влошаването на положението относно 

свободата на медиите; изразява дълбока 

загриженост относно продължаващата 

поляризация и липса на независимост 

на медиите, случаите на тормоз, 

сплашване и автоцензура, системна 

политическа намеса в редакционните 

политики и ниските професионални 

стандарти сред журналистите; 

настоятелно призовава правителството 

да гарантира прилагането на прозрачни 

и обективни критерии за рекламните си 

дейности и да осигури прозрачно и 

непроизволно прилагане на новия закон 

за електронните съобщения и аудио-

визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

оператор; 

Or. en 

 

Изменение  189 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

15. изразява съжаление относно 

влошаването на положението относно 

свободата на медиите; изразява дълбока 

15. изразява съжаление относно 

влошаването на положението относно 

свободата на медиите; изразява дълбока 
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загриженост относно продължаващата 

поляризация на медиите, случаите на 

сплашване и автоцензура, системна 

политическа намеса в редакционните 

политики и ниските професионални 

стандарти сред журналистите; 

настоятелно призовава правителството 

да гарантира прилагането на прозрачни 

и обективни критерии за рекламните си 

дейности и да осигури прозрачно и 

непроизволно прилагане на новия закон 

за електронните съобщения и аудио-

визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

оператор; 

загриженост относно продължаващата 

поляризация на медиите, случаите на 

насилие, сплашване и автоцензура, 

системна политическа намеса в 

редакционните политики и ниските 

професионални стандарти сред 

журналистите; настоятелно призовава 

правителството да гарантира 

прилагането на прозрачни и обективни 

критерии за рекламните си дейности и 

да осигури прозрачно и непроизволно 

прилагане на новия закон за 

електронните съобщения и аудио-

визуалните медийни услуги, 

включително укрепване на 

независимостта и капацитета на 

медийния регулаторен орган; призовава 

за гарантиране на редакционната и 

финансовата независимост на 

обществения радио- и телевизионен 

оператор; 

Or. en 

 

Изменение  190 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

16. приветства доброто ниво на 

подготовка за развитието на 

функционираща пазарна икономика, 

включително опростяването на 

нормативната рамка, което 

допълнително улесни цялостната 

стопанска среда; при все това 
отбелязва, че слабото правоприлагане на 

принципите на правовата държава, 

неефикасната съдебна система, 

големият дял на сивата икономика и 

корупцията са сериозни пречки за 

извършването на стопанска дейност; 

подчертава големия потенциал и 

стратегическото предимство на селското 

16. отбелязва, че слабото 

правоприлагане на принципите на 

правовата държава, неефикасната 

съдебна система, големият дял на сивата 

икономика и корупцията са сериозни 

пречки за извършването на стопанска 

дейност; подчертава, че по-

нататъшното укрепване на правната 

сигурност за чуждестранните 

инвеститори и за местни компании 

чрез избягване на дискриминационни 

практики, укрепване на 

административния капацитет и 

регулаторните и надзорните услуги и 

подобряване на качеството на 
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стопанство и туризма в по-нататъшното 

развитие на страната; 
законодателството, принципите на 

правовата държава и изпълнението 

на споразуменията все още са 

съществено предизвикателство пред 

перспективата за присъединяване на 

страната; подчертава големия 

потенциал и стратегическото 

предимство на селското стопанство и 

туризма в по-нататъшното развитие на 

страната; 

Or. el 

 

Изменение  191 

Манолис Кефалоянис, Мария Спираки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

16. приветства доброто ниво на 

подготовка за развитието на 

функционираща пазарна икономика, 

включително опростяването на 

нормативната рамка, което 

допълнително улесни цялостната 

стопанска среда; при все това отбелязва, 

че слабото правоприлагане на 

принципите на правовата държава, 

неефикасната съдебна система, 

големият дял на сивата икономика и 

корупцията са сериозни пречки за 

извършването на стопанска дейност; 

подчертава големия потенциал и 

стратегическото предимство на селското 

стопанство и туризма в по-нататъшното 

развитие на страната; 

16. приветства доброто ниво на 

подготовка за развитието на 

функционираща пазарна икономика, 

включително опростяването на 

нормативната рамка, което 

допълнително улесни цялостната 

стопанска среда; при все това отбелязва, 

че слабото правоприлагане на 

принципите на правовата държава, 

неефикасната съдебна система, 

големият дял на сивата икономика и 

корупцията са сериозни пречки за 

извършването на стопанска дейност; 

подчертава, че по-нататъшното 

подобряване на правната сигурност 

както за чуждестранните 

инвеститори, така и за местните 

дружества, избягването на 

дискриминационни практики, 

укрепването на административния 

капацитет и регулаторните и 

надзорните органи, както и 

подобряването на качеството на 

правната уредба, принципите на 

правовата държава и изпълнението 

на договорните задължения 
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продължават да бъдат важни 

предизвикателства по отношение на 

перспективите на страната за 

присъединяване; подчертава големия 

потенциал и стратегическото 

предимство на селското стопанство и 

туризма в по-нататъшното развитие на 

страната; 

Or. en 

 

Изменение  192 

Никос Андрулакис 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

16. приветства доброто ниво на 

подготовка за развитието на 

функционираща пазарна икономика, 

включително опростяването на 

нормативната рамка, което 

допълнително улесни цялостната 

стопанска среда; при все това отбелязва, 

че слабото правоприлагане на 

принципите на правовата държава, 

неефикасната съдебна система, 

големият дял на сивата икономика и 

корупцията са сериозни пречки за 

извършването на стопанска дейност; 

подчертава големия потенциал и 

стратегическото предимство на селското 

стопанство и туризма в по-нататъшното 

развитие на страната; 

16. приветства доброто ниво на 

подготовка за развитието на 

функционираща пазарна икономика, 

включително опростяването на 

нормативната рамка, което 

допълнително улесни цялостната 

стопанска среда; при все това отбелязва, 

че слабото правоприлагане на 

принципите на правовата държава, 

неефикасната съдебна система, 

големият дял на сивата икономика и 

корупцията са сериозни пречки за 

извършването на стопанска дейност; 

подчертава необходимостта от по-

предвидима правна и регулаторна 

среда и цялостно изпълнение на 

договорните задължения; подчертава 
големия потенциал и стратегическото 

предимство на селското стопанство и 

туризма в по-нататъшното развитие на 

страната; 

Or. en 

 

Изменение  193 

Едуард Кукан 
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Проектопредложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

16. приветства доброто ниво на 

подготовка за развитието на 

функционираща пазарна икономика, 

включително опростяването на 

нормативната рамка, което 

допълнително улесни цялостната 

стопанска среда; при все това отбелязва, 

че слабото правоприлагане на 

принципите на правовата държава, 

неефикасната съдебна система, 

големият дял на сивата икономика и 

корупцията са сериозни пречки за 

извършването на стопанска дейност; 

подчертава големия потенциал и 

стратегическото предимство на селското 

стопанство и туризма в по-нататъшното 

развитие на страната; 

16. приветства доброто ниво на 

подготовка за развитието на 

функционираща пазарна икономика, 

включително опростяването на 

нормативната рамка, което 

допълнително улесни цялостната 

стопанска среда; при все това отбелязва, 

че слабото правоприлагане на 

принципите на правовата държава, 

неефикасната съдебна система, 

големият дял на сивата икономика и 

корупцията са сериозни пречки за 

извършването на стопанска дейност; 

призовава освен това да се преразгледа 

член 353 от наказателния кодекс 

относно злоупотребата със служебно 

положение и власт в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС и 

принципите на пазарната икономика; 
подчертава големия потенциал и 

стратегическото предимство на селското 

стопанство и туризма в по-нататъшното 

развитие на страната; 

Or. en 

 

Изменение  194 

Туне Келам, Сандра Калниете, Кристиан Дан Преда, Едуард Кукан 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

16. приветства доброто ниво на 

подготовка за развитието на 

функционираща пазарна икономика, 

включително опростяването на 

нормативната рамка, което 

допълнително улесни цялостната 

стопанска среда; при все това отбелязва, 

16. приветства доброто ниво на 

подготовка за развитието на 

функционираща пазарна икономика, 

включително опростяването на 

нормативната рамка, което 

допълнително улесни цялостната 

стопанска среда; при все това отбелязва, 
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че слабото правоприлагане на 

принципите на правовата държава, 

неефикасната съдебна система, 

големият дял на сивата икономика и 

корупцията са сериозни пречки за 

извършването на стопанска дейност; 

подчертава големия потенциал и 

стратегическото предимство на селското 

стопанство и туризма в по-нататъшното 

развитие на страната; 

че слабото правоприлагане на 

принципите на правовата държава, 

неефикасната съдебна система, 

големият дял на сивата икономика и 

корупцията са сериозни пречки за 

извършването на стопанска дейност; 

насърчава премахването на 

нетарифните бариери за търговията; 
подчертава големия потенциал и 

стратегическото предимство на селското 

стопанство и туризма в по-нататъшното 

развитие на страната; 

Or. en 

 

Изменение  195 

Андрей Ковачев 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 16а (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 16a. настоятелно препоръчва 

властите да започнат 

строителството на дълго 

отлаганите инфраструктурни 

проекти с България, като например 

железопътната връзка и 

магистралата между Скопие и 

София, и да спазват подписаните 

споразумения за изграждането на 

трите планирани гранични 

контролно пропускателни пункта, 

свързващи Пехчево и Симитли, Берово 

и Струмяни, и Делчево и Невестино, 

които много ще подобрят социално-

икономическите отношения между 

двете държави; отбелязва, че тези 

инфраструктурни проекти следва да 

се разглеждат като елементи за 

реализирането на коридор № 8, който 

има за цел свързването на Македония 

с България и Албания; 

