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Pozměňovací návrh  1 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti 

OSN č. 817 (1993) a 845 (1993), 

– s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti 

OSN č. 817 (1993) a 845 (1993), na 

rezoluci Valného shromáždění OSN č. 

47/225 (1993) a na prozatímní dohodu ze 

dne 13. září 1995, 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  2 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na rozsudek Mezinárodního 

soudního dvora o uplatňování prozatímní 

dohody ze dne 13. září 1995, 

vypouští se 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  3 

Nikos Androulakis 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na rozsudek Mezinárodního 

soudního dvora o uplatňování prozatímní 

dohody ze dne 13. září 1995, 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na rozsudek Mezinárodního 

soudního dvora o uplatňování prozatímní 

dohody ze dne 13. září 1995, 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na rozhodnutí Evropské rady 

ze dne 16. prosince 2005 o udělení statusu 

kandidátské země pro členství v EU a na 

závěry Rady ze dne 23. června 2015, 

– s ohledem na rozhodnutí Evropské rady 

ze dne 16. prosince 2005 o udělení statusu 

kandidátské země pro členství v EU, s 

ohledem na závěry Evropské rady z 

června 2008, závěry Rady ve složení pro 

obecné záležitosti a vnější vztahy z 

prosince 2008 a závěry Rady pro obecné 

záležitosti z prosince 2014, podle nichž je 

zásadní nadále udržovat dobré sousedské 

vztahy, včetně diplomatického a vzájemně 

akceptovatelného řešení otázky názvu 

země pod záštitou OSN, a na závěry Rady 

pro obecné záležitosti ze dne 15. prosince 

2015,  

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  6 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 
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Návrh usnesení 

Právní východisko 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na rozhodnutí Evropské rady 

ze dne 16. prosince 2005 o udělení statusu 

kandidátské země pro členství v EU a na 

závěry Rady ze dne 23. června 2015, 

– s ohledem na rozhodnutí Evropské rady 

ze dne 16. prosince 2005 o udělení statusu 

kandidátské země pro členství v EU a na 

závěry Evropské rady z června 2008 a na 

závěry Rady ze dne 15. prosince 2015, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Nikos Androulakis 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na rozhodnutí Evropské rady 

ze dne 16. prosince 2005 o udělení statusu 

kandidátské země pro členství v EU a na 

závěry Rady ze dne 23. června 2015, 

– s ohledem na rozhodnutí Evropské rady 

ze dne 16. prosince 2005 o udělení statusu 

kandidátské země pro členství v EU a na 

závěry Evropské rady z června 2008 a 

závěry Rady ze dne 23. června 2015 a 15. 

prosince 2015, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na rozhodnutí Evropské rady 

ze dne 16. prosince 2005 o udělení statusu 

kandidátské země pro členství v EU a na 

závěry Rady ze dne 23. června 2015, 

– s ohledem na rozhodnutí Evropské rady 

ze dne 16. prosince 2005 o udělení statusu 

kandidátské země pro členství v EU a na 

závěry Rady ze dne 23. června 2015 a 15. 

prosince 2015, 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 13 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na závěry Rady pro obecné 

záležitosti ze dne 15. prosince 2015 o 

rozšíření a procesu stabilizace a 

přidružení, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Sergei Stanishev 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 14 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na závěry Rady pro obecné 

záležitosti ze dne 15. prosince 2015 o 

rozšíření a procesu stabilizace a 

přidružení, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Eduard Kukan 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 12 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na zprávu OBSE/ODIHR o 

analýze potřeb ze dne 27. listopadu 2015,  
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Eduard Kukan 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 10 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na doporučení skupiny 

vedoucích odborníků ohledně 

systémových otázek právního státu 

týkajících se zachycování komunikace, 

které vyšlo najevo na jaře 2015, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 15 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (Horizontální pozměňovací návrh, který 

se týká celého textu.) 

 Název „Bývalá jugoslávská republika 

Makedonie“ je použit v názvu zprávy a v 

bodu odůvodnění A, avšak ve všech 

ostatních odkazech na název země v textu 

a ve schválených pozměňovacích návrzích 

se změní na „její“, „země“, „ji“ a podobné 

nespecifikované výrazy“; název 

„Republika Makedonie“ se v textu 

nepoužije, avšak ponechá se slovo 

„makedonský, makedonská“. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Cristian Dan Preda 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že vyhlídka členství v 

EU je důležitou pobídkou pro reformy a 

zdrojem naděje na budoucnost plnou 

prosperity pro mladé generace; vzhledem k 

tomu, že průzkumy veřejného mínění v 

Bývalé jugoslávské republice Makedonii 

ukazují značnou podporu veřejnosti pro 

členství v EU; 

A. vzhledem k tomu, že vyhlídka členství v 

EU je důležitou pobídkou pro další 

reformy, zejména co se týče dodržování 

zásad právního státu, nezávislosti 

soudnictví a boje proti korupci, a zdrojem 

naděje na budoucnost plnou prosperity pro 

mladé generace; vzhledem k tomu, že 

průzkumy veřejného mínění v Bývalé 

jugoslávské republice Makedonii ukazují 

značnou podporu veřejnosti pro členství v 

EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že klíčovými prvky 

procesu rozšíření EU jsou právní stát, 

svoboda sdělovacích prostředků, 

regionální spolupráce a dobré sousedské 

vztahy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že Bývalá B. vzhledem k tomu, že Bývalá 
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jugoslávská republika Makedonie je již 

deset let kandidátskou zemí EU a je 

považována za nejpokročilejší zemi, pokud 

jde o sladění s acquis; 

 

jugoslávská republika Makedonie je již 

deset let kandidátskou zemí EU; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  17 

Nikos Androulakis 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že Bývalá 

jugoslávská republika Makedonie je již 

deset let kandidátskou zemí EU a je 

považována za nejpokročilejší zemi, pokud 

jde o sladění s acquis; 

B. vzhledem k tomu, že Bývalá 

jugoslávská republika Makedonie je již 

deset let kandidátskou zemí EU, která 

dosáhla relativně dobré úrovně souladu s 

acquis; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že Bývalá 

jugoslávská republika Makedonie je již 

deset let kandidátskou zemí EU a je 

považována za nejpokročilejší zemi, pokud 

jde o sladění s acquis; 

B. vzhledem k tomu, že Bývalá 

jugoslávská republika Makedonie je již 

deset let kandidátskou zemí EU, která 

dosáhla relativně dobré úrovně souladu s 

acquis; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Angel Dzhambazki 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že Bývalá 

jugoslávská republika Makedonie je již 

deset let kandidátskou zemí EU a je 

považována za nejpokročilejší zemi, pokud 

jde o sladění s acquis; 

B. vzhledem k tomu, že Bývalá 

jugoslávská republika Makedonie je již 

deset let kandidátskou zemí EU, která 

dosáhla vysoké úrovně souladu s acquis; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  20 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že Bývalá 

jugoslávská republika Makedonie je již 

deset let kandidátskou zemí EU a je 

považována za nejpokročilejší zemi, pokud 

jde o sladění s acquis; 

B. vzhledem k tomu, že Bývalá 

jugoslávská republika Makedonie je již 

deset let kandidátskou zemí EU a je 

považována za jednu z nejpokročilejších 

zemí, pokud jde o sladění s acquis; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že Bývalá 

jugoslávská republika Makedonie je již 

deset let kandidátskou zemí EU a je 

považována za nejpokročilejší zemi, pokud 

jde o sladění s acquis; 

B. vzhledem k tomu, že Bývalá 

jugoslávská republika Makedonie je již 

deset let kandidátskou zemí EU a je 

považována za nejpokročilejší zemi, pokud 

jde o sladění s acquis, ačkoli určitá jeho 

část nebyla dosud odpovídajícím 
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způsobem provedena; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

David McAllister 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že Bývalá 

jugoslávská republika Makedonie je již 

deset let kandidátskou zemí EU a je 

považována za nejpokročilejší zemi, pokud 

jde o sladění s acquis; 

B. vzhledem k tomu, že Bývalá 

jugoslávská republika Makedonie je již 

deset let kandidátskou zemí EU a je nadále 

považována za nejpokročilejší zemi, pokud 

jde o sladění s acquis; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že (potenciální) 

kandidátské země jsou posuzovány podle 

svých zásluh a že rychlost a kvalita 

nezbytných reforem určují časový plán 

pro přistoupení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že Komise s 

podporou Parlamentu několikrát vyzvala 

k zahájení jednání o přistoupení, přičemž 

zdůraznila význam jednání jako hlavního 

motoru procesu nezbytných reforem; 

vzhledem k tomu, že Rada blokuje další 

postup v důsledku nevyřešené otázky 

názvu s Řeckem; vzhledem k tomu, že 

bilaterální otázky by neměly být používány 

jako záminka bránící jednáním s EU; 

C. vzhledem k tomu, že Komise, Rada a 

Parlament se shodují na tom, že 

zachování kladného doporučení k 

zahájení jednání o přistoupení této země k 

EU závisí na tom, zda tato země plně 

provede politickou dohodu z 

června/července a zda dosáhne 

významného pokroku v uplatňování 

naléhavých priorit v oblasti reforem;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Nikos Androulakis 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že Komise s 

podporou Parlamentu několikrát vyzvala k 

zahájení jednání o přistoupení, přičemž 

zdůraznila význam jednání jako hlavního 

motoru procesu nezbytných reforem; 

vzhledem k tomu, že Rada blokuje další 

postup v důsledku nevyřešené otázky 

názvu s Řeckem; vzhledem k tomu, že 

bilaterální otázky by neměly být používány 

jako záminka bránící jednáním s EU; 

C. vzhledem k tomu, že Komise s 

podporou Parlamentu několikrát vyzvala k 

zahájení jednání o přistoupení; vzhledem k 

tomu, že Rada své rozhodnutí o zahájení 

jednání o přistoupení pozdržela a k této 

otázce se vrátí, až obdrží od Komise 

aktualizované informace o pokroku, 

kterého tato země dosáhla v souvislosti s 

politickými kritérii a dobrými sousedskými 

vztahy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že Komise s 

podporou Parlamentu několikrát vyzvala k 

zahájení jednání o přistoupení, přičemž 

zdůraznila význam jednání jako hlavního 

motoru procesu nezbytných reforem; 

vzhledem k tomu, že Rada blokuje další 

postup v důsledku nevyřešené otázky 

názvu s Řeckem; vzhledem k tomu, že 

bilaterální otázky by neměly být používány 

jako záminka bránící jednáním s EU; 

C. vzhledem k tomu, že Komise s 

podporou Parlamentu několikrát vyzvala k 

zahájení jednání o přistoupení, přičemž 

zdůraznila význam jednání jako hlavního 

motoru procesu nezbytných reforem; 

vzhledem k tomu, že nedávno podepsané 

dohody mezi Řeckem a Bývalou 

jugoslávskou republikou Makedonií 

posilují vzájemnou důvěru, kterou obě 

země potřebují k tomu, aby nalezly 

akceptovatelné řešení otázky názvu, a 

odvrátily tak patovou situaci v Radě v 

souvislosti s možným přistoupením;  

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  27 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že Komise s 

podporou Parlamentu několikrát vyzvala k 

zahájení jednání o přistoupení, přičemž 

zdůraznila význam jednání jako hlavního 

motoru procesu nezbytných reforem; 

vzhledem k tomu, že Rada blokuje další 

postup v důsledku nevyřešené otázky 

názvu s Řeckem; vzhledem k tomu, že 

bilaterální otázky by neměly být používány 

jako záminka bránící jednáním s EU; 

C. vzhledem k tomu, že Komise s 

podporou Parlamentu několikrát vyzvala k 

zahájení jednání o přistoupení, přičemž 

zdůraznila význam jednání jako hlavního 

motoru procesu nezbytných reforem; 

vzhledem k tomu, že Rada pozdržela své 

rozhodnutí o zahájení jednání s Bývalou 

jugoslávskou republikou Makedonií o 

jejím přistoupení k EU s tím, že se k této 

otázce vrátí, až obdrží od Komise 

aktualizované informace o provádění 

dohodnutých reforem a konkrétních 

opatření, která mají podpořit dobré 

sousedské vztahy a pomoci dosáhnout 

diplomatického a vzájemně 

akceptovatelného řešení otázky názvu pod 

záštitou OSN, v souladu se závěry Rady 

pro obecné záležitosti s prosince 2014;  

Or. el 
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Pozměňovací návrh  28 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že Komise s 

podporou Parlamentu několikrát vyzvala k 

zahájení jednání o přistoupení, přičemž 

zdůraznila význam jednání jako hlavního 

motoru procesu nezbytných reforem; 

vzhledem k tomu, že Rada blokuje další 

postup v důsledku nevyřešené otázky 

názvu s Řeckem; vzhledem k tomu, že 

bilaterální otázky by neměly být používány 

jako záminka bránící jednáním s EU; 

C. vzhledem k tomu, že Komise s 

podporou Parlamentu několikrát vyzvala k 

zahájení jednání o přistoupení, přičemž 

zdůraznila význam jednání jako hlavního 

motoru procesu nezbytných reforem; 

vzhledem k tomu, že Rada pozdržela své 

rozhodnutí o zahájení jednání o 

přistoupení s tím, že se k této otázce vrátí, 

až obdrží od Komise aktualizované 

informace o provádění dohodnutých 

reforem a konkrétních kroků, které mají 

podpořit dobré sousedské vztahy a pomoci 

dosáhnout diplomatického a vzájemně 

akceptovatelného řešení otázky názvu v 

souladu se závěry Rady pro obecné 

záležitosti z prosince 2014; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Georgios Epitideios 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že Komise s 

podporou Parlamentu několikrát vyzvala k 

zahájení jednání o přistoupení, přičemž 

zdůraznila význam jednání jako hlavního 

motoru procesu nezbytných reforem; 

vzhledem k tomu, že Rada blokuje další 

postup v důsledku nevyřešené otázky 

názvu s Řeckem; vzhledem k tomu, že 

bilaterální otázky by neměly být používány 

jako záminka bránící jednáním s EU; 

C. vzhledem k tomu, že Komise s 

podporou Parlamentu několikrát vyzvala k 

zahájení jednání o přistoupení, přičemž 

zdůraznila význam jednání jako hlavního 

motoru procesu nezbytných reforem; 

vzhledem k tomu, že Rada blokuje další 

postup v důsledku nevyřešené otázky 

názvu s Řeckem; 
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Or. el 

 

Pozměňovací návrh  30 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že Komise s 

podporou Parlamentu několikrát vyzvala k 

zahájení jednání o přistoupení, přičemž 

zdůraznila význam jednání jako hlavního 

motoru procesu nezbytných reforem; 

vzhledem k tomu, že Rada blokuje další 

postup v důsledku nevyřešené otázky 

názvu s Řeckem; vzhledem k tomu, že 

bilaterální otázky by neměly být používány 

jako záminka bránící jednáním s EU; 

C. vzhledem k tomu, že v uplynulých 

letech Komise s podporou Parlamentu 

několikrát vyzvala k zahájení jednání o 

přistoupení, přičemž zdůraznila význam 

jednání jako hlavního motoru procesu 

nezbytných reforem; vzhledem k tomu, že 

Rada nedosáhla dohody o zahájení 

jednání o přistoupení; vzhledem k tomu, 

že bilaterální otázky by neměly být 

používány jako záminka bránící jednáním s 

EU, ale měly by být řešeny 

v konstruktivním duchu co nejdříve v 

procesu přistoupení a při zohlednění 

veškerých zájmů a hodnot EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Urmas Paet 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že Komise s 

podporou Parlamentu několikrát vyzvala k 

zahájení jednání o přistoupení, přičemž 

zdůraznila význam jednání jako hlavního 

motoru procesu nezbytných reforem; 

vzhledem k tomu, že Rada blokuje další 

postup v důsledku nevyřešené otázky 

názvu s Řeckem; vzhledem k tomu, že 

bilaterální otázky by neměly být používány 

jako záminka bránící jednáním s EU; 

C. vzhledem k tomu, že Komise s 

podporou Parlamentu a většiny členských 

států několikrát vyzvala k zahájení jednání 

o přistoupení, přičemž zdůraznila význam 

jednání jako hlavního motoru procesu 

nezbytných reforem; vzhledem k tomu, že 

Rada nedokázala dosáhnout konsensu v 

důsledku nevyřešené otázky názvu s 

Řeckem; vzhledem k tomu, že bilaterální 

otázky by neměly být používány jako 
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záminka bránící jednáním s EU; 

Or. et 

 

Pozměňovací návrh  32 

Eleni Theocharous 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že Komise s 

podporou Parlamentu několikrát vyzvala k 

zahájení jednání o přistoupení, přičemž 

zdůraznila význam jednání jako hlavního 

motoru procesu nezbytných reforem; 

vzhledem k tomu, že Rada blokuje další 

postup v důsledku nevyřešené otázky 

názvu s Řeckem; vzhledem k tomu, že 

bilaterální otázky by neměly být používány 

jako záminka bránící jednáním s EU; 

C. vzhledem k tomu, že Komise s 

podporou Parlamentu několikrát vyzvala k 

zahájení jednání o přistoupení, přičemž 

zdůraznila význam jednání jako hlavního 

motoru procesu nezbytných reforem; 

vzhledem k tomu, že Rada blokuje další 

postup v důsledku nevyřešené otázky 

názvu s Řeckem; vzhledem k tomu, že 

Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

odpovídajícím způsobem nespolupracuje s 

Organizací spojených národů, která 

usiluje o nalezení řešení otázky názvu s 

Řeckem, které by bylo přijatelné pro 

všechny strany; vzhledem k tomu, že 

bilaterální otázky by neměly být používány 

jako záminka bránící jednáním s EU a 

kandidátská země by měla respektovat 

členské státy a neměla by využívat 

bilaterální vztahy jako záminku ke splnění 

svých právních a dalších politických 

povinností vyplývajících z unijního a z 

mezinárodního právního řádu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Sergei Stanishev 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 



 

AM\1080975CS.doc 17/152 PE573.037v01-00 

 CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že Komise s 

podporou Parlamentu několikrát vyzvala k 

zahájení jednání o přistoupení, přičemž 

zdůraznila význam jednání jako hlavního 

motoru procesu nezbytných reforem; 

vzhledem k tomu, že Rada blokuje další 

postup v důsledku nevyřešené otázky 

názvu s Řeckem; vzhledem k tomu, že 

bilaterální otázky by neměly být používány 

jako záminka bránící jednáním s EU; 

C. vzhledem k tomu, že Komise s 

podporou Parlamentu několikrát vyzvala k 

zahájení jednání o přistoupení, přičemž 

zdůraznila význam jednání jako hlavního 

motoru procesu nezbytných reforem; 

vzhledem k tomu, že Rada blokuje další 

postup v důsledku nevyřešené otázky 

názvu s Řeckem; vzhledem k tomu, že 

bilaterální otázky by neměly být používány 

jako záminka bránící jednáním s EU, ale 

měly by být nicméně řešeny 

v konstruktivním duchu co nejdříve a při 

zohlednění zásad a hodnot OSN a EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  34 

Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že dvoustranné 

otázky by neměly bránit procesu 

přistoupení k EU; vzhledem k tomu, že 

úspěšné provedení politické dohody může 

vytvořit prostředí s realistickou vyhlídkou 

na diplomatické řešení otázky názvu s 

Řeckem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Urmas Paet 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že otázka názvu 

rovněž brání Makedonii v přistoupení k 

NATO;  

Or. et 

Pozměňovací návrh  36 

Eduard Kukan 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že každá 

kandidátská země by měla být posuzována 

podle svých vlastních výsledků; 
 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Eduard Kukan 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Cb. vzhledem k tomu, že důležitými prvky 

procesu rozšíření EU jsou právní stát, 

svoboda sdělovacích prostředků, 

regionální spolupráce a dobré sousedské 

vztahy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že vláda i opozice 

nesou sdílenou odpovědnost za zajišťování 

udržitelné politické spolupráce, jež je 

zásadní pro demokratický vývoj této země, 

pokračování v evropském programu a 

společné blaho jejích občanů; 

D. vzhledem k tomu, že tento rok zažila 

Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

svou nejhorší politickou krizi od roku 

2001; vzhledem k tomu, že konfliktní 

politická mentalita, skutečnost, že se 

nepodařilo dosáhnout kompromisu, a 

neúspěšný dialog na sebe vzaly podobu 

vleklé politické krize, která vedla hlavní 

opoziční strany k bojkotu parlamentu a 

ještě více oslabila důvěru ve veřejné 

instituce; vzhledem k tomu, že krizi ještě 

zhoršilo odhalení v souvislosti s 

telefonními odposlechy, do nichž byli 

zapojení vysocí vládní úředníci, údajným 

protiprávním jednáním, porušováním 

lidských práv, zasahováním do soudnictví, 

svobodou sdělovacích prostředků, 

volebním procesem a s politickými zásahy 

a korupcí v celé řadě odvětví; vzhledem k 

tomu, že vláda i opozice nesou sdílenou 

odpovědnost za zajišťování udržitelného 

politického dialogu a spolupráce, jež jsou 

zásadní pro demokratický vývoj této země, 

pokračování v evropském programu a 

společné blaho jejích občanů; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  39 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že vláda i opozice 

nesou sdílenou odpovědnost za zajišťování 

udržitelné politické spolupráce, jež je 

zásadní pro demokratický vývoj této země, 

pokračování v evropském programu a 

společné blaho jejích občanů; 