Or. en 
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Изменение  196 

Изабела Де Монте 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 16а (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 16a. приветства временното спиране 

на металургичния завод „Югохром“ с 

цел инсталиране на оборудване за 

защита на околната среда, но 

продължава да бъде загрижен, че 

нивата на замърсяване на въздуха в 

района остават високи със сериозни 

рискове за здравето; 

Or. en 

 

Изменение  197 

Изабела Де Монте, Марлене Мици 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 16б (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 16б. отново изразява загриженост за 

високите равнища на замърсяване на 

въздуха и водите в страната; 

Or. en 

 

Изменение  198 

Изабела Де Монте, Никола Данти 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 16в (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 16в. продължава да бъде загрижен 

относно статистическите данни за 
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общественото здраве; приветства 

обявеното откриване на нов център 

за трансплантация на органи като 

част от градската болница на 

Скопие; 

Or. en 

 

Изменение  199 

Изабела Де Монте, Марлене Мици 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 16г (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 16г. приветства факта, че Агенцията 

по храните и ветеринарната 

медицина продължава да актуализира 

системите за контрол върху вноса на 

живи животни и продукти от 

животински произход, като 

подобрява мерките за контрол 

относно идентификацията, 

регистрацията и движението на 

животни; приветства влизането в 

сила на допълнително 

законодателство относно движение с 

нетърговска цел на домашни любимци 

и зоотехнически въпроси, както и 

ново законодателство относно 

хуманното отношение към 

животните; 

Or. en 

 

Изменение  200 

Дейвид Макалистър 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

17. изразява загриженост, че 17. приветства намаляването на 
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безработицата продължава да бъде 

висока – 27,4%, и че участието на пазара 

на труда е много ниско, особено сред 

жените; настоятелно призовава 

правителството да подобри 

сътрудничеството във връзка с 

икономическата политика и напасването 

на образованието с изискванията на 

пазара на труда; 

безработицата през последните 

десет години; изразява обаче 

загриженост, че безработицата 

продължава да бъде висока – 27,4 %; 

отбелязва, че участието на пазара на 

труда е много ниско, особено сред 

жените; настоятелно призовава 

правителството да насърчава 

сътрудничеството във връзка с 

икономическата политика и да подобри 

пригодността за заетост на хората, 

особено на младите хора, 

посредством напасването на 

образованието с изискванията на пазара 

на труда; 

Or. en 

 

Изменение  201 

Иво Вайгъл, Хавиер Нарт, Йозо Радош, Хилде Ваутманс, Илхан Кючук, Мария 

Тереса Хименес Барбат 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

17. изразява загриженост, че 

безработицата продължава да бъде 

висока – 27,4%, и че участието на пазара 

на труда е много ниско, особено сред 

жените; настоятелно призовава 

правителството да подобри 

сътрудничеството във връзка с 

икономическата политика и напасването 

на образованието с изискванията на 

пазара на труда; 

17. приветства увеличаването на 

БВП с 3,9 % в реално изражение през 

първото тримесечие на 2015 г., но 
изразява загриженост, че безработицата 

продължава да бъде висока – 27,4 %, и 

че участието на пазара на труда е много 

ниско, особено сред жените; 

настоятелно призовава правителството 

да подобри сътрудничеството във 

връзка с икономическата политика и 

напасването на образованието с 

изискванията на пазара на труда; 

Or. en 

 

Изменение  202 

Туне Келам 
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Проектопредложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

17. изразява загриженост, че 

безработицата продължава да бъде 

висока – 27,4%, и че участието на пазара 

на труда е много ниско, особено сред 

жените; настоятелно призовава 

правителството да подобри 

сътрудничеството във връзка с 

икономическата политика и напасването 

на образованието с изискванията на 

пазара на труда; 

17. изразява загриженост, че 

безработицата продължава да бъде 

висока – 27,4 %, и че участието на 

пазара на труда е много ниско, особено 

сред младите хора и жените; 

настоятелно призовава правителството 

да започне функциониращ социален 

диалог и да подобри сътрудничеството 

във връзка с икономическата политика, 

напасването на образованието с 

изискванията на пазара на труда и да 

разработи планове за това как по-

добре да се включат младите хора и 

жените на пазара на труда; 

Or. en 

 

Изменение  203 

Ангел Джамбазки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

17. изразява загриженост, че 

безработицата продължава да бъде 

висока – 27,4%, и че участието на пазара 

на труда е много ниско, особено сред 

жените; настоятелно призовава 

правителството да подобри 

сътрудничеството във връзка с 

икономическата политика и напасването 

на образованието с изискванията на 

пазара на труда; 

17. изразява загриженост, че 

безработицата продължава да бъде 

висока – 27,4 %, и че участието на 

пазара на труда е много ниско, особено 

сред жените; изразява загриженост, че 

заетостта силно се влияе от 

политическата принадлежност и 

често се използва за натиск и 

сплашване на гражданите по време на 

предизборните кампании, както се 

изтъква в окончателния доклад на 

мисиите за наблюдение на избори на 

ОССЕ/БДИПЧ; настоятелно призовава 

правителството да подобри 

сътрудничеството във връзка с 

икономическата политика и напасването 

на образованието с изискванията на 
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пазара на труда; 

Or. en 

 

Изменение  204 

Луи Мишел 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

17. изразява загриженост, че 

безработицата продължава да бъде 

висока – 27,4 %, и че участието на 

пазара на труда е много ниско, особено 

сред жените; настоятелно призовава 

правителството да подобри 

сътрудничеството във връзка с 

икономическата политика и напасването 

на образованието с изискванията на 

пазара на труда; 

17. изразява загриженост, че 

безработицата продължава да бъде 

висока – 27,4 %, и че участието на 

пазара на труда е много ниско, особено 

сред жените, младите хора и 

уязвимите групи; настоятелно 

призовава правителството да прилага 

политика за справяне с дългосрочната 

и структурната безработица, да 

направи инвестиционния климат по-

привлекателен за чуждестранните 

инвеститори, да подобри 

сътрудничеството във връзка с 

икономическата политика и напасването 

на образованието с изискванията на 

пазара на труда; 

Or. nl 

Изменение  205 

Таня Файон 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

17. изразява загриженост, че 

безработицата продължава да бъде 

висока – 27,4%, и че участието на пазара 

на труда е много ниско, особено сред 

жените; настоятелно призовава 

правителството да подобри 

сътрудничеството във връзка с 

17. изразява загриженост, че 

безработицата продължава да бъде 

висока – 27,4 %, и че участието на 

пазара на труда е много ниско, особено 

сред жените; настоятелно призовава 

правителството да подобри 

сътрудничеството във връзка с 
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икономическата политика и напасването 

на образованието с изискванията на 

пазара на труда; 

икономическата политика и напасването 

на образованието с изискванията на 

пазара на труда; призовава 

правителството да обръща специално 

внимание на икономическата и други 

политики, които в резултат на това 

ще подобрят перспективата за 

младите хора; 

Or. en 

 

Изменение  206 

Ясенко Селимович 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

17. изразява загриженост, че 

безработицата продължава да бъде 

висока – 27,4%, и че участието на пазара 

на труда е много ниско, особено сред 

жените; настоятелно призовава 

правителството да подобри 

сътрудничеството във връзка с 

икономическата политика и напасването 

на образованието с изискванията на 

пазара на труда; 

17. изразява загриженост, че 

безработицата продължава да бъде 

висока – 27,4 %, и че участието на 

пазара на труда е много ниско, особено 

сред жените; настоятелно призовава 

правителството да подобри 

сътрудничеството във връзка с 

икономическата политика и напасването 

на образованието с изискванията на 

пазара на труда, както и да разработи 

целева стратегия за заетост за 

младите хора и жените; 

Or. en 

 

Изменение  207 

Иво Вайгъл, Хавиер Нарт, Йозо Радош, Хилде Ваутманс, Илхан Кючук, Мария 

Тереса Хименес Барбат 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 17a (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 17a. изразява загриженост за 

засиленото изтичане на мозъци, 
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особено сред младите хора; отбелязва 

предизвикателствата в 

образователната система на 

държавата и подчертава 

необходимостта от цялостен анализ 

в тази връзка; препоръчва 

стратегическо планиране на 

бъдещите реформи и законодателни 

промени чрез участието на движения 

и организации на учениците и 

студентите с цел намаляване на 

изтичането на високо образована и 

квалифицирана работна сила; 

Or. en 

 

Изменение  208 

Туне Келам, Сандра Калниете, Едуард Кукан 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 17a (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 17a. подчертава необходимостта от 

осъществяване на напредък в 

отварянето на вътрешния пазар на 

електроенергия и към пълно 

съобразяване с Договора за създаване 

на Енергийна общност; подчертава 

необходимостта от приемане на 

национални планове за действие за 

енергийна ефективност и 

възобновяеми енергийни източници; 

изразява безпокойство относно 

тревожните нива на замърсяване на 

въздуха и настоятелно призовава 

правителството да предприеме 

незабавно действия за намаляване на 

замърсяването на въздуха, особено в 

градските райони; 

Or. en 

 



 

PE573.037v01-00 136/177 AM\1080975BG.doc 

BG 

Изменение  209 

Ангел Джамбазки, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Марек Юрек 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

18. остава загрижен относно 

недостатъчния капацитет за планиране и 

усвояване на средствата по ИПП; 

настоятелно призовава правителството 

за укрепване на административния и 

финансов капацитет за правилно и 

навременно предоставяне и усвояване 

на фондовете на ЕС; 

18. остава загрижен относно 

недостатъчния капацитет за планиране и 

усвояване на средствата по ИПП; 

настоятелно призовава правителството 

за укрепване на административния и 

финансов капацитет за правилно и 

навременно предоставяне и усвояване 

на фондовете на ЕС; призовава 

Комисията да наблюдава отблизо 

финансираните от ЕС проекти с цел 

избягване на злоупотребата с 

европейските публични средства за 

политически и други неподходящи 

цели; 

Or. en 

 

Изменение  210 

Туне Келам, Сандра Калниете, Кристиан Дан Преда 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 18a (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 18a. изразява загриженост относно 

високото равнище на публичния дълг; 

призовава за по-добра фискална 

дисциплина; насърчава принципа на 

балансиран бюджет; призовава за 

подобряване на изпълнението на 

бюджета и прозрачността; 

Or. en 

 

Изменение  211 

София Сакорафа 
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Проектопредложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

19.отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; признава, че 

държавата е действала като 

отговорен партньор по отношение на 
справянето с огромния приток на 

мигранти и бежанци; насърчава 

компетентните органи да засилят с 

подкрепата на ЕС съоръженията за 

прием и настаняване, регионалната 

координация и обмена на информация, 

ефективното управление на границите, 

да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като изчисленията показват, че 

над 600 000 лица са преминали 

транзитно територията ѝ през 2015 г.; 

подчертава, че трябва да продължи 

да сътрудничи за справянето с 

огромния приток на мигранти и 

бежанци; насърчава компетентните 

органи да засилят с подкрепата на ЕС 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане, включително 

знанията и капацитета за действие в 

пълно съответствие със 

стандартите в областта на правата 

на човека, и приоритетно да се борят с 

трафика на хора; изразява 

загриженост, защото въпреки 

препоръките на ООН и други 

международни организации бившата 

югославска република Македония 

продължава да извършва по 

границите си политическа 

дискриминация, основана на 

националност, което, наред с 

другото, подхранва допълнително 

опасността от прибягване до 

услугите на трафикантите; 

Or. el 

 

Изменение  212 

Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 19 
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Проектопредложение за резолюция Изменение 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; признава, че 

държавата е действала като 

отговорен партньор по отношение на 

справянето с огромния приток на 

мигранти и бежанци; насърчава 

компетентните органи да засилят с 

подкрепата на ЕС съоръженията за 

прием и настаняване, регионалната 

координация и обмена на информация, 

ефективното управление на границите, 

да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; насърчава 

компетентните органи да създадат с 

подкрепата на ЕС съоръжения за прием 

и настаняване, които са необходими са 

справяне с такива извънредни 

ситуации при пълно зачитане на 

правата на човека и също така да 

подобрят регионалната координация и 

обмена на информация, ефективното 

управление на границите, да увеличат 

капацитета за правоприлагане и да се 

борят с трафика на хора; 

Or. it 

Изменение  213 

Нина Гил 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; признава, че 

държавата е действала като 

отговорен партньор по отношение на 

справянето с огромния приток на 
мигранти и бежанци; насърчава 

компетентните органи да засилят с 

подкрепата на ЕС съоръженията за 

прием и настаняване, регионалната 

координация и обмена на информация, 

ефективното управление на границите, 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; изразява дълбоко 

съжаление, че македонските власти 

подновиха практиката на произволно 

задържане на мигранти и търсещи 

убежище при унизителни условия; 

настоятелно призовава компетентните 

органи да подобрят с подкрепата на ЕС 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 
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да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; настоятелно призовава 

македонските власти да се 

присъединят към Конвенцията от 

1961 г. за намаляване на случаите на 

лица без гражданство и да въведат 

официални процедури с цел 

определяне и решаване на статута на 

лицата без гражданство; 

Or. en 

 

Изменение  214 

Манолис Кефалоянис, Мария Спираки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията 

ѝ досега през 2015 г.; признава, че 

държавата е действала като отговорен 

партньор по отношение на справянето 

с огромния приток на мигранти и 

бежанци; насърчава компетентните 

органи да засилят с подкрепата на ЕС 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток през 2015 г.; подчертава, че 

държавата следва да продължава да 

сътрудничи по отношение на 

справянето с огромния приток на 

мигранти и бежанци и призовава за 

неотклонно изпълнение на 

препоръките, съдържащи се в 

декларацията от Конференцията на 

високо равнище, посветена на 

маршрута през Източното 

Средиземноморие и Западните 

балкани; насърчава компетентните 

органи да засилят с подкрепата на ЕС 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да засилят 

действията срещу незаконното 

превеждане на хора през граница и 
трафика на хора като първостепенен 
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приоритет; отбелязва, че общият брой 

на неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

Or. en 

 

Изменение  215 

Никос Андрулакис 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; признава, че 

държавата е действала като отговорен 

партньор по отношение на справянето 

с огромния приток на мигранти и 

бежанци; насърчава компетентните 

органи да засилят с подкрепата на ЕС 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; подчертава, че 

държавата следва да продължава да си 

сътрудничи със съседните държави 
по отношение на справянето с огромния 

приток на мигранти и бежанци; 

призовава за цялостно изпълнение на 

препоръките, съдържащи се в 

декларацията от Конференцията на 

високо равнище, посветена на 

маршрута през Източното 

Средиземноморие и Западните 

балкани; насърчава компетентните 

органи да засилят с подкрепата на ЕС 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и допълнително да се 

борят с незаконното превеждане на 

хора през граница и трафика на хора; 

отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

Or. en 
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Изменение  216 

Таня Файон 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; признава, че 

държавата е действала като отговорен 

партньор по отношение на 

справянето с огромния приток на 

мигранти и бежанци; насърчава 

компетентните органи да засилят с 

подкрепата на ЕС съоръженията за 

прием и настаняване, регионалната 

координация и обмена на информация, 

ефективното управление на границите, 

да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; признава, че 

държавата се е справила с огромния 

приток на мигранти и бежанци; 

насърчава компетентните органи да 

засилят с подкрепата на ЕС 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

Or. en 

 

Изменение  217 

Георгиос Епитидиос 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; признава, че 

държавата е действала като отговорен 

партньор по отношение на справянето с 

огромния приток на мигранти и 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; признава, че 

държавата е действала като отговорен 

партньор по отношение на справянето с 

огромния приток на мигранти и 
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бежанци; насърчава компетентните 

органи да засилят с подкрепата на ЕС 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

бежанци; насърчава компетентните 

органи да засилят съоръженията за 

прием и настаняване, регионалната 

координация и обмена на информация, 

ефективното управление на границите, 

да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

Or. el 

 

Изменение  218 

Едуард Кукан 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; признава, че 

държавата е действала като отговорен 

партньор по отношение на справянето с 

огромния приток на мигранти и 

бежанци; насърчава компетентните 

органи да засилят с подкрепата на ЕС 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; признава, че 

държавата е действала като отговорен 

партньор по отношение на справянето с 

огромния приток на мигранти и 

бежанци; призовава Комисията да 

увеличи подкрепата за капацитет за 

управление на границите и да разреши 

достъп до съответните 

инструменти и програми на ЕС; 
насърчава компетентните органи да 

засилят с подкрепата на ЕС 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 
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Or. en 

 

Изменение  219 

Дейвид Макалистър 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; признава, че 

държавата е действала като отговорен 

партньор по отношение на справянето с 

огромния приток на мигранти и 

бежанци; насърчава компетентните 

органи да засилят с подкрепата на ЕС 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

през 2015 г.; признава, че държавата е 

действала като отговорен партньор по 

отношение на справянето с огромния 

приток на мигранти и бежанци; 

насърчава компетентните органи да 

засилят с подкрепата на ЕС 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

Or. en 

 

Изменение  220 

Елени Теохарус 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; признава, че 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; признава, че 
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държавата е действала като отговорен 

партньор по отношение на справянето с 

огромния приток на мигранти и 

бежанци; насърчава компетентните 

органи да засилят с подкрепата на ЕС 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

държавата е действала като отговорен 

партньор по отношение на справянето с 

огромния приток на мигранти и 

бежанци; призовава компетентните 

органи да избягват и да се въздържат 

от всякакъв тип действия, 

включително насилие и използване на 

сила, които биха могли да бъдат 

срещу и да застрашават живота на 

бежанците и мигрантите; отбелязва, 

че всички съответни действия следва 

да бъдат в съответствие с 

ценностите и принципите на ЕС и 

следва да зачитат човешкото 

достойнство и човешкия живот; 
насърчава компетентните органи да 

засилят с подкрепата на ЕС 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

Or. en 

 

Изменение  221 

Антонио Лопес-Истурис Уайт, Мириам Дали, Джули Уорд, Анна Мария Кораца 

Билд, Меря Кюлонен, Катерина Киничи, Луиджи Моргано, Микела Джуфрида, 

Филиз Хюсменова, София Рибейру, Алойз Петерле, Естебан Гонсалес Понс, 

Катерина Киничи 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; признава, че 

държавата е действала като отговорен 

партньор по отношение на справянето с 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; признава, че 