D. vzhledem k tomu, že v roce 2015 zažila 

Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

svou nejhorší politickou krizi od roku 

2001; vzhledem k tomu, že vláda i opozice 

nesou sdílenou odpovědnost za zajišťování 

udržitelného politického dialogu a 
spolupráce, jež jsou zásadní pro 

demokratický vývoj této země, 
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pokračování v evropském programu a 

společné blaho jejích občanů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Eduard Kukan 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že vláda i opozice 

nesou sdílenou odpovědnost za zajišťování 

udržitelné politické spolupráce, jež je 

zásadní pro demokratický vývoj této země, 

pokračování v evropském programu a 

společné blaho jejích občanů; 

D. vzhledem k tomu, že vláda i opozice 

nesou sdílenou odpovědnost za zajišťování 

udržitelné politické spolupráce, včetně 

překonání nedávné politické krize, jež je 

zásadní pro demokratický vývoj této země, 

pokračování v evropském programu a 

společné blaho jejích občanů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že nedávná 

politická krize poukázala na to, že 

makedonské instituce postrádají účinný 

systém brzd a protivah a že je třeba zvýšit 

transparentnost a veřejnou odpovědnost a 

vytvořit odpovídající mechanismy dohledu 

nad hlavními službami a vnitřními 

strukturami; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  42 

Eduard Kukan 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že tato země čelí 

vážným výzvám v důsledku politické krize 

související s odposlechem komunikace 

mezi vysokými vládními úředníky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  43 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že skandál 

odposlouchávání poukázal na zásadní 

nedostatky a obavy, o nichž se zmínila 

Komise ve svých předchozích zprávách; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Ε. vzhledem k tomu, že další uplatňování 

politické dohody mezi vládou a opozicí je 

zásadně důležité pro stabilitu celé země; 

vzhledem k tomu, že tato dohoda 

předpokládala mimo jiné návrat opozice do 

parlamentu, provedení systémových 

reforem právního státu a předčasné 

Ε. vzhledem k tomu, že závažné obavy 

nadále budí korupce a organizovaná 

trestná činnost; vzhledem k tomu, že je 

nadále ohrožena svoboda projevu a 

nezávislost sdělovacích prostředků; 

vzhledem k tomu, že úplné a účinné 

uplatňování politické dohody mezi vládou 
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parlamentní volby;  a opozicí je zásadně důležité pro stabilitu 

celé země; vzhledem k tomu, že tato 

dohoda předpokládala mimo jiné návrat 

opozice do parlamentu, provedení 

systémových reforem v oblastech, jako je 

právní stát, porušování základních práv, 

nezávislost soudnictví, svoboda 

sdělovacích prostředků, údajné 

nesrovnalosti ve volebním procesu, 

korupce a podplácení, politizace státních 

institucí, neostrá hranice mezi státem a 

stranami a nedostatečný dohled nad 

předčasnými parlamentními volbami a 

jejich organizace; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  45 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že další uplatňování 

politické dohody mezi vládou a opozicí je 

zásadně důležité pro stabilitu celé země; 

vzhledem k tomu, že tato dohoda 

předpokládala mimo jiné návrat opozice do 

parlamentu, provedení systémových 

reforem právního státu a předčasné 

parlamentní volby; 

E. vzhledem k tomu, že úplné uplatňování 

politické dohody mezi vládou a opozicí je 

zásadně důležité pro stabilitu celé země; 

vzhledem k tomu, že tato dohoda 

předpokládala mimo jiné vyřešení patové 

politické situace, provedení systémových 

reforem právního státu, posílení dobrých 

sousedských vztahů a předčasné 

parlamentní volby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  46 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že další uplatňování 

politické dohody mezi vládou a opozicí je 

zásadně důležité pro stabilitu celé země; 

vzhledem k tomu, že tato dohoda 

předpokládala mimo jiné návrat opozice do 

parlamentu, provedení systémových 

reforem právního státu a předčasné 

parlamentní volby; 

E. vzhledem k tomu, že další uplatňování 

politické dohody, kterou uzavřeli 

předsedové čtyř hlavních politických 

stran, je zásadně důležité pro stabilitu celé 

země; vzhledem k tomu, že tato dohoda 

předpokládala mimo jiné návrat opozice do 

parlamentu, provedení systémových 

reforem právního státu a předčasné 

parlamentní volby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že další uplatňování 

politické dohody mezi vládou a opozicí je 

zásadně důležité pro stabilitu celé země; 

vzhledem k tomu, že tato dohoda 

předpokládala mimo jiné návrat opozice do 

parlamentu, provedení systémových 

reforem právního státu a předčasné 

parlamentní volby; 

E. vzhledem k tomu, že úplné a 

konstruktivní uplatňování politické dohody 

mezi vládou a opozicí je zásadně důležité 

pro stabilitu celé země; vzhledem k tomu, 

že tato dohoda předpokládala mimo jiné 

návrat opozice do parlamentu, provedení 

systémových reforem právního státu a 

předčasné parlamentní volby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

David McAllister 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že další uplatňování 

politické dohody mezi vládou a opozicí je 

zásadně důležité pro stabilitu celé země; 

E. vzhledem k tomu, že další uplatňování 

politické dohody mezi vládou a opozicí je 

zásadně důležité pro stabilitu celé země; 
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vzhledem k tomu, že tato dohoda 

předpokládala mimo jiné návrat opozice do 

parlamentu, provedení systémových 

reforem právního státu a předčasné 

parlamentní volby; 

vzhledem k tomu, že tato dohoda 

předpokládala mimo jiné návrat opozice do 

parlamentu, provedení systémových 

reforem právního státu a odstoupení 

úřadující vlády a jejího předsedy 

nejpozději 100 dní před předčasnými 

parlamentními volbami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Eduard Kukan 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že další uplatňování 

politické dohody mezi vládou a opozicí je 

zásadně důležité pro stabilitu celé země; 

vzhledem k tomu, že tato dohoda 

předpokládala mimo jiné návrat opozice do 

parlamentu, provedení systémových 

reforem právního státu a předčasné 

parlamentní volby; 

E. vzhledem k tomu, že další uplatňování 

politické dohody mezi vládou a opozicí je 

zásadně důležité pro stabilitu celé země; 

vzhledem k tomu, že tato dohoda 

předpokládala mimo jiné návrat opozice do 

parlamentu, provedení systémových 

reforem právního státu, zřízení úřadu 

zvláštního státního zástupce a předčasné 

parlamentní volby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že další uplatňování 

politické dohody mezi vládou a opozicí je 

zásadně důležité pro stabilitu celé země; 

vzhledem k tomu, že tato dohoda 

předpokládala mimo jiné návrat opozice do 

parlamentu, provedení systémových 

reforem právního státu a předčasné 

E. vzhledem k tomu, že další uplatňování 

politické dohody mezi vládou a opozicí je 

zásadně důležité pro stabilitu celé země; 

vzhledem k tomu, že tato dohoda 

předpokládala mimo jiné návrat opozice do 

parlamentu, provedení systémových 

reforem právního státu a svobodné a 
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parlamentní volby; spravedlivé předčasné parlamentní volby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Tonino Picula 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že kritickými 

otázkami reformního procesu jsou mimo 

jiné politický vliv ve sdělovacích 

prostředcích, soudnictví a státní správě, 

korupce a dokončení revize dohody z 

Ochridu; 

F. vzhledem k tomu, že vláda by se měla 

bezprostředně začít zabývat kritickými 

otázkami reformního procesu, mezi něž 

patří politický vliv ve sdělovacích 

prostředcích, soudnictví a státní správě, 

korupce a dokončení revize dohody z 

Ochridu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Andrej Plenković 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že kritickými 

otázkami reformního procesu jsou mimo 

jiné politický vliv ve sdělovacích 

prostředcích, soudnictví a státní správě, 

korupce a dokončení revize dohody z 

Ochridu; 

F. vzhledem k tomu, že kritickými 

otázkami reformního procesu jsou mimo 

jiné politický vliv ve sdělovacích 

prostředcích, soudnictví a státní správě, 

korupce a rychlé dokončení revize dohody 

z Ochridu, stejně jako provádění jejích 

doporučení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  53 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že kritickými 

otázkami reformního procesu jsou mimo 

jiné politický vliv ve sdělovacích 

prostředcích, soudnictví a státní správě, 

korupce a dokončení revize dohody z 

Ochridu; 

F. vzhledem k tomu, že kritickými 

otázkami reformního procesu jsou mimo 

jiné politický vliv ve sdělovacích 

prostředcích, soudnictví a státní správě, 

zneužívání administrativních zdrojů, 

korupce a dokončení revize dohody z 

Ochridu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Georgios Epitideios 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že se tato země 

potýká s dosud nevídaným přílivem 

uprchlíků, kteří prochází jejím územím; 

G. vzhledem k tomu, že se tato země 

rovněž potýká s přílivem uprchlíků, kteří 

prochází jejím územím; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  55 

Davor Ivo Stier 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že se tato země 

potýká s dosud nevídaným přílivem 

uprchlíků, kteří prochází jejím územím; 

G. vzhledem k tomu, že se Republika 

Makedonie potýká s dosud nevídaným 

přílivem uprchlíků, kteří prochází jejím 

územím; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  56 

Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. s ohledem na prohlášení, která 

prostřednictvím sdělovacích prostředků 

učinil dne 16. prosince 2015 makedonský 

předseda vlády Gruevski ohledně 

připravenosti země zahájit dialog o 

dlouhotrvající otázce názvu a jejího přání 

co nejdříve tuto záležitost s Řeckem 

vyřešit; 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  57 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem k tomu, že dobré sousedské 

vztahy a regionální spolupráce patří k 

nezbytným prvkům pro rozšíření a proces 

stabilizace a přidružení; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  58 

Davor Ivo Stier 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem k tomu, že Makedonie a 
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Řecko po více než 10 letech vzájemně 

obnovily dvoustranné návštěvy na úrovni 

ministrů zahraničních věcí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Nikos Androulakis 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem k tomu, že regionální 

spolupráce a dobré sousedské vztahy jsou 

zásadními prvky procesu rozšíření i 

procesu stabilizace a přidružení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  60 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem k tomu, že regionální 

spolupráce a dobré sousedské vztahy jsou 

zásadními prvky procesu rozšíření a 

procesu stabilizace a přidružení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  61 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Gb. vzhledem k tomu, že nevyřešené 

otázky by měly být v konstruktivním 

duchu vyřešeny co nejdříve, nejlépe před 

zahájení jednání o přistoupení při 

zohlednění zásad a hodnot EU;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Gb. vzhledem k tomu, že dosud 

nevyřešené otázky musí být v 

konstruktivním duchu vyřešeny co 

nejdříve a před zahájením jednání o 

přistoupení, při zohlednění zásad a 

hodnot OSN a EU;  