държавата е действала като отговорен 

партньор по отношение на справянето с 
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огромния приток на мигранти и 

бежанци; насърчава компетентните 

органи да засилят с подкрепата на ЕС 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

огромния приток на мигранти и 

бежанци; насърчава компетентните 

органи да засилят с подкрепата на ЕС 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; припомня, че трябва да се 

обърне специално внимание на 

уязвимото положение на децата и 

непридружените деца бежанци и 

мигранти, които пътуват през 

страната, като им се осигурят 

основни услуги и се гарантира 

достъпът на социални работници с 

цел осигуряване на подходяща 

закрила; 

Or. en 

 

Изменение  222 

Ричард Хауит 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; признава, че 

държавата е действала като отговорен 

партньор по отношение на справянето с 

огромния приток на мигранти и 

бежанци; насърчава компетентните 

органи да засилят с подкрепата на ЕС 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; признава, че 

държавата е действала като отговорен 

партньор по отношение на справянето с 

огромния приток на мигранти и 

бежанци; насърчава компетентните 

органи да засилят с подкрепата на ЕС 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 
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на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

на хора; настоятелно призовава 

държавата да направи всичко 

възможно, за да гарантира улеснения 

за бежанците и мигрантите, да 

поддържа хуманни условия, да се 

въздържа от насилствено 

отблъскване и да гарантира 

спазването на собственото си 

законодателство и международното 

право за бежанците и убежището; 
отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

Or. en 

 

Изменение  223 

Туне Келам, Сандра Калниете, Кристиан Дан Преда 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; признава, че 

държавата е действала като отговорен 

партньор по отношение на справянето с 

огромния приток на мигранти и 

бежанци; насърчава компетентните 

органи да засилят с подкрепата на ЕС 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; 

19. отбелязва, че страната е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

досега през 2015 г.; признава, че 

държавата е действала като отговорен 

партньор по отношение на справянето с 

огромния приток на мигранти и 

бежанци и създаването на ефективни 

мерки за управление на границите; 

отбелязва икономическата тежест, 

създадена от този приток; насърчава 

компетентните органи да засилят с 

подкрепата на ЕС съоръженията за 

прием и настаняване, регионалната 

координация и обмена на информация, 

ефективното управление на границите, 

да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; отбелязва, че общият брой на 

неоснователните молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 
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намалял; 

Or. en 

 

Изменение  224 

Таня Файон 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 19a (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 19a. изразява съжаление за насилието 

и неподходящото приемане, 

докладвано от няколко НПО; 

подчертава колко важно е да се 

осигури защитата на мигрантите и 

търсещите убежище от изтезания, 

нечовешко, жестоко или унизително 

отношение; настоятелно призовава 

властите да разследват всички 

твърдения за прекомерно използване 

на сила, изнудване и малтретиране 

от страна на полицията на мигранти 

и търсещи убежище и да потърсят 

отговорност на извършителите; 

призовава Комисията да гарантира, 

че зачитането на правата на човека 

на мигрантите и търсещите 

убежище е неразделна част от 

преговорите за присъединяване към 

ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  225 

Антонио Лопес-Истурис Уайт, Мириам Дали, Джули Уорд, Анна Мария Кораца 

Билд, Меря Кюлонен, Катерина Киничи, Луиджи Моргано, Микела Джуфрида, 

Филиз Хюсменова, София Рибейру, Алойз Петерле, Естебан Гонсалес Понс, 

Катерина Киничи 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 19a (нов) 
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Проектопредложение за резолюция Изменение 

 19a. отбелязва осъществения 

напредък в подобряване на 

зачитането на правата на децата; 

подчертава необходимостта да се 

повиши и да се наблюдава 

включването в развитието в ранното 

детство, особено на най-уязвимите 

деца; подчертава значението на 

повишаването на приобщаването на 

децата с увреждания посредством 

интегрирани услуги; подчертава 

необходимостта да се събират 

разбити и надеждни данни относно 

положението на децата от ромски 

произход и за законодателни промени 

с цел предотвратяване на браковете 

между деца; подчертава 

необходимостта от по-добра 

координация между 

професионалистите за 

предотвратяване и реакция на 

насилието над деца; 

Or. en 

 

Изменение  226 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

20. счита, че преговорите с ЕС могат 

да имат само положително 

въздействие върху усилията за 

решаване на двустранни спорове, 

генерирайки в същото време така 
необходимите реформи, особено по 

отношение на принципите на правовата 

държава, независимостта на съдебната 

система и борбата с корупцията; 

20. подчертава, че започването на 

преговорите с ЕС изисква пълното 

прилагане на необходимите реформи, 

особено по отношение на принципите 

на правовата държава, независимостта 

на съдебната система, борбата с 

корупцията, както и на договорените 

условия; 

Or. el 
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Изменение  227 

Манолис Кефалоянис, Мария Спираки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

20. счита, че преговорите с ЕС могат 

да имат само положително 

въздействие върху усилията за 

решаване на двустранни спорове, 

генерирайки в същото време така 

необходимите реформи, особено по 

отношение на принципите на правовата 

държава, независимостта на съдебната 

система и борбата с корупцията; 

20. подчертава, че започването на 

преговори с ЕС изисква така 

необходимите реформи, особено по 

отношение на принципите на правовата 

държава, независимостта на съдебната 

система и борбата с корупцията, както 

и изпълнението на установените 

условия; 

Or. en 

 

Изменение  228 

Никос Андрулакис 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

20. счита, че преговорите с ЕС могат 

да имат само положително 

въздействие върху усилията за 

решаване на двустранни спорове, 

генерирайки в същото време така 

необходимите реформи, особено по 

отношение на принципите на правовата 

държава, независимостта на съдебната 

система и борбата с корупцията; 

20. счита, че започването на преговори 

с ЕС изисква така необходимите 

реформи, особено по отношение на 

принципите на правовата държава, 

независимостта на съдебната система и 

борбата с корупцията, както и 

изпълнението на установените 

условия; 

Or. en 

 

Изменение  229 

Рамона Николе Мънеску 
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Проектопредложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

20. счита, че преговорите с ЕС могат да 

имат само положително въздействие 

върху усилията за решаване на 

двустранни спорове, генерирайки в 

същото време така необходимите 

реформи, особено по отношение на 

принципите на правовата държава, 

независимостта на съдебната система и 

борбата с корупцията; 

20. счита, че преговорите с ЕС могат да 

имат само положително въздействие 

върху усилията за решаване на 

двустранни спорове, генерирайки в 

същото време така необходимите 

реформи, особено по отношение на 

принципите на правовата държава, 

независимостта на съдебната система и 

борбата с корупцията; отново 

подчертава значението и 

необходимостта от по-

конструктивен подход към 

предизвикателствата със съседите и 

изразява твърдо убеждение, че следва 

да се избягва всяко изявление или 

действие, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху 

добросъседските отношения; 

Or. en 

 

Изменение  230 

Тонино Пицула 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

20. счита, че преговорите с ЕС могат да 

имат само положително въздействие 

върху усилията за решаване на 

двустранни спорове, генерирайки в 

същото време така необходимите 

реформи, особено по отношение на 

принципите на правовата държава, 

независимостта на съдебната система и 

борбата с корупцията; 

20. счита, че преговорите с ЕС могат да 

имат само положително въздействие 

върху усилията за решаване на 

двустранни спорове, генерирайки в 

същото време така необходимите 

реформи, особено по отношение на 

принципите на правовата държава, 

независимостта на съдебната система и 

борбата с корупцията, укрепването на 

многоетническото сближаване, 

както и запазването на доверието в 

политиката на разширяване на ЕС; 
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Or. en 

 

Изменение  231 

Ричард Хауит 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

20. счита, че преговорите с ЕС могат да 

имат само положително въздействие 

върху усилията за решаване на 

двустранни спорове, генерирайки в 

същото време така необходимите 

реформи, особено по отношение на 

принципите на правовата държава, 

независимостта на съдебната система и 

борбата с корупцията; 

20. счита, че преговорите с ЕС могат да 

имат само положително въздействие 

върху усилията за решаване на 

двустранни спорове, генерирайки в 

същото време импулс и влияние по 

отношение на така необходимите 

реформи, особено по отношение на 

принципите на правовата държава, 

независимостта на съдебната система и 

борбата с корупцията; 

Or. en 

 

Изменение  232 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 20а (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 20а. отново изразява позицията си, че 

нерешените международни проблеми 

следва да бъдат разглеждани 

възможно най-рано в процеса на 

присъединяване, в дух на 

конструктивност и добросъседство и 

чрез интензивен и открит диалог в 

духа на общото европейско бъдеще, за 

предпочитане преди започването на 

преговорите за присъединяване; 

Or. el 
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Изменение  233 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

21. приветства споразумението с 

Гърция относно единадесет мерки за 

изграждане на доверие, най-вече в 

областта на образованието, културата, 

енергетиката и вътрешните работи; 

насърчава двете правителства да 

използват набраната инерция и да 

предприемат конкретни стъпки за 

повишаването на взаимното доверие, 

включително по въпроса за името; 

приканва заместник-

председателя/върховния 

представител да разработи нови 

инициативи за преодоляване на 

настоящия застой и да работи, в 

сътрудничество с двете държави и 

специалния представител на ООН, за 

постигането на взаимно приемливо 

решение на въпроса за името, както и да 

докладва на Парламента; 