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  63 

Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá čtyřstrannou dohodu z 2. června a 

15. července 2015 a její podporu ze strany 

komisaře pro rozšíření, tří poslanců 

Evropského parlamentu a mediátora EU 

přímo na místě; naléhavě vyzývá politické 

strany, aby přijaly svou odpovědnost vůči 

občanům a zajistily úplné provedení 

veškerých svých závazků udržitelným a 

dohodnutým způsobem; také je naléhavě 

1. vítá čtyřstrannou dohodu z 2. června a 

15. července 2015 a její podporu ze strany 

komisaře pro rozšíření, tří poslanců 

Evropského parlamentu a mediátora EU 

přímo na místě; naléhavě vyzývá politické 

strany, aby přijaly svou odpovědnost vůči 

občanům a zajistily úplné provedení 

veškerých svých závazků udržitelným a 

dohodnutým způsobem, a přispěly tak k 
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vyzývá, aby se konstruktivně zapojily do 

politického dialogu a usilovaly o obnovení 

důvěry veřejnosti v instituce, aby byla 

zachována politická stabilita a urychlen 

reformní program této země; 

zachování kladného doporučení k 

zahájení jednání o členství v EU; také je 

naléhavě vyzývá, aby se konstruktivně 

zapojily do politického dialogu a usilovaly 

o obnovení důvěry veřejnosti v instituce, 

aby byla zachována politická stabilita a 

urychlen reformní program této země s 

cílem zajistit její začlenění do 

euroatlantických struktur a výhled na 

členství v EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  64 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá čtyřstrannou dohodu z 2. června a 

15. července 2015 a její podporu ze strany 

komisaře pro rozšíření, tří poslanců 

Evropského parlamentu a mediátora EU 

přímo na místě; naléhavě vyzývá politické 

strany, aby přijaly svou odpovědnost vůči 

občanům a zajistily úplné provedení 

veškerých svých závazků udržitelným a 

dohodnutým způsobem; také je naléhavě 

vyzývá, aby se konstruktivně zapojily do 

politického dialogu a usilovaly o obnovení 

důvěry veřejnosti v instituce, aby byla 

zachována politická stabilita a urychlen 

reformní program této země; 

1. vítá čtyřstrannou dohodu z 2. června a 

15. července 2015 a její podporu ze strany 

komisaře pro rozšíření, tří poslanců 

Evropského parlamentu a mediátora EU 

přímo na místě; naléhavě vyzývá politické 

strany, aby přijaly svou odpovědnost vůči 

občanům a zajistily úplné a konstruktivní 

provedení veškerých svých závazků, 

včetně závazku posílit dobré sousedské 

vztahy, udržitelným a dohodnutým 

způsobem; také je naléhavě vyzývá, aby se 

konstruktivně zapojily do politického 

dialogu a usilovaly o obnovení důvěry 

veřejnosti v instituce, aby byla zachována 

politická stabilita a urychlen reformní 

program této země; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  65 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá čtyřstrannou dohodu z 2. června a 

15. července 2015 a její podporu ze strany 

komisaře pro rozšíření, tří poslanců 

Evropského parlamentu a mediátora EU 

přímo na místě; naléhavě vyzývá politické 

strany, aby přijaly svou odpovědnost vůči 

občanům a zajistily úplné provedení 

veškerých svých závazků udržitelným a 

dohodnutým způsobem; také je naléhavě 

vyzývá, aby se konstruktivně zapojily do 

politického dialogu a usilovaly o obnovení 

důvěry veřejnosti v instituce, aby byla 

zachována politická stabilita a urychlen 

reformní program této země; 

· 

1. vítá čtyřstrannou dohodu z 2. června a 

15. července 2015 a její podporu ze strany 

komisaře pro rozšíření, tří poslanců 

Evropského parlamentu a mediátora EU 

přímo na místě; naléhavě vyzývá politické 

strany, aby přijaly svou odpovědnost vůči 

občanům a zajistily úplné a konstruktivní 

provedení veškerých svých závazků, 

včetně opatření k posílení dobrých 

sousedských vztahů, udržitelným a 

dohodnutým způsobem; také je naléhavě 

vyzývá, aby se konstruktivně zapojily do 

politického dialogu a usilovaly o obnovení 

důvěry veřejnosti v instituce, aby byla 

zachována politická stabilita a urychlen 

reformní program této země; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  66 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá čtyřstrannou dohodu z 2. června a 

15. července 2015 a její podporu ze strany 

komisaře pro rozšíření, tří poslanců 

Evropského parlamentu a mediátora EU 

přímo na místě; naléhavě vyzývá politické 

strany, aby přijaly svou odpovědnost vůči 

občanům a zajistily úplné provedení 

veškerých svých závazků udržitelným a 

dohodnutým způsobem; také je naléhavě 

vyzývá, aby se konstruktivně zapojily do 

politického dialogu a usilovaly o obnovení 

důvěry veřejnosti v instituce, aby byla 

zachována politická stabilita a urychlen 

reformní program této země; 

1. vítá čtyřstrannou dohodu z 2. června a 

15. července 2015 a její podporu ze strany 

komisaře pro rozšíření, tří poslanců 

Evropského parlamentu a mediátora EU 

přímo na místě; naléhavě vyzývá politické 

strany, aby přijaly svou odpovědnost vůči 

občanům a neprodleně zajistily úplné 

provedení veškerých svých závazků 

udržitelným a dohodnutým způsobem; také 

je naléhavě vyzývá, aby se konstruktivně 

zapojily do politického dialogu a usilovaly 

o obnovení důvěry veřejnosti v instituce, 

aby byla zachována politická stabilita a 

urychlen reformní program této země; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  67 

David McAllister 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá čtyřstrannou dohodu z 2. června a 

15. července 2015 a její podporu ze strany 

komisaře pro rozšíření, tří poslanců 

Evropského parlamentu a mediátora EU 

přímo na místě; naléhavě vyzývá politické 

strany, aby přijaly svou odpovědnost vůči 

občanům a zajistily úplné provedení 

veškerých svých závazků udržitelným a 

dohodnutým způsobem; také je naléhavě 

vyzývá, aby se konstruktivně zapojily do 

politického dialogu a usilovaly o obnovení 

důvěry veřejnosti v instituce, aby byla 

zachována politická stabilita a urychlen 

reformní program této země; 

1. vítá čtyřstrannou dohodu z 2. června a 

15. července 2015 a její podporu ze strany 

komisaře pro rozšíření, tří poslanců 

Evropského parlamentu a mediátora EU 

přímo na místě; naléhavě vyzývá politické 

strany, aby přijaly svou odpovědnost vůči 

občanům a zajistily úplné a včasné 

provedení veškerých svých závazků 

udržitelným a dohodnutým způsobem; také 

je naléhavě vyzývá, aby se konstruktivně 

zapojily do politického dialogu a usilovaly 

o obnovení důvěry veřejnosti v instituce, 

aby byla zachována politická stabilita a 

urychlen reformní program této země; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Eduard Kukan 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá čtyřstrannou dohodu z 2. června a 

15. července 2015 a její podporu ze strany 

komisaře pro rozšíření, tří poslanců 

Evropského parlamentu a mediátora EU 

přímo na místě; naléhavě vyzývá politické 

strany, aby přijaly svou odpovědnost vůči 

občanům a zajistily úplné provedení 

veškerých svých závazků udržitelným a 

dohodnutým způsobem; také je naléhavě 

vyzývá, aby se konstruktivně zapojily do 

politického dialogu a usilovaly o obnovení 

důvěry veřejnosti v instituce, aby byla 

1. vítá čtyřstrannou dohodu z 2. června a 

15. července 2015 a její podporu ze strany 

komisaře pro rozšíření, tří poslanců 

Evropského parlamentu a mediátora EU 

přímo na místě; naléhavě vyzývá politické 

strany, aby přijaly svou odpovědnost vůči 

občanům a zajistily úplné provedení 

veškerých svých závazků udržitelným, 

včasným a dohodnutým způsobem; také je 

naléhavě vyzývá, aby se konstruktivně 

zapojily do politického dialogu a usilovaly 

o obnovení důvěry veřejnosti v instituce, 
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zachována politická stabilita a urychlen 

reformní program této země; 

aby byla zachována politická stabilita a 

urychlen reformní program této země; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  69 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. bere na vědomí, že řada povinností 

uvedených v dohodě z června/července 

byla splněna v dohodnutých termínech, ale 

vyjadřuje politování nad tendencí ke 

zpoždění u některých závazků; vítá návrat 

hlavní opoziční strany SDSM do 

parlamentu od 1. září 2015; vítá jmenování 

zvláštní státní zástupkyně, která má vést 

vyšetřování v souvislosti s odposlechem 

komunikace a která byla jmenována 15. 

září; bere na vědomí, že při přijímání 

nového volebního zákoníku, zákona 

zřizujícího vyšetřovací výbor a zákona o 

vládě došlo ke zpoždění; 

 

2. bere na vědomí, že řada povinností 

uvedených v dohodě z června/července 

byla splněna, ale vyjadřuje politování nad 

tendencí ke zpoždění u některých závazků; 

je proto znepokojen pozdním provedením 

mezinárodních závazků týkajících se 

uspořádání demokratických voleb; v této 

souvislosti připomíná, že je třeba, aby 

seznamy voličů byly vypracovány v 

souladu s mezinárodními standardy; žádá 

příslušné orgány, aby rychle přistoupily k 

dohodnutým reformám, které mají zajistit 

řádné a nezávislé fungování sdělovacích 

prostředků, které musí začít platit 

nejpozději 100 dní před volbami; vítá 

návrat hlavní opoziční strany SDSM do 

parlamentu od 1. září 2015; vítá 

skutečnost, že dne 15. září byla 

jmenována zvláštní státní zástupkyně, 

která má vést vyšetřování v souvislosti s 

údajným protiprávním jednáním týkajícím 

se odposlouchávání telefonů a 

souvisejícími nedostatky v oblasti 

dohledu; bere na vědomí, že při přijímání 

nového volebního zákoníku, zákona 

zřizujícího vyšetřovací výbor a zákona o 

vládě došlo ke zpoždění; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  70 

Andrey Kovatchev 
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Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. bere na vědomí, že řada povinností 

uvedených v dohodě z června/července 

byla splněna v dohodnutých termínech, ale 

vyjadřuje politování nad tendencí ke 

zpoždění u některých závazků; vítá návrat 

hlavní opoziční strany SDSM do 

parlamentu od 1. září 2015; vítá jmenování 

zvláštní státní zástupkyně, která má vést 

vyšetřování v souvislosti s odposlechem 

komunikace a která byla jmenována 15. 

září; bere na vědomí, že při přijímání 

nového volebního zákoníku, zákona 

zřizujícího vyšetřovací výbor a zákona o 

vládě došlo ke zpoždění; 

2. bere na vědomí, že řada povinností 

uvedených v dohodě z června/července 

byla splněna v dohodnutých termínech, ale 

vyjadřuje politování nad tendencí ke 

zpoždění u některých závazků; vítá návrat 

hlavní opoziční strany SDSM do 

parlamentu od 1. září 2015; vítá 

skutečnost, že dne 15. září byla 

jmenována zvláštní státní zástupkyně, 

která má vést vyšetřování v souvislosti s 

údajným zneužitím funkce vysokých 

vládních úředníků, kteří údajně 

vykonávali neoprávněnou kontrolu 

veřejné správy, soudců, státních zástupců, 

novinářů a politických oponentů; bere na 

vědomí, že při přijímání nového volebního 

zákoníku, zákona zřizujícího vyšetřovací 

výbor a zákona o vládě došlo ke zpoždění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  71 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. bere na vědomí, že řada povinností 

uvedených v dohodě z června/července 

byla splněna v dohodnutých termínech, ale 

vyjadřuje politování nad tendencí ke 

zpoždění u některých závazků; vítá návrat 

hlavní opoziční strany SDSM do 

parlamentu od 1. září 2015; vítá jmenování 

zvláštní státní zástupkyně, která má vést 

vyšetřování v souvislosti s odposlechem 

komunikace a která byla jmenována 15. 

září; bere na vědomí, že při přijímání 

nového volebního zákoníku, zákona 

2. bere na vědomí, že řada povinností 

uvedených v dohodě z června/července 

byla splněna, ale vyjadřuje politování nad 

tendencí ke zpoždění u některých závazků; 

vítá návrat hlavní opoziční strany SDSM 

do parlamentu od 1. září 2015; vítá 

jmenování zvláštní státní zástupkyně, která 

má vést vyšetřování v souvislosti s 

odposlechem komunikace a která byla 

jmenována 15. září; bere na vědomí, že při 

přijímání nového volebního zákoníku, 

zákona zřizujícího vyšetřovací výbor a 
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zřizujícího vyšetřovací výbor a zákona o 

vládě došlo ke zpoždění; 

zákona o vládě došlo ke zpoždění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  72 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. bere na vědomí, že řada povinností 

uvedených v dohodě z června/července 

byla splněna v dohodnutých termínech, ale 

vyjadřuje politování nad tendencí ke 

zpoždění u některých závazků; vítá návrat 

hlavní opoziční strany SDSM do 

parlamentu od 1. září 2015; vítá jmenování 

zvláštní státní zástupkyně, která má vést 

vyšetřování v souvislosti s odposlechem 

komunikace a která byla jmenována 15. 

září; bere na vědomí, že při přijímání 

nového volebního zákoníku, zákona 

zřizujícího vyšetřovací výbor a zákona o 

vládě došlo ke zpoždění; 

2. bere na vědomí, že některé povinnosti 

uvedené v dohodě z června/července byly 

splněny v dohodnutých termínech a v 

souladu s dohodnutými cíli, ale vyjadřuje 

politování nad tendencí ke zpoždění u 

většiny závazků; vítá návrat hlavní 

opoziční strany SDSM do parlamentu od 1. 

září 2015; vítá jmenování zvláštní státní 

zástupkyně, která má vést vyšetřování v 

souvislosti s odposlechem komunikace a 

která byla jmenována 15. září, a naléhavě 

vyzývá vládu, aby zajistila nezávislé a 

důkladné vyšetření tohoto případu; bere 

na vědomí, že při přijímání nového 

volebního zákoníku, zákona zřizujícího 

vyšetřovací výbor a zákona o vládě došlo 

ke zpoždění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  73 

David McAllister 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. bere na vědomí, že řada povinností 

uvedených v dohodě z června/července 

byla splněna v dohodnutých termínech, ale 

vyjadřuje politování nad tendencí ke 

2. bere na vědomí, že řada povinností 

uvedených v dohodě z června/července 

byla splněna v dohodnutých termínech, ale 

vyjadřuje politování nad tendencí ke 
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zpoždění u některých závazků; vítá návrat 

hlavní opoziční strany SDSM do 

parlamentu od 1. září 2015; vítá jmenování 

zvláštní státní zástupkyně, která má vést 

vyšetřování v souvislosti s odposlechem 

komunikace a která byla jmenována 15. 

září; bere na vědomí, že při přijímání 

nového volebního zákoníku, zákona 

zřizujícího vyšetřovací výbor a zákona o 

vládě došlo ke zpoždění; 

zpoždění u značného počtu závazků; vítá 

návrat hlavní opoziční strany SDSM do 

parlamentu od 1. září 2015; vítá jmenování 

zvláštní státní zástupkyně, která má vést 

vyšetřování v souvislosti s odposlechem 

komunikace a která byla jmenována 15. 

září; bere na vědomí, že při přijímání 

nového volebního zákoníku, zákona 

zřizujícího vyšetřovací výbor a zákona o 

vládě došlo ke zpoždění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  74 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. bere na vědomí, že řada povinností 

uvedených v dohodě z června/července 

byla splněna v dohodnutých termínech, ale 

vyjadřuje politování nad tendencí ke 

zpoždění u některých závazků; vítá návrat 

hlavní opoziční strany SDSM do 

parlamentu od 1. září 2015; vítá jmenování 

zvláštní státní zástupkyně, která má vést 

vyšetřování v souvislosti s odposlechem 

komunikace a která byla jmenována 15. 

září; bere na vědomí, že při přijímání 

nového volebního zákoníku, zákona 

zřizujícího vyšetřovací výbor a zákona o 

vládě došlo ke zpoždění; 

2. bere na vědomí, že řada povinností 

uvedených v dohodě z června/července 

byla splněna v dohodnutých termínech, ale 

vyjadřuje politování nad tendencí ke 

zpoždění u různých závazků; vítá návrat 

hlavní opoziční strany SDSM do 

parlamentu od 1. září 2015; vítá jmenování 

zvláštní státní zástupkyně, která má vést 

vyšetřování v souvislosti s odposlechem 

komunikace a která byla jmenována 15. 

září; bere na vědomí, že při přijímání 

nového volebního zákoníku, zákona 

zřizujícího vyšetřovací výbor a zákona o 

vládě došlo ke zpoždění; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  75 

Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. bere na vědomí, že řada povinností 

uvedených v dohodě z června/července 

byla splněna v dohodnutých termínech, ale 

vyjadřuje politování nad tendencí ke 

zpoždění u některých závazků; vítá návrat 

hlavní opoziční strany SDSM do 

parlamentu od 1. září 2015; vítá jmenování 

zvláštní státní zástupkyně, která má vést 

vyšetřování v souvislosti s odposlechem 

komunikace a která byla jmenována 15. 

září; bere na vědomí, že při přijímání 

nového volebního zákoníku, zákona 

zřizujícího vyšetřovací výbor a zákona o 

vládě došlo ke zpoždění; 

2. bere na vědomí, že řada povinností 

uvedených v dohodě z června/července 

byla splněna v dohodnutých termínech, ale 

vyjadřuje politování nad tendencí ke 

zpoždění u některých závazků a nad 

některými kroky zpět v souvislosti s 

naléhavými prioritami v oblasti reforem; 

zdůrazňuje hlediska dohody, která se 

týkají strukturálních reforem, a potřebu 

toho, aby se všechny strany soustavně 

zapojovaly do činnosti pracovní skupiny 

zřízené mediátorem EU, a to i v průběhu 

konání voleb; vítá návrat hlavní opoziční 

strany SDSM do parlamentu od 1. září 

2015; vítá jmenování zvláštní státní 

zástupkyně, která má vést vyšetřování v 

souvislosti s odposlechem komunikace a 

která byla jmenována 15. září; bere na 

vědomí, že při přijímání změn nového 

volebního zákoníku, zákona zřizujícího 

vyšetřovací výbor a zákona o vládě došlo 

ke zpoždění; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  76 

Tunne Kelam 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. bere na vědomí, že řada povinností 

uvedených v dohodě z června/července 

byla splněna v dohodnutých termínech, ale 

vyjadřuje politování nad tendencí ke 

zpoždění u některých závazků; vítá návrat 

hlavní opoziční strany SDSM do 

parlamentu od 1. září 2015; vítá jmenování 

zvláštní státní zástupkyně, která má vést 

vyšetřování v souvislosti s odposlechem 

komunikace a která byla jmenována 15. 

2. bere na vědomí, že řada povinností 

uvedených v dohodě z června/července 

byla splněna v dohodnutých termínech, ale 

vyjadřuje politování nad tendencí ke 

zpoždění u některých závazků; žádá 

všechny strany, aby nepoužívaly právo 

veta k tomu, aby bránily účinnému 

fungování země; vítá návrat hlavní 

opoziční strany SDSM do parlamentu od 1. 

září 2015; vítá jmenování zvláštní státní 
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září; bere na vědomí, že při přijímání 

nového volebního zákoníku, zákona 

zřizujícího vyšetřovací výbor a zákona o 

vládě došlo ke zpoždění; 

zástupkyně, která má vést vyšetřování v 

souvislosti s odposlechem komunikace a 

která byla jmenována 15. září; bere na 

vědomí, že při přijímání nového volebního 

zákoníku, zákona zřizujícího vyšetřovací 

výbor a zákona o vládě došlo ke zpoždění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  77 

Tonino Picula 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. bere na vědomí, že řada povinností 

uvedených v dohodě z června/července 

byla splněna v dohodnutých termínech, ale 

vyjadřuje politování nad tendencí ke 

zpoždění u některých závazků; vítá návrat 

hlavní opoziční strany SDSM do 

parlamentu od 1. září 2015; vítá jmenování 

zvláštní státní zástupkyně, která má vést 

vyšetřování v souvislosti s odposlechem 

komunikace a která byla jmenována 15. 

září; bere na vědomí, že při přijímání 

nového volebního zákoníku, zákona 

zřizujícího vyšetřovací výbor a zákona o 

vládě došlo ke zpoždění; 

2. bere na vědomí, že řada povinností 

uvedených v dohodě z června/července 

byla splněna v dohodnutých termínech, ale 

vyjadřuje politování nad tendencí ke 

zpoždění u některých závazků; vítá návrat 

hlavní opoziční strany SDSM do 

parlamentu od 1. září 2015; vítá jmenování 

zvláštní státní zástupkyně, která má vést 

vyšetřování v souvislosti s odposlechem 

komunikace a která byla jmenována 15. 