21. приветства инициативата на 

гръцкото правителство, която доведе 

до единадесет мерки за изграждане на 

доверие, най-вече в областта на 

европейските програми, 
образованието, културата, енергетиката 

и вътрешните работи; подчертава, че 

поддържането на добросъседски 

отношения и регионалното 

сътрудничество са ключов елемент 

от присъединяването на страната 

към ЕС, включително намирането на 

взаимно приемливо решение след 

преговори под егидата на ООН; 

отново изразява пълната си подкрепа 

за настоящия процес на ООН по 

отношение на въпроса за името, който 

продължава да бъде основната рамка 

за намиране на решение, както и двете 

страни признават; подчертава, че е 

важно да се демонстрира 

ангажимент за постигане на 

добросъседски отношения, по-

специално въз основа на приятелство, 

взаимно уважение, конструктивен 

диалог и истинско желание за 

решаване на недоразуменията и 

преодоляване на враждебността; 

припомня, че продължава да 

съществува необходимост от 

конструктивен подход в 

отношенията със съседните 

държави – членки на ЕС, като трябва 

да се избягват жестове, 

противоречиви действия и изявления, 

които имат отрицателно 

въздействие върху добросъседските 

отношения; 

Or. el 
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Изменение  234 

Манолис Кефалоянис, Мария Спираки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

21. приветства споразумението с 

Гърция относно единадесет мерки за 

изграждане на доверие, най-вече в 

областта на образованието, културата, 

енергетиката и вътрешните работи; 

насърчава двете правителства да 

използват набраната инерция и да 

предприемат конкретни стъпки за 

повишаването на взаимното доверие, 

включително по въпроса за името; 

приканва заместник-

председателя/върховния 

представител да разработи нови 

инициативи за преодоляване на 

настоящия застой и да работи, в 

сътрудничество с двете държави и 

специалния представител на ООН, за 

постигането на взаимно приемливо 

решение на въпроса за името, както и 

да докладва на Парламента; 

21. приветства инициативата на 

Гърция, която доведе до единадесет 

мерки за изграждане на доверие, най-

вече в областта на образованието, 

културата, енергетиката и вътрешните 

работи; подчертава факта, че 

поддържането на добросъседски 

отношения, в това число 

договарянето под егидата на ООН на 

взаимно приемливо решение на спора за 

името, продължава да бъде от 

съществено значение; потвърждава 

отново пълната си подкрепа за 

процеса под егидата на ООН, който 

остава основната рамка за намиране 

на решение, тъй като е признат и от 

двете страни; припомня, че един 

конструктивен подход към 

отношенията със съседните държави 

– членки на ЕС, остава важен, като 

същевременно се избягват действия и 

пораждащи полемика твърдения и 

изявления, които биха могли да се 

отразят отрицателно на 

добросъседските отношения; отправя 

призив за по-конкретни резултати по 

отношение на сътрудничеството с 

цел установяване на тристранни 

добросъседски отношения между 

Атина, София и Скопие; отново 

изразява своята загриженост във 

връзка с използването на исторически 

аргументи в настоящите разисквания 

със съседите; 

Or. en 
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Изменение  235 

Никос Андрулакис 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

21. приветства споразумението с 

Гърция относно единадесет мерки за 

изграждане на доверие, най-вече в 

областта на образованието, културата, 

енергетиката и вътрешните работи; 

насърчава двете правителства да 

използват набраната инерция и да 

предприемат конкретни стъпки за 

повишаването на взаимното доверие, 

включително по въпроса за името; 

приканва заместник-

председателя/върховния 

представител да разработи нови 

инициативи за преодоляване на 

настоящия застой и да работи, в 

сътрудничество с двете държави и 

специалния представител на ООН, за 

постигането на взаимно приемливо 

решение на въпроса за името, както и 

да докладва на Парламента; 

21. приветства инициативата на 

Гърция, която доведе до единадесет 

мерки за изграждане на доверие, най-

вече в областта на образованието, 

културата, енергетиката и вътрешните 

работи; подчертава факта, че 

поддържането на добросъседски 

отношения, в това число 

договарянето под егидата на ООН на 

взаимно приемливо решение на спора за 

името, продължава да бъде от 

съществено значение; потвърждава 

отново пълната си подкрепа за 

процеса под егидата на ООН, който 

остава основната рамка за намиране 

на решение, тъй като е признат и от 

двете страни; припомня, че един 

конструктивен подход към 

отношенията със съседните държави 

– членки на ЕС, остава важен, като 

същевременно се избягват действия и 

пораждащи полемика твърдения и 

изявления, които биха могли да се 

отразят отрицателно на 

добросъседските отношения; 

Or. en 

 

Изменение  236 

Едуард Кукан 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

21. приветства споразумението с Гърция 

относно единадесет мерки за 

изграждане на доверие, най-вече в 

21. приветства споразумението с Гърция 

относно единадесет мерки за 

изграждане на доверие, най-вече в 
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областта на образованието, културата, 

енергетиката и вътрешните работи; 

насърчава двете правителства да 

използват набраната инерция и да 

предприемат конкретни стъпки за 

повишаването на взаимното доверие, 

включително по въпроса за името; 

приканва заместник-

председателя/върховния представител 

да разработи нови инициативи за 

преодоляване на настоящия застой и 

да работи, в сътрудничество с двете 

държави и специалния представител на 

ООН, за постигането на взаимно 

приемливо решение на въпроса за 

името, както и да докладва на 

Парламента; 

областта на образованието, културата, 

енергетиката и вътрешните работи; 

насърчава двете правителства да 

използват набраната инерция и да 

предприемат конкретни стъпки за 

повишаването на взаимното доверие, 

включително по въпроса за името; 

отбелязва, че сътрудничеството е 

най-добрата мярка за изграждане на 

доверие; приветства в тази връзка 

последните инициативи и посещения 

на министрите на външните работи 

в съответните държави, и насърчава 

допълнителната конструктивна 

дискусия на високо политическо 

равнище; приканва заместник-

председателя/върховния представител 

да подкрепя духа на сътрудничество и 

да разработи нови инициативи за 

преодоляване на оставащите различия 

и да работи, в сътрудничество с двете 

държави и специалния представител на 

ООН, за постигането на взаимно 

приемливо решение на въпроса за 

името, както и да докладва на 

Парламента; 

Or. en 

 

Изменение  237 

Иво Вайгъл, Хавиер Нарт, Йозо Радош, Хилде Ваутманс, Илхан Кючук, Мария 

Тереса Хименес Барбат 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

21. приветства споразумението с Гърция 

относно единадесет мерки за 

изграждане на доверие, най-вече в 

областта на образованието, културата, 

енергетиката и вътрешните работи; 

насърчава двете правителства да 

използват набраната инерция и да 

предприемат конкретни стъпки за 

повишаването на взаимното доверие, 

21. приветства споразумението с Гърция 

относно единадесет мерки за 

изграждане на доверие, най-вече в 

областта на образованието, културата, 

енергетиката и вътрешните работи; 

приветства консултациите на високо 

равнище на двамата външни 

министри в съответните столици и 

създаването на съвместна работна 
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включително по въпроса за името; 

приканва заместник-

председателя/върховния 

представител да разработи нови 

инициативи за преодоляване на 

настоящия застой и да работи, в 

сътрудничество с двете държави и 

специалния представител на ООН, за 

постигането на взаимно приемливо 

решение на въпроса за името, както и да 

докладва на Парламента; 

група, която има за цел да наблюдава 

изпълнението на мерките; насърчава 

двете правителства да използват 

набраната инерция и да предприемат 

конкретни стъпки за повишаването на 

взаимното доверие, включително по 

въпроса за името; приканва върховния 

представител/заместник-

председателя и Комисията да 

разработят нови инициативи за 

преодоляване на настоящия застой и да 

работи, в сътрудничество с двете 

държави и специалния представител на 

ООН, за постигането на взаимно 

приемливо решение на въпроса за 

името, както и да докладва на 

Парламента; 

Or. en 

 

Изменение  238 

Таня Файон 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

21. приветства споразумението с Гърция 

относно единадесет мерки за 

изграждане на доверие, най-вече в 

областта на образованието, културата, 

енергетиката и вътрешните работи; 

насърчава двете правителства да 

използват набраната инерция и да 

предприемат конкретни стъпки за 

повишаването на взаимното доверие, 

включително по въпроса за името; 

приканва заместник-

председателя/върховния представител 

да разработи нови инициативи за 

преодоляване на настоящия застой и да 

работи, в сътрудничество с двете 

държави и специалния представител на 

ООН, за постигането на взаимно 

приемливо решение на въпроса за 

името, както и да докладва на 

21. приветства споразумението с Гърция 

относно единадесет мерки за 

изграждане на доверие, най-вече в 

областта на образованието, културата, 

енергетиката и вътрешните работи; 

насърчава двете правителства да 

използват набраната инерция и да 

предприемат конкретни стъпки за 

повишаването на взаимното доверие, 

включително по въпроса за името; 

приканва заместник-

председателя/върховния представител 

да разработи нови инициативи за 

преодоляване на настоящия застой и да 

работи, в сътрудничество с двете 

държави и специалния представител на 

ООН, за постигането на взаимно 

приемливо решение на въпроса за 

името, както и да докладва на 
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Парламента; Парламента; приветства 

официалното посещение на външния 

министър Поповски в Атина на 

17 декември 2015 г., първото 

двустранно посещение на македонски 

министър на външните работи в 

Гърция за 15 години; приканва двете 

страни да градят върху тази среща с 

оглед обогатяване на двустранното 

сътрудничество и укрепване на 

взаимното доверие; 