září; bere na vědomí, že při přijímání 

nového volebního zákoníku, zákona 

zřizujícího vyšetřovací výbor a zákona o 

vládě, jakož i při sestavování nové státní 

volební komise došlo ke zpoždění; je 

znepokojen tím, že dosud nebyl zahájen 

audit seznamu voličů a reforma 

sdělovacích prostředků;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  78 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. bere na vědomí, že řada povinností 

uvedených v dohodě z června/července 

byla splněna v dohodnutých termínech, ale 

vyjadřuje politování nad tendencí ke 

zpoždění u některých závazků; vítá návrat 

hlavní opoziční strany SDSM do 

parlamentu od 1. září 2015; vítá jmenování 

zvláštní státní zástupkyně, která má vést 

vyšetřování v souvislosti s odposlechem 

komunikace a která byla jmenována 15. 

září; bere na vědomí, že při přijímání 

nového volebního zákoníku, zákona 

zřizujícího vyšetřovací výbor a zákona o 

vládě došlo ke zpoždění; 

2. bere na vědomí, že řada povinností 

uvedených v dohodě z června/července 

byla splněna v dohodnutých termínech, ale 

vyjadřuje politování nad tendencí ke 

zpoždění u některých závazků; vítá návrat 

hlavní opoziční strany SDSM do 

parlamentu od 1. září 2015; vítá jmenování 

zvláštní státní zástupkyně, která má vést 

nezávislé vyšetřování v souvislosti s 

odposlechem komunikace a která byla 

jmenována 15. září; bere na vědomí, že při 

přijímání nového volebního zákoníku, 

zákona zřizujícího vyšetřovací výbor a 

zákona o vládě došlo ke zpoždění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  79 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. vítá skutečnost, že se předsedové 

hlavních politických stran v dohodě ze 

dne 2. června zavázali posílit dobré 

sousedské vztahy, neboť se jedná o 

zásadní podmínku pro přiblížení země 

Evropské unii;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. konstatuje, že podle dohody z 

června/července má nová vláda složit 

přísahu 15. ledna 2016, tj. 100 dní před 

dohodnutým datem pro předčasné 

parlamentní volby; 

3. konstatuje, že podle dohody z 

června/července měla nová vláda složit 

přísahu 15. ledna 2016, tj. 100 dní před 

dohodnutým datem pro předčasné 

parlamentní volby; zdůrazňuje, že je 

nanejvýš důležité, aby dubnové 

parlamentní volby byly svobodné a 

spravedlivé a aby proběhly v plném 

souladu s mezinárodně uznávanými 

normami v oblasti voleb; zdůrazňuje 

navíc, že je důležité, aby všichni političtí 

aktéři respektovali výsledky voleb a 

aktivně se podíleli na parlamentních 

činnostech, neboť základem jakékoli 

fungující demokracie je kompromis, a 

nikoli bojkot; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. konstatuje, že podle dohody z 

června/července má nová vláda složit 

přísahu 15. ledna 2016, tj. 100 dní před 

dohodnutým datem pro předčasné 

parlamentní volby; 

3. konstatuje, že podle dohody z 

června/července by nová vláda měla složit 

přísahu 15. ledna 2016, tj. 100 dní před 

dohodnutým datem pro předčasné 

parlamentní volby; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  82 

Sergei Stanishev 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. konstatuje, že podle dohody z 

června/července má nová vláda složit 

přísahu 15. ledna 2016, tj. 100 dní před 

dohodnutým datem pro předčasné 

parlamentní volby; 

3. konstatuje, že podle dohody z 

června/července má nová vláda složit 

přísahu 15. ledna 2016, tj. 100 dní před 

dohodnutým datem pro předčasné 

parlamentní volby; připomíná, že tyto 

volby budou samy o sobě důležitou 

zkouškou demokratického procesu v zemi, 

zejména vzhledem k přetrvávajícím 

obavám z politizace státních institucí, ze 

stírání hranic mezi činností státu a stran a 

z nedostatků v oblasti dohledu; 

konstatuje, že zajištění rovných podmínek 

by bylo prvním krokem na cestě k volební 

reformě podle doporučení OBSE/ODIHR 

a k počátečním systémovým reformám, 

jejichž součástí by byla revize seznamů 

voličů a sčítání lidu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  83 

David McAllister 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. konstatuje, že podle dohody z 

června/července má nová vláda složit 

přísahu 15. ledna 2016, tj. 100 dní před 

dohodnutým datem pro předčasné 

parlamentní volby; 

3. konstatuje, že podle dohody z 

června/července má nová vláda složit 

přísahu 15. ledna 2016, tj. 100 dní před 

dohodnutým datem pro předčasné 

parlamentní volby, které se budou konat 

dne 24. dubna; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  84 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. vyzývá stávající i přechodnou vládu, 

aby v plném rozsahu provedla doporučení 

obsažená ve zprávě OBSE/ODIHR, která 

byla zveřejněna dne 15. července 2014; 

naléhavě žádá vládu, aby uskutečnila 

nové celostátní sčítání lidu, které by mělo 

zahrnovat kolonky i pro osoby bulharské 

národnosti a osoby s dvojím občanstvím; 

vítá jmenování tří odborníků do 

národního volebního výboru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  85 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. s nadějí očekává konání spravedlivých 

voleb založených na soutěži mezi 

kandidáty; žádá, aby v tomto období byla 

věnována zvláštní pozornost svobodě 

sdělovacích prostředků; naléhavě žádá 

mezinárodní společenství, aby se co 

nejdříve zapojilo do pozorování voleb, a 

žádá vyslání většího počtu volebních 

pozorovatelských misí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  86 

Eduard Kukan 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. zdůrazňuje význam nadcházejících 
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předčasných voleb, které se uskuteční v 

dubnu 2016; zdůrazňuje, že je nezbytné 

připravit volby podle nepřísnějších 

mezinárodních norem, včetně zajištění 

svobodných a spravedlivých volebních 

postupů a zvýšení svobody sdělovacích 

prostředků; bere na vědomí společnou 

odpovědnost hlavních politických sil za 

proces přípravy voleb; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Eduard Kukan 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3b. vybízí všechny hlavní politické strany, 

aby se konstruktivním způsobem zapojily 

do činnosti pracovní skupiny zřízené 

mediátorem EU, která se zabývá otázkami 

provádění dohody ze dne 2. června a 15. 

července 2015; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  88 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu makedonskému pokroku směrem 

k členství v EU; domnívá se, že 

doporučení zahájit vyjednávání o 

přistoupení by mělo být podmíněno dalším 

uplatňováním dohody z června/července a 

naléhavých priorit v oblasti reforem a že 

tato otázka bude projednána po 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu pokroku Bývalé jugoslávské 

republiky Makedonie směrem k členství v 

EU; konstatuje, že Komise je ochotná 

rozšířit své doporučení zahájit vyjednávání 

o přistoupení; konstatuje, že Rada se k této 

záležitosti vrátí po volbách, které se 

uskuteční v dubnu 2016, a to na základě 
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předčasných parlamentních volbách, jak 

uvedla Komise; vítá vysoký stupeň sladění 

s legislativním acquis a skutečnost, že tato 

země dosáhla v posledním roce určitého 

pokroku v 25 kapitolách acquis z 

celkových 33 kapitol; 

 

aktuálních informací Komise o provádění 

dojednaných reforem, v souladu se závěry 

Rady pro obecné záležitosti z prosince 

2014 a s dojednanými podmínkami; vítá 

relativně uspokojivý stupeň sladění s 

legislativním acquis a skutečnost, že tato 

země dosáhla v posledním roce určitého 

pokroku v 25 kapitolách acquis z 

celkových 33 kapitol; naléhavě tuto zemi 

vyzývá, aby dále upevňovala reformy, aby 

se zdržela politik a praktik, které by ještě 

mohly ohrozit její evropskou budoucnost, 

a aby pokročila při provádění reformních 

priorit spojených s EU, např. v rámci 

dialogu o přistoupení na vysoké úrovni; 

Or. el 

Pozměňovací návrh  89 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu makedonskému pokroku směrem 

k členství v EU; domnívá se, že 

doporučení zahájit vyjednávání o 

přistoupení by mělo být podmíněno dalším 

uplatňováním dohody z června/července a 

naléhavých priorit v oblasti reforem a že 

tato otázka bude projednána po 

předčasných parlamentních volbách, jak 

uvedla Komise; vítá vysoký stupeň sladění 

s legislativním acquis a skutečnost, že tato 

země dosáhla v posledním roce určitého 

pokroku v 25 kapitolách acquis z 

celkových 33 kapitol; 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu pokroku Bývalé jugoslávské 

republiky Makedonie směrem k členství v 

EU; bere na vědomí, že Komise je za 

určitých podmínek ochotná rozšířit své 
doporučení zahájit vyjednávání o 

přistoupení; připomíná, že Rada se k 

otázce Bývalé jugoslávské republiky 

Makedonie vrátí po volbách, které se v 

této zemi budou konat v dubnu 2016, a to 

na základě aktuálních informací, které by 

Komise měla poskytnout před začátkem 

léta, v souladu se svými závěry z prosince 

2014 a stanovenými podmínkami; vítá 

relativně dobrý stupeň sladění s 

legislativním acquis a konstatuje, že tato 

země dosáhla v posledním roce určitého 

pokroku v 25 kapitolách acquis z 

celkových 33 kapitol; vybízí tuto zemi, aby 

dále upevňovala reformy a zdržela se 

politik a praktik, které by ještě mohly 

ohrozit její evropskou budoucnost, a aby 
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zajistila pokrok při provádění reformních 

priorit spojených s EU, a to i v rámci 

dialogu o přistoupení na vysoké úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  90 

Marijana Petir, Davor Ivo Stier, György Hölvényi, Ruža Tomašić, Ivana Maletić, 

Andrej Plenković, Arne Gericke, Milan Zver 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu makedonskému pokroku směrem 

k členství v EU; domnívá se, že 

doporučení zahájit vyjednávání o 

přistoupení by mělo být podmíněno dalším 

uplatňováním dohody z června/července a 

naléhavých priorit v oblasti reforem a že 

tato otázka bude projednána po 

předčasných parlamentních volbách, jak 

uvedla Komise; vítá vysoký stupeň sladění 

s legislativním acquis a skutečnost, že tato 

země dosáhla v posledním roce určitého 

pokroku v 25 kapitolách acquis z 

celkových 33 kapitol; 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu makedonskému pokroku směrem 

k členství v EU; znovu vyzývá Radu, aby 

stanovila datum pro zahájení vyjednávání 

o přistoupení a zároveň zohlednila význam 

dalšího uplatňování dohody z 

června/července a naléhavých priorit v 

oblasti reforem; vyzývá Radu, aby se touto 

otázkou zabývala při nejbližší vhodné 

příležitosti po předčasných parlamentních 

volbách, jak uvedla Komise; vítá vysoký 

stupeň sladění s legislativním acquis a 

skutečnost, že tato země dosáhla v 

posledním roce určitého pokroku v 25 

kapitolách acquis z celkových 33 kapitol; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  91 

Nikos Androulakis 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu makedonskému pokroku směrem 

k členství v EU; domnívá se, že doporučení 

zahájit vyjednávání o přistoupení by mělo 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu pokroku této země směrem k 