Or. en 

 

Изменение  239 

Елени Теохарус 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

21. приветства споразумението с Гърция 

относно единадесет мерки за 

изграждане на доверие, най-вече в 

областта на образованието, културата, 

енергетиката и вътрешните работи; 

насърчава двете правителства да 

използват набраната инерция и да 

предприемат конкретни стъпки за 

повишаването на взаимното доверие, 

включително по въпроса за името; 

приканва заместник-

председателя/върховния представител 

да разработи нови инициативи за 

преодоляване на настоящия застой и да 

работи, в сътрудничество с двете 

държави и специалния представител на 

ООН, за постигането на взаимно 

приемливо решение на въпроса за 

името, както и да докладва на 

Парламента; 

21. приветства споразумението с Гърция 

относно единадесет мерки за 

изграждане на доверие, най-вече в 

областта на образованието, културата, 

енергетиката и вътрешните работи; 

насърчава двете правителства да 

използват набраната инерция и да 

предприемат конкретни стъпки за 

повишаването на взаимното доверие, 

включително по въпроса за името; 

приканва заместник-

председателя/върховния представител 

да разработи нови инициативи; в 

контекста на процедурата на ООН за 

преодоляване на настоящия застой и да 

работи, в сътрудничество с двете 

държави и специалния представител на 

ООН, за постигането на взаимно 

приемливо решение на въпроса за 

името, както и да докладва на 

Парламента; счита, че едно взаимно 

приемливо решение на спора относно 

името не следва да фалшифицира, а 

да зачита гръцката история и 

европейската цивилизация, без да 



 

PE573.037v01-00 158/177 AM\1080975BG.doc 

BG 

създава плодотворна почва за 

иредентистки тенденции и 

състояние на политическа 

нестабилност; 

Or. en 

 

Изменение  240 

Ясенко Селимович 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

21. приветства споразумението с Гърция 

относно единадесет мерки за 

изграждане на доверие, най-вече в 

областта на образованието, културата, 

енергетиката и вътрешните работи; 

насърчава двете правителства да 

използват набраната инерция и да 

предприемат конкретни стъпки за 

повишаването на взаимното доверие, 

включително по въпроса за името; 

приканва заместник-

председателя/върховния представител 

да разработи нови инициативи за 

преодоляване на настоящия застой и да 

работи, в сътрудничество с двете 

държави и специалния представител на 

ООН, за постигането на взаимно 

приемливо решение на въпроса за 

името, както и да докладва на 

Парламента; 

21. приветства споразумението с Гърция 

относно единадесет мерки за 

изграждане на доверие, най-вече в 

областта на образованието, културата, 

енергетиката и вътрешните работи; 

насърчава двете правителства да 

използват набраната инерция и да 

предприемат конкретни стъпки за 

повишаването на взаимното доверие, 

включително по въпроса за името; 

приканва заместник-

председателя/върховния представител 

да разработи нови инициативи за 

преодоляване на настоящия застой и да 

работи, в сътрудничество с двете 

държави и специалния представител на 

ООН, за постигането на взаимно 

приемливо решение на въпроса за 

името, както и да докладва на 

Парламента; осъжда участието на 

други държави във външната 

политика и политиката на сигурност 

на страната и е убеден, че народът на 

Бившата югославска република 

Македония е най-подходящ да избира 

собственото си бъдеще; 

Or. en 
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Изменение  241 

Туне Келам 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

21. приветства споразумението с Гърция 

относно единадесет мерки за 

изграждане на доверие, най-вече в 

областта на образованието, културата, 

енергетиката и вътрешните работи; 

насърчава двете правителства да 

използват набраната инерция и да 

предприемат конкретни стъпки за 

повишаването на взаимното доверие, 

включително по въпроса за името; 

приканва заместник-

председателя/върховния представител 

да разработи нови инициативи за 

преодоляване на настоящия застой и да 

работи, в сътрудничество с двете 

държави и специалния представител на 

ООН, за постигането на взаимно 

приемливо решение на въпроса за 

името, както и да докладва на 

Парламента; 

21. приветства споразумението с Гърция 

относно единадесет мерки за 

изграждане на доверие, най-вече в 

областта на образованието, културата, 

енергетиката и вътрешните работи; 

счита последните взаимни посещения 

на министрите на външните работи 

за положителен сигнал; насърчава 

двете правителства да използват 

набраната инерция и да предприемат 

конкретни стъпки за повишаването на 

взаимното доверие, включително по 

въпроса за името; приканва заместник-

председателя/върховния представител 

да разработи нови инициативи за 

преодоляване на настоящия застой и да 

работи, в сътрудничество с двете 

държави и специалния представител на 

ООН, за постигането на взаимно 

приемливо решение на въпроса за 

името, както и да докладва на 

Парламента; 

Or. en 

 

Изменение  242 

Мирослав Похе 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

21. приветства споразумението с Гърция 

относно единадесет мерки за 

изграждане на доверие, най-вече в 

областта на образованието, културата, 

енергетиката и вътрешните работи; 

насърчава двете правителства да 

21. приветства споразумението с Гърция 

относно единадесет мерки за 

изграждане на доверие, най-вече в 

областта на образованието, културата, 

енергетиката и вътрешните работи; 

насърчава двете правителства да 
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използват набраната инерция и да 

предприемат конкретни стъпки за 

повишаването на взаимното доверие, 

включително по въпроса за името; 

приканва заместник-

председателя/върховния представител 

да разработи нови инициативи за 

преодоляване на настоящия застой и да 

работи, в сътрудничество с двете 

държави и специалния представител на 

ООН, за постигането на взаимно 

приемливо решение на въпроса за 

името, както и да докладва на 

Парламента; 

използват набраната инерция и да 

предприемат конкретни стъпки за 

повишаването на взаимното доверие, 

включително по въпроса за името; 

приканва заместник-

председателя/върховния представител и 

комисаря по европейската политика 

на съседство и преговорите по 

разширяването да разработят нови 

инициативи за преодоляване на 

настоящия застой и да работи, в 

сътрудничество с двете държави и 

специалния представител на ООН, за 

постигането на взаимно приемливо 

решение на въпроса за името, както и да 

докладва на Парламента; 

Or. en 

 

Изменение  243 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

21. приветства споразумението с Гърция 

относно единадесет мерки за 

изграждане на доверие, най-вече в 

областта на образованието, културата, 

енергетиката и вътрешните работи; 

насърчава двете правителства да 

използват набраната инерция и да 

предприемат конкретни стъпки за 

повишаването на взаимното доверие, 

включително по въпроса за името; 

приканва заместник-

председателя/върховния представител 

да разработи нови инициативи за 

преодоляване на настоящия застой и да 

работи, в сътрудничество с двете 

държави и специалния представител на 

ООН, за постигането на взаимно 

приемливо решение на въпроса за 

името, както и да докладва на 

21. приветства споразумението с Гърция 

относно единадесет мерки за 

изграждане на доверие, най-вече в 

областта на образованието, културата, 

енергетиката и вътрешните работи; 

насърчава двете правителства да 

използват набраната инерция и да 

предприемат конкретни стъпки за 

повишаването на взаимното доверие, 

включително по въпроса за името; 

приканва заместник-

председателя/върховния представител 

да разработи нови инициативи за 

преодоляване на настоящия застой в 

съответствие с решението на 

Международния съд от 5 декември 

2011 г. и да работи, в сътрудничество с 

двете държави и специалния 

представител на ООН, за постигането на 
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Парламента; взаимно приемливо решение на въпроса 

за името, както и да докладва на 

Парламента; 

Or. en 

 

Изменение  244 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 21а (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 21a. поддържа в тази връзка 

предложението на пратеника на ООН 

Нимец за съставно наименование, 

съдържащо географско обозначение, 

при условие че това не оказва влияние 

върху македонската националност, 

идентичност, култура и език; 

Or. en 

 

Изменение  245 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 21б (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 21б. приветства последната среща 

между министрите на външните 

работи на Гърция и Македония, 

проведена в Атина, на която 

страните изразиха готовност да 

работят за по-нататъшно 

подобряване на двустранния климат и 

да се ангажират в конструктивен 

диалог, включително изпълнението на 

мерките за изграждане на доверие, 

приети по-рано; 
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Or. en 

 

Изменение  246 

Сергей Станишев 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 21а (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 21a. отново изразява загриженост 

относно използването на 

исторически аргументи в настоящия 

дебат със съседите и приветства 

всички усилия за съвместно честване 

на общи исторически събития със 

съседните държави – членки на ЕС; 

счита, че това би могло да допринесе 

за по-доброто разбиране на 

историята и за добросъседските 

отношения; 

Or. en 

 

Изменение  247 

Ангел Джамбазки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

22. приветства конструктивната роля на 

страната в регионалното и 

международното сътрудничество; 

отбелязва, че нерешените въпроси в 

отношенията с България остават, 

въпреки че преговорите относно 

договор за приятелство, 

добросъседство и сътрудничество 

продължиха в съчетание с редица 

посещения на високо равнище; 

приканва правителството да подобри 

общото ниво на привеждане в 

съответствие с външната политика 

22. приветства конструктивната роля на 

страната в регионалното и 

международното сътрудничество; 

счита, че регионалното 

сътрудничество е съществен елемент 

в процеса на присъединяване към ЕС, 

който носи стабилност и 

просперитет на региона и следва да е 

приоритет за правителството; 

призовава правителството да обърне 

внимание на транснационалните 

проекти, като например 

паневропейските транспортни 
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на ЕС, тъй като степента на 

привеждане в съответствие на 

законодателството продължава да 

бъде ниска (68%); приканва 

правителството да се съобрази с 

общите позиции на ЕС относно 

целостта на Римския статут; 

коридори, железопътната връзка 

София – Скопие и други 

инфраструктурни проекти с 

държавите членки, включително 

граничните контролно 

пропускателни пунктове, които 

силно ще стимулират 

икономическото развитие в целия 

регион; 

Or. en 

 

Изменение  248 

Туне Келам 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

22. приветства конструктивната роля на 

страната в регионалното и 

международното сътрудничество; 

отбелязва, че нерешените въпроси в 

отношенията с България остават, 

въпреки че преговорите относно 

договор за приятелство, добросъседство 

и сътрудничество продължиха в 

съчетание с редица посещения на 

високо равнище; приканва 

правителството да подобри общото 

ниво на привеждане в съответствие с 

външната политика на ЕС, тъй като 

степента на привеждане в 

съответствие на законодателството 

продължава да бъде ниска (68%); 

приканва правителството да се 

съобрази с общите позиции на ЕС 

относно целостта на Римския 

статут; 

22. приветства конструктивната роля на 

страната в регионалното и 

международното сътрудничество; 

отбелязва, че нерешените въпроси в 

отношенията с България остават, 

въпреки че преговорите относно 

договор за приятелство, добросъседство 

и сътрудничество продължиха в 

съчетание с редица посещения на 

високо равнище; 

Or. en 

 

Изменение  249 

Андрей Ковачев 
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Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

22. приветства конструктивната роля 

на страната в регионалното и 

международното сътрудничество; 

отбелязва, че нерешените въпроси в 

отношенията с България остават, 

въпреки че преговорите относно 

договор за приятелство, добросъседство 

и сътрудничество продължиха в 

съчетание с редица посещения на 

високо равнище; приканва 

правителството да подобри общото ниво 

на привеждане в съответствие с 

външната политика на ЕС, тъй като 

степента на привеждане в съответствие 

на законодателството продължава да 

бъде ниска (68%); приканва 

правителството да се съобрази с общите 

позиции на ЕС относно целостта на 

Римския статут; 

22. приветства готовността на 

страната да участва в посещения на 

високо равнище със съседните 

държави като средство за 

насърчаване на регионалното 

сътрудничество; отбелязва, че 

нерешените въпроси в отношенията с 

България, като например 

дългоочакваното възстановяване на 

военните гробища и необходимостта 

от съвместно честване на общи 

исторически личности и събития, 
остават; отново посочва значението 

на приключването на преговорите 

относно договор за приятелство и 

добросъседство с България; приканва 

правителството да подобри общото ниво 

на привеждане в съответствие с 

външната политика на ЕС, тъй като 

степента на привеждане в съответствие 

на законодателството продължава да 

бъде ниска (68 %); приканва 

правителството да се съобрази с общите 

позиции на ЕС относно целостта на 

Римския статут; 

Or. en 

 

Изменение  250 

София Сакорафа 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

22. приветства конструктивната 

роля на страната в регионалното и 

международното сътрудничество; 

отбелязва, че нерешените въпроси в 

отношенията с България остават, 

22. подчертава значението на 

регионалното сътрудничество в 

рамките на европейската програма и 

европейските органи и призовава за 

по-нататъшен напредък по този 
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въпреки че преговорите относно 

договор за приятелство, добросъседство 

и сътрудничество продължиха в 

съчетание с редица посещения на 

високо равнище; приканва 

правителството да подобри общото ниво 

на привеждане в съответствие с 

външната политика на ЕС, тъй като 

степента на привеждане в съответствие 

на законодателството продължава да 

бъде ниска (68%); приканва 

правителството да се съобрази с общите 

позиции на ЕС относно целостта на 

Римския статут; 

въпрос; отбелязва, че нерешените 

въпроси в отношенията с България 

остават, въпреки че преговорите 

относно договор за приятелство, 

добросъседство и сътрудничество 

продължиха в съчетание с редица 

посещения на високо равнище; 

приканва правителството да подобри 

общото ниво на привеждане в 

съответствие с външната политика на 

ЕС, тъй като степента на привеждане в 

съответствие на законодателството 

продължава да бъде ниска (68%); 

приканва правителството да се съобрази 

с общите позиции на ЕС относно 

целостта на Римския статут; 

Or. el 

Изменение  251 

Никос Андрулакис 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

22. приветства конструктивната 

роля на страната в регионалното и 

международното сътрудничество; 

отбелязва, че нерешените въпроси в 

отношенията с България остават, 

въпреки че преговорите относно 

договор за приятелство, добросъседство 

и сътрудничество продължиха в 

съчетание с редица посещения на 

високо равнище; приканва 

правителството да подобри общото ниво 

на привеждане в съответствие с 

външната политика на ЕС, тъй като 

степента на привеждане в съответствие 

на законодателството продължава да 

бъде ниска (68%); приканва 

правителството да се съобрази с общите 

позиции на ЕС относно целостта на 

Римския статут; 

22. подчертава значението на 

регионалното сътрудничество; 

отбелязва, че нерешените въпроси в 

отношенията с България остават, 

въпреки че преговорите относно 

договор за приятелство, добросъседство 

и сътрудничество продължиха в 

съчетание с редица посещения на 

високо равнище; призовава 

правителството да подобри общото ниво 

на привеждане в съответствие с 

външната политика на ЕС, тъй като 

степента на привеждане в съответствие 

на законодателството продължава да 

бъде ниска (68 %); приканва 

правителството да се съобрази с общите 

позиции на ЕС относно целостта на 

Римския статут; 

Or. en 
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Изменение  252 

Манолис Кефалоянис, Мария Спираки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

22. приветства конструктивната 

роля на страната в регионалното и 

международното сътрудничество; 

отбелязва, че нерешените въпроси в 

отношенията с България остават, 

въпреки че преговорите относно 

договор за приятелство, добросъседство 

и сътрудничество продължиха в 

съчетание с редица посещения на 

високо равнище; приканва 

правителството да подобри общото ниво 

на привеждане в съответствие с 

външната политика на ЕС, тъй като 

степента на привеждане в съответствие 

на законодателството продължава да 

бъде ниска (68%); приканва 

правителството да се съобрази с общите 

позиции на ЕС относно целостта на 

Римския статут; 

22. подчертава значението на 

регионалното сътрудничество в 

съответствие с програмата и 

ценностите на ЕС и призовава за 

допълнителен напредък в тази 

област; отбелязва, че нерешените 

въпроси в отношенията с България 

остават, въпреки че преговорите 

относно договор за приятелство, 

добросъседство и сътрудничество 

продължиха в съчетание с редица 

посещения на високо равнище; 

приканва правителството да подобри 

общото ниво на привеждане в 

съответствие с външната политика на 

ЕС, тъй като степента на привеждане в 

съответствие на законодателството 

продължава да бъде ниска (68 %); 

приканва правителството да се съобрази 

с общите позиции на ЕС относно 

целостта на Римския статут; 

Or. en 

 

Изменение  253 

Елени Теохарус 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

22. приветства конструктивната 

роля на страната в регионалното и 

международното сътрудничество; 

отбелязва, че нерешените въпроси в 

отношенията с България остават, 

22. призовава БЮРМ да увеличи 

усилията си и да играе 

конструктивна роля в регионалното и 

международното сътрудничество и в 

пълна степен да зачита историята и 
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въпреки че преговорите относно 

договор за приятелство, добросъседство 

и сътрудничество продължиха в 

съчетание с редица посещения на 

високо равнище; приканва 

правителството да подобри общото ниво 

на привеждане в съответствие с 

външната политика на ЕС, тъй като 

степента на привеждане в съответствие 

на законодателството продължава да 

бъде ниска (68%); приканва 

правителството да се съобрази с общите 

позиции на ЕС относно целостта на 

Римския статут; 

цивилизацията на своите съседни 

държави; отбелязва, че нерешените 

въпроси в отношенията с България 

остават, въпреки че преговорите 

относно договор за приятелство, 

добросъседство и сътрудничество 

продължиха в съчетание с редица 

посещения на високо равнище; 

приканва правителството да подобри 

общото ниво на привеждане в 

съответствие с външната политика на 

ЕС, тъй като степента на привеждане в 

съответствие на законодателството 

продължава да бъде ниска (68 %); 

приканва правителството да се съобрази 

с общите позиции на ЕС относно 

целостта на Римския статут; 

Or. en 

 

Изменение  254 

Йозо Радош 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

22. приветства конструктивната роля на 

страната в регионалното и 

международното сътрудничество; 

отбелязва, че нерешените въпроси в 

отношенията с България остават, 

въпреки че преговорите относно 

договор за приятелство, добросъседство 

и сътрудничество продължиха в 

съчетание с редица посещения на 

високо равнище; приканва 

правителството да подобри общото ниво 

на привеждане в съответствие с 

външната политика на ЕС, тъй като 

степента на привеждане в съответствие 

на законодателството продължава да 

бъде ниска (68%); приканва 

правителството да се съобрази с общите 

позиции на ЕС относно целостта на 

22. приветства конструктивната роля на 

страната в регионалното и 

международното сътрудничество, 

както и резултатите от срещата на 

високо равнище във Виена през 2015 г. 