členství v EU; domnívá se, že doporučení 

zahájit vyjednávání o přistoupení by mělo 
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být podmíněno dalším uplatňováním 

dohody z června/července a naléhavých 

priorit v oblasti reforem a že tato otázka 

bude projednána po předčasných 

parlamentních volbách, jak uvedla Komise; 

vítá vysoký stupeň sladění s legislativním 

acquis a skutečnost, že tato země dosáhla v 

posledním roce určitého pokroku v 25 

kapitolách acquis z celkových 33 kapitol; 

být podmíněno dalším uplatňováním 

dohody z června/července, naléhavých 

priorit v oblasti reforem a pokrokem 

dosaženým v oblasti dobrých sousedských 

vztahů a že tato otázka bude projednána po 

předčasných parlamentních volbách, jak 

uvedla Komise; vítá relativně dobrý stupeň 

sladění s legislativním acquis a konstatuje, 

že tato země dosáhla v posledním roce 

určitého pokroku v 25 kapitolách acquis z 

celkových 33 kapitol; vybízí tuto zemi, aby 

dále upevňovala reformy a zdržela se 

politik a praktik, které by ještě mohly 

ohrozit její evropskou budoucnost, a aby 

zajistila pokrok při provádění reformních 

priorit spojených s EU, a to i v rámci 

dialogu o přistoupení na vysoké úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  92 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu makedonskému pokroku směrem 

k členství v EU; domnívá se, že 

doporučení zahájit vyjednávání o 

přistoupení by mělo být podmíněno dalším 

uplatňováním dohody z června/července a 

naléhavých priorit v oblasti reforem a že 

tato otázka bude projednána po 

předčasných parlamentních volbách, jak 

uvedla Komise; vítá vysoký stupeň sladění 

s legislativním acquis a skutečnost, že tato 

země dosáhla v posledním roce určitého 

pokroku v 25 kapitolách acquis z 

celkových 33 kapitol; 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu makedonskému pokroku směrem 

k členství v EU; souhlasí s tím, že 

doporučení zahájit vyjednávání o 

přistoupení by mělo být podmíněno dalším 

uplatňováním politické dohody z 

června/července a zásadním pokrokem při 

provádění naléhavých priorit v oblasti 

reforem a že tato otázka bude projednána 

po předčasných parlamentních volbách, jak 

uvedla Komise; vítá vysoký stupeň sladění 

s legislativním acquis a skutečnost, že tato 

země dosáhla v posledním roce určitého 

pokroku v 25 kapitolách acquis z 

celkových 33; 

Or. en 



 

AM\1080975CS.doc 47/152 PE573.037v01-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  93 

Tunne Kelam 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu makedonskému pokroku směrem 

k členství v EU; domnívá se, že 

doporučení zahájit vyjednávání o 

přistoupení by mělo být podmíněno dalším 

uplatňováním dohody z června/července a 

naléhavých priorit v oblasti reforem a že 

tato otázka bude projednána po 

předčasných parlamentních volbách, jak 

uvedla Komise; vítá vysoký stupeň sladění 

s legislativním acquis a skutečnost, že tato 

země dosáhla v posledním roce určitého 

pokroku v 25 kapitolách acquis z 

celkových 33 kapitol; 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu makedonskému pokroku směrem 

k členství v EU; konstatuje, že doporučení 

zahájit vyjednávání o přistoupení je 

podmíněno dalším uplatňováním dohody z 

června/července a naléhavých priorit v 

oblasti reforem a že tato otázka bude 

projednána po předčasných parlamentních 

volbách, jak uvedla Komise; vítá vysoký 

stupeň sladění s legislativním acquis a 

skutečnost, že tato země dosáhla v 

posledním roce určitého pokroku v 25 

kapitolách acquis z celkových 33 kapitol; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  94 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu makedonskému pokroku směrem 

k členství v EU; domnívá se, že doporučení 

zahájit vyjednávání o přistoupení by mělo 

být podmíněno dalším uplatňováním 

dohody z června/července a naléhavých 

priorit v oblasti reforem a že tato otázka 

bude projednána po předčasných 

parlamentních volbách, jak uvedla Komise; 

vítá vysoký stupeň sladění s legislativním 

acquis a skutečnost, že tato země dosáhla v 

posledním roce určitého pokroku v 25 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu makedonskému pokroku směrem 

k členství v EU; domnívá se, že doporučení 

zahájit vyjednávání o přistoupení by mělo 

být podmíněno plným uplatňováním 

dohody z června/července a naléhavých 

priorit v oblasti reforem a že tato otázka 

bude projednána po předčasných 

parlamentních volbách, jak uvedla Komise; 

vítá vysoký stupeň sladění s legislativním 

acquis a skutečnost, že tato země dosáhla v 

posledním roce určitého pokroku v 25 
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kapitolách acquis z celkových 33 kapitol; kapitolách acquis z celkových 33 kapitol; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  95 

Alojz Peterle 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu makedonskému pokroku směrem 

k členství v EU; domnívá se, že doporučení 

zahájit vyjednávání o přistoupení by mělo 

být podmíněno dalším uplatňováním 

dohody z června/července a naléhavých 

priorit v oblasti reforem a že tato otázka 

bude projednána po předčasných 

parlamentních volbách, jak uvedla Komise; 

vítá vysoký stupeň sladění s legislativním 

acquis a skutečnost, že tato země dosáhla v 

posledním roce určitého pokroku v 25 

kapitolách acquis z celkových 33 kapitol; 

4. považuje za strategicky důležité zajistit i 

nadále podporu makedonskému pokroku 

směrem k členství v EU s cílem zabránit 

nerovnoměrnému vývoji v evropském 

integračním procesu západního Balkánu; 

domnívá se, že doporučení zahájit 

vyjednávání o přistoupení by mělo být 

podmíněno dalším uplatňováním dohody z 

června/července a naléhavých priorit v 

oblasti reforem a že tato otázka bude 

projednána po předčasných parlamentních 

volbách, jak uvedla Komise; vítá vysoký 

stupeň sladění s legislativním acquis a 

skutečnost, že tato země dosáhla v 

posledním roce určitého pokroku v 25 

kapitolách acquis z celkových 33 kapitol; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  96 

Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu makedonskému pokroku směrem 

k členství v EU; domnívá se, že doporučení 

zahájit vyjednávání o přistoupení by mělo 

být podmíněno dalším uplatňováním 

dohody z června/července a naléhavých 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu makedonskému pokroku směrem 

k členství v EU; domnívá se, že doporučení 

zahájit vyjednávání o přistoupení by mělo 

být podmíněno dalším uplatňováním 

dohody z června/července a zásadním 
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priorit v oblasti reforem a že tato otázka 

bude projednána po předčasných 

parlamentních volbách, jak uvedla Komise; 

vítá vysoký stupeň sladění s legislativním 

acquis a skutečnost, že tato země dosáhla v 

posledním roce určitého pokroku v 25 

kapitolách acquis z celkových 33 kapitol; 

pokrokem při provádění naléhavých priorit 

v oblasti reforem a že tato otázka bude 

projednána po předčasných parlamentních 

volbách, jak uvedla Komise; zdůrazňuje, 

že volby se mohou uskutečnit pouze v 

případě, že budou splněny nezbytné 

podmínky pro konání demokratických a 

spravedlivých voleb, tj. že bude mj. 

sestaven spolehlivý rejstřík voličů a 

zaručena svoboda sdělovacích prostředků; 
vítá relativně dobrý stupeň sladění s 

legislativním acquis a skutečnost, že tato 

země dosáhla v posledním roce určitého 

pokroku v 25 kapitolách acquis z 

celkových 33 kapitol; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  97 

Marielle de Sarnez 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu makedonskému pokroku směrem 

k členství v EU; domnívá se, že doporučení 

zahájit vyjednávání o přistoupení by mělo 

být podmíněno dalším uplatňováním 

dohody z června/července a naléhavých 

priorit v oblasti reforem a že tato otázka 

bude projednána po předčasných 

parlamentních volbách, jak uvedla Komise; 

vítá vysoký stupeň sladění s legislativním 

acquis a skutečnost, že tato země dosáhla v 

posledním roce určitého pokroku v 25 

kapitolách acquis z celkových 33 kapitol; 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu makedonskému pokroku směrem 

k členství v EU; domnívá se, že doporučení 

zahájit vyjednávání o přistoupení by mělo 

být podmíněno dalším uplatňováním 

dohody z června/července a naléhavých 

priorit v oblasti reforem a že tato otázka 

bude projednána po předčasných 

parlamentních volbách, jak uvedla Komise; 

vítá vysoký stupeň sladění s legislativním 

acquis a skutečnost, že tato země dosáhla v 

posledním roce určitého pokroku v 25 

kapitolách acquis z celkových 33 kapitol; 

schvaluje příslib Komise, že dočasně 

pozastaví rozšiřování s cílem upevnit 

výsledky, kterých již dosáhlo 28 států; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  98 

Eleni Theocharous 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu makedonskému pokroku směrem 

k členství v EU; domnívá se, že doporučení 

zahájit vyjednávání o přistoupení by mělo 

být podmíněno dalším uplatňováním 

dohody z června/července a naléhavých 

priorit v oblasti reforem a že tato otázka 

bude projednána po předčasných 

parlamentních volbách, jak uvedla Komise; 

vítá vysoký stupeň sladění s legislativním 

acquis a skutečnost, že tato země dosáhla v 

posledním roce určitého pokroku v 25 

kapitolách acquis z celkových 33 kapitol; 

4. považuje za důležité zajistit i nadále 

podporu pokroku Bývalé jugoslávské 

republiky Makedonie směrem k členství v 

EU; domnívá se, že doporučení zahájit 

vyjednávání o přistoupení by mělo být 

podmíněno dalším uplatňováním dohody z 

června/července a naléhavých priorit v 

oblasti reforem a že tato otázka bude 

projednána po předčasných parlamentních 

volbách, jak uvedla Komise; vítá vysoký 

stupeň sladění s legislativním acquis a 

skutečnost, že tato země dosáhla v 

posledním roce určitého pokroku v 25 

kapitolách acquis z celkových 33 kapitol; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  99 

Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. považuje za zásadně důležité pro 

demokratický proces, aby zvláštní státní 

zástupkyně plnila své dohodnuté funkce a 

zachovávala úplnou nezávislost při 

vyšetřování odposlechů a také aby byly 

bezodkladně provedeny naléhavé priority 

v oblasti systémových reforem právního 

státu a základních práv; vyzývá Komisi, 

aby podala Parlamentu a Radě zprávu o 

provádění politické dohody a naléhavých 

priorit v oblasti reforem před volbami v 

dubnu 2016; 