и неотдавнашното приемане на 

пакета ИПП за 2015 г., който включва 

финансиране на два важни 

инфраструктурни проекта: 

реконструкция на съществуващата 

железопътна мрежа на Македония и 

инвестиции в електропреносната 

система Битоля – Охрид – Албания; 

като има предвид това, призовава 

македонските власти бързо да 

изпълнят незадължителните мерки, 

договорени по време на срещата на 

високо равнище за Западните Балкани 

във Виена през 2015 г. (например 
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Римския статут; опростяване/синхронизиране на 

процедурите за пресичане на 

границите, реформи на 

железопътния транспорт, 

информационни системи) преди 

следващата срещата на високо 

равнище за Западните Балкани през 

2016 г. във Франция; отбелязва, че 

нерешените въпроси в отношенията с 

България остават, въпреки че 

преговорите относно договор за 

приятелство, добросъседство и 

сътрудничество продължиха в 

съчетание с редица посещения на 

високо равнище; приканва 

правителството да подобри общото ниво 

на привеждане в съответствие с 

външната политика на ЕС, тъй като 

степента на привеждане в съответствие 

на законодателството продължава да 

бъде ниска (68%); приканва 

правителството да се съобрази с общите 

позиции на ЕС относно целостта на 

Римския статут; 

Or. en 

 

Изменение  255 

Туне Келам 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22а (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 22a. приканва правителството да 

подобри общото ниво на привеждане в 

съответствие с външната политика 

на ЕС, тъй като степента на 

привеждане в съответствие на 

законодателството продължава да 

бъде ниска (68 %); приканва 

правителството да се съобрази с 

общите позиции на ЕС относно 

целостта на Римския статут; 

Or. en 
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Изменение  256 

Ангел Джамбазки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22б (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 22б. приканва правителството да 

подобри общото ниво на привеждане в 

съответствие с външната политика 

на ЕС и да приеме оставащите 

декларации на ЕС и решение на 

Съвета, тъй като степента на 

привеждане в съответствие на 

законодателството продължава да 

бъде ниска (68 %); приканва 

правителството да се съобрази с 

общите позиции на ЕС относно 

целостта на Римския статут; 

Or. en 

 

Изменение  257 

Туне Келам, Сандра Калниете 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22в (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 22в. насърчава по-нататъшната 

интеграция с НАТО и изразява 

надежда за скорошно започване на 

преговори за присъединяване; 

Or. en 

 

Изменение  258 

Ангел Джамбазки 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22г (нов) 



 

PE573.037v01-00 170/177 AM\1080975BG.doc 

BG 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 22г. отбелязва, че нерешените 

въпроси в отношенията с България 

остават, въпреки че преговорите 

относно договор за приятелство, 

добросъседство и сътрудничество 

продължиха в съчетание с редица 

посещения на високо равнище; 

призовава за бързо сключване на 

договора въз основа на декларацията 

от 1999 г.; силно насърчава 

съвместните чествания на събития и 

личности от общата история и 

създаването на експертни комисии по 

въпросите на историята и 

образованието; счита, че 

въвеждането на образователни 

материали без идеологически 

тълкувания на историята и 

изказвания, подбуждащи към омраза, 

академичното сътрудничество и 

насърчаването на положително 

отношение у младите хора към 

съседните им държави ще има 

положително въздействие и ще 

подобри взаимното разбирателство; 

призовава властите да не 

злоупотребяват и нарушават 

политическите, социалните и 

културните права на гражданите на 

страната, които открито се 

определят като българи; изразява 

съжаление, че България често се 

представя отрицателно в медиите, 

историческите книги и филми, 

спонсорирани от правителството в 

Скопие, което вреди на двустранните 

отношения; 

Or. en 

 

Изменение  259 

Сергей Станишев 
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Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22д (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 22д. силно насърчава органите и 

гражданското общество да 

предприемат подходящи мерки за 

историческо помирение, за да се 

преодолее разделението между и в 

рамките на различните етнически и 

национални групи, включително 

гражданите с българска 

идентичност; 

Or. en 

 

Изменение  260 

Андрей Пленкович 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22e (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 22е. приветства активното участие 

на страната в програмата за 

свързаност на Шестте относно 

Западните Балкани чрез одобряване 

на споразумението относно 

регионалната основна транспортна 

мрежа и други ангажименти, поети в 

рамките на Берлинския процес; 

отбелязва създаването на 

Националния инвестиционен 

комитет и насърчава страната да 

продължи да разработва 

концептуално изчистени проекти в 

рамките на транспортната мрежа за 

Западните Балкани; 

Or. en 

 

Изменение  261 

Андрей Пленкович 
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Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22ж (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 22ж. призовава Комисията и Съвета 

да включат Македония в 

макрорегионалните стратегии на ЕС 

за сътрудничеството в Югоизточна 

Европа; поздравява за успешното 

приключване на македонското 

председателство на 

Централноевропейската инициатива; 

Or. en 

 

Изменение  262 

Ричард Хауит 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22з (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 22з. след данните и анализа на 

Евростат и други международни 

организации, които сочат сериозни 

миграционни тенденции, особено сред 

младите хора, препоръчва да се 

направи оценка на националната 

стратегия за изграждане на мрежи, 

сътрудничество и намаляване на 

изтичането на високо образован и 

квалифициран персонал за периода 

2013 – 2020 г., както и да се 

предоставят статистически данни 

за тези тенденции; 

Or. en 

 

Изменение  263 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 
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Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22и (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 22и. отбелязва със загриженост 

засиленото изтичане на мозъци, 

особено сред младите хора; 

препоръчва да се направи оценка на 

националната стратегия за 

изграждане на мрежи, 

сътрудничество и намаляване на 

изтичането на високо образован и 

квалифициран персонал за периода 

2013 – 2020 г., както и да се 

публикуват статистически данни за 

тези тенденции; 

Or. en 

 

Изменение  264 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22й (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 22й. настоятелно призовава 

Агенцията за младежта и спорта на 

страната да признае ролята, да 

подпомага и да създаде постоянен 

механизъм за сътрудничество с 

Националния младежки съвет на 

Македония; приветства процеса на 

създаване на Национална стратегия 

за младежта за периода 2016 – 2025 г. 

и подчертава необходимостта от 

разпределяне на подходящо 

финансиране за нейното изпълнение; 

Or. en 
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Изменение  265 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22к (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 22к. със загриженост отбелязва 

предизвикателствата в 

образователната система на 

държавата и подчертава 

необходимостта от цялостен анализ 

в тази връзка; препоръчва 

стратегическо планиране на 

бъдещите реформи и законодателни 

промени чрез участието на 

съответните движения и 

организации на учениците и 

студентите, като им се даде 

възможност изцяло да упражнят 

правата си в рамките на този процес; 

Or. en 

 

Изменение  266 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22л (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 22л. отбелязва, че са необходими 

значителни усилия в сферата на 

околната среда и по-специално в 

областта на качеството на въздуха; 

изразява загриженост в тази връзка 

от постоянно високия индекс на 

замърсяване в Скопие и няколко други 

града с концентрация на ПЧ10 

20 пъти по-висока от пределно 

допустимите стойности, което 

създава сериозни рискове за здравето, 

и призовава македонските власти да 
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предприемат подходящи мерки за 

разрешаването както на спешните, 

така и на съответните структурни 

проблеми; 

Or. en 

 

Изменение  267 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22м (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 22м. изразява загриженост от 

планираното изграждане на 17 малки 

и две големи водноелектрически 

централи на Луково поле и Босков 

мост; отбелязва, че все още не е 

започнало прилагането на 

достиженията на правото на ЕС в 

областта на опазване на природата и 

мрежата „Натура 2000“; призовава в 

тази връзка за спазване на 

препоръката на Постоянния 

комитет на Бернската конвенция 

(№ 184(2015) чрез спиране на 

изпълнението на всички 

правителствени проекти на 

територията на Национален парк 

Маврово до приключването на 

стратегическа екологична оценка, 

основана на специално проучване на 

място, в пълно съответствие със 

законодателството на ЕС в областта 

на околната среда, включваща 

участието на местните общности и 

други заинтересовани страни в 

процеса на вземане на решения; 

Or. en 
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Изменение  268 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22н (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 22н. изразява съжаление, че целите по 

отношение на енергетика не са 

постигнати, особено във връзка с 

енергийната ефективност и 

използването на възобновяеми 

енергийни източници, и призовава за 

бързото приемане на съответните 

планове за действие; 

Or. en 

 

Изменение  269 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22о (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 22о. отбелязва, че настоящите цели 

за намаляване на емисиите са 

неподходящи в сравнение с тези на ЕС 

и ангажиментите, приети на 21-ата 

конференция на страните по 

РКООНИК в Париж; настоятелно 

призовава в тази връзка Македония да 

преразгледа своя планиран национално 

определен принос (INDC) по целта за 

намаляване на емисиите, като го 

направи по-амбициозен в 

съответствие със средните 

ангажименти на ЕС във връзка с 

изменението на климата; 

Or. en 
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Изменение  270 

Тамаш Месерич, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектопредложение за резолюция 

Параграф 22п (нов) 

 

Проектопредложение за резолюция Изменение 

 22п. приветства плана за 

модернизиране на части от 

железопътната мрежа и насърчава 

македонските власти да продължат в 

тази посока и да внесат 

допълнителни подобрения в 

обществения транспорт в 

сътрудничество със съседните 

държави; 

Or. en 

 