5. považuje za zásadně důležité pro 

demokratický proces, aby zvláštní státní 

zástupkyně měla plnou podporu při plnění 

svých dohodnutých funkcí a zachovávala 

úplnou nezávislost při vyšetřování 

odposlechů; žádá, aby byly odstraněny 

soudní překážky, které brání v 

postupování důkazů zvláštní státní 

zástupkyni, a vyzývá k podpoře novelizace 

zákona, která by jí zajistila nezávislou 

pravomoc, pokud jde o ochranu svědků v 

případech, za něž zodpovídá její úřad; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  100 

David McAllister 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. považuje za zásadně důležité pro 

demokratický proces, aby zvláštní státní 

zástupkyně plnila své dohodnuté funkce a 

zachovávala úplnou nezávislost při 

vyšetřování odposlechů a také aby byly 

bezodkladně provedeny naléhavé priority v 

oblasti systémových reforem právního 

státu a základních práv; vyzývá Komisi, 

aby podala Parlamentu a Radě zprávu o 

provádění politické dohody a naléhavých 

priorit v oblasti reforem před volbami v 

dubnu 2016; 

5. považuje za zásadně důležité pro 

demokratický proces, aby zvláštní státní 

zástupkyně plnila své dohodnuté funkce a 

zachovávala úplnou nezávislost a měla i 

nadále k dispozici všechny zdroje potřebné 

k vyšetřování odposlechů a také aby byly 

bezodkladně provedeny naléhavé priority v 

oblasti systémových reforem právního 

státu a základních práv; vyzývá Komisi, 

aby podala Parlamentu a Radě zprávu o 

provádění politické dohody a naléhavých 

priorit v oblasti reforem před volbami v 

dubnu 2016; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  101 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. považuje za zásadně důležité pro 

demokratický proces, aby zvláštní státní 

zástupkyně plnila své dohodnuté funkce a 

zachovávala úplnou nezávislost při 

vyšetřování odposlechů a také aby byly 

bezodkladně provedeny naléhavé priority v 

oblasti systémových reforem právního 

státu a základních práv; vyzývá Komisi, 

aby podala Parlamentu a Radě zprávu o 

provádění politické dohody a naléhavých 

priorit v oblasti reforem před volbami v 

5. považuje za zásadně důležité pro 

demokratický proces, aby zvláštní státní 

zástupkyně plnila své dohodnuté funkce a 

za podpory příslušných orgánů 
zachovávala úplnou nezávislost při 

vyšetřování odposlechů a také aby byly 

bezodkladně provedeny naléhavé priority v 

oblasti systémových reforem právního 

státu a základních práv; vyzývá Komisi, 

aby podala Parlamentu a Radě zprávu o 

provádění politické dohody a naléhavých 
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dubnu 2016; priorit v oblasti reforem po volbách v 

dubnu 2016 v souladu se závěry přijatými 

Radou pro obecné záležitosti v prosinci 

2014 a se stanovenými podmínkami; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  102 

Sergei Stanishev 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. považuje za zásadně důležité pro 

demokratický proces, aby zvláštní státní 

zástupkyně plnila své dohodnuté funkce a 

zachovávala úplnou nezávislost při 

vyšetřování odposlechů a také aby byly 

bezodkladně provedeny naléhavé priority v 

oblasti systémových reforem právního 

státu a základních práv; vyzývá Komisi, 

aby podala Parlamentu a Radě zprávu o 

provádění politické dohody a naléhavých 

priorit v oblasti reforem před volbami v 

dubnu 2016; 

5. považuje za zásadně důležité pro 

demokratický proces, aby zvláštní státní 

zástupkyně plnila své dohodnuté funkce a 

zachovávala úplnou nezávislost při 

vyšetřování jakéhokoli protiprávního 

jednání souvisejícího s odposlechy a při 

zajišťování právní a politické 

odpovědnosti a také aby byly bezodkladně 

provedeny naléhavé priority v oblasti 

systémových reforem právního státu a 

základních práv; vyzývá Komisi, aby 

podala Parlamentu a Radě zprávu o 

provádění politické dohody a naléhavých 

priorit v oblasti reforem po volbách v 

dubnu 2016; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  103 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. považuje za zásadně důležité pro 

demokratický proces, aby zvláštní státní 

zástupkyně plnila své dohodnuté funkce a 

zachovávala úplnou nezávislost při 

5. považuje za zásadně důležité pro 

demokratický proces, aby zvláštní státní 

zástupkyně plnila své dohodnuté funkce a 

zachovávala úplnou nezávislost při 
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vyšetřování odposlechů a také aby byly 

bezodkladně provedeny naléhavé priority v 

oblasti systémových reforem právního 

státu a základních práv; vyzývá Komisi, 

aby podala Parlamentu a Radě zprávu o 

provádění politické dohody a naléhavých 

priorit v oblasti reforem před volbami v 

dubnu 2016; 

vyšetřování odposlechů a také aby byly 

bezodkladně provedeny naléhavé priority v 

oblasti systémových reforem právního 

státu a základních práv; vyzývá Komisi, 

aby podala Parlamentu a Radě zprávu o 

provádění politické dohody a naléhavých 

priorit v oblasti reforem po volbách v 

dubnu 2016 v souladu se závěry přijatými 

Radou pro obecné záležitosti v prosinci 

2014 a se stanovenými podmínkami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  104 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. považuje za zásadně důležité pro 

demokratický proces, aby zvláštní státní 

zástupkyně plnila své dohodnuté funkce a 

zachovávala úplnou nezávislost při 

vyšetřování odposlechů a také aby byly 

bezodkladně provedeny naléhavé priority v 

oblasti systémových reforem právního 

státu a základních práv; vyzývá Komisi, 

aby podala Parlamentu a Radě zprávu o 

provádění politické dohody a naléhavých 

priorit v oblasti reforem před volbami v 

dubnu 2016; 

5. považuje za zásadně důležité pro 

demokratický proces, aby zvláštní státní 

zástupkyně plnila své dohodnuté funkce a 

zachovávala úplnou nezávislost při 

vyšetřování odposlechů a také aby byly 

bezodkladně provedeny naléhavé priority v 

oblasti systémových reforem právního 

státu a základních práv; vyzývá Komisi, 

aby podala Parlamentu a Radě zprávu o 

provádění politické dohody a naléhavých 

priorit v oblasti reforem po volbách v 

dubnu 2016; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  105 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. považuje za zásadně důležité pro 

demokratický proces, aby zvláštní státní 

zástupkyně plnila své dohodnuté funkce a 

zachovávala úplnou nezávislost při 

vyšetřování odposlechů a také aby byly 

bezodkladně provedeny naléhavé priority v 

oblasti systémových reforem právního 

státu a základních práv; vyzývá Komisi, 

aby podala Parlamentu a Radě zprávu o 

provádění politické dohody a naléhavých 

priorit v oblasti reforem před volbami v 

dubnu 2016; 

5. považuje za zásadně důležité pro 

demokratický proces, aby zvláštní státní 

zástupkyně plnila své dohodnuté funkce a 

zachovávala úplnou nezávislost při 

vyšetřování odposlechů a také aby byly 

bezodkladně provedeny naléhavé priority v 

oblasti systémových reforem právního 

státu a základních práv; vyzývá Komisi, 

aby podala Parlamentu a Radě zprávu o 

provádění politické dohody a naléhavých 

priorit v oblasti reforem po volbách v 

dubnu 2016; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  106 

Andrej Plenković 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. považuje za zásadně důležité pro 

demokratický proces, aby zvláštní státní 

zástupkyně plnila své dohodnuté funkce a 

zachovávala úplnou nezávislost při 

vyšetřování odposlechů a také aby byly 

bezodkladně provedeny naléhavé priority v 

oblasti systémových reforem právního 

státu a základních práv; vyzývá Komisi, 

aby podala Parlamentu a Radě zprávu o 

provádění politické dohody a naléhavých 

priorit v oblasti reforem před volbami v 

dubnu 2016; 

5. považuje za zásadně důležité pro 

demokratický proces, aby zvláštní státní 

zástupkyně plnila své dohodnuté funkce a 

zachovávala úplnou nezávislost při 

vyšetřování odposlechů a také aby byly 

bezodkladně provedeny naléhavé priority v 

oblasti systémových reforem právního 

státu a základních práv; vyzývá Komisi, 

aby podala Parlamentu a Radě zprávu o 

provádění politické dohody a naléhavých 

priorit v oblasti reforem před volbami v 

dubnu 2016; zdůrazňuje, že je důležité, 

aby volby v dubnu roku 2016 proběhly 

věrohodným způsobem a v souladu 

s mezinárodními normami, a vyzývá 

všechny strany, aby zajistily rovné 

podmínky a volební reformy podle 

doporučení OBSE/ODIHR; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  107 

Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. považuje za zásadně důležité pro 

demokratický proces, aby byly 

bezodkladně provedeny naléhavé priority 

v oblasti systémových reforem právního 

státu a základních práv; vyzývá Komisi, 

aby podala Parlamentu a Radě zprávu o 

provádění politické dohody a naléhavých 

priorit v oblasti reforem před volbami v 

dubnu 2016 a aby po skončení voleb 

posoudila jejich průběh; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  108 

Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5b. zdůrazňuje, že státní volební komise 

musí být plně schopna vykonávat své 

činnosti a že na metodice kontroly 

seznamu voličů by se měly shodnout 

všechny strany, přičemž za účelem 

zajištění legitimity by měla být dojednána 

minimální úroveň kontrol v terénu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  109 

Eduard Kukan 
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Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá k pravidelným schůzkám a 

hladkému fungování příslušných 

parlamentních výborů zabývajících se 

odposlechy komunikace a bezpečností a 

kontrašpionáží; zdůrazňuje, že je třeba 

zajistit jejich volný přístup k nezbytným 

údajům, svědectvím a odborné pomoci a 

také zajistit důvěryhodnou parlamentní 

kontrolu práce zpravodajských služeb s 

nezbytným systémem brzd a protivah s 

ohledem na výkonnou moc; 

6. zdůrazňuje klíčovou úlohu Parlamentu, 

kterou sehrává pro demokratický rozvoj 

země a jako fórum pro politický dialog a 

zastoupení; vyzývá ke zlepšení a k posílení 

jeho legislativních funkcí a funkcí 

dohledu; vyzývá k pravidelným schůzkám 

a hladkému fungování příslušných 

parlamentních výborů zabývajících se 

odposlechy komunikace a bezpečností a 

kontrašpionáží; žádá, aby vyšetřovací 

výbor zabývající se událostmi, k nimž 

došlo v parlamentu dne 24. prosince 2012, 

dokončil své doporučení; zdůrazňuje, že je 

třeba zajistit jejich volný přístup k 

nezbytným údajům, svědectvím a odborné 

pomoci a také zajistit důvěryhodnou 

parlamentní kontrolu práce zpravodajských 

služeb s nezbytným systémem brzd a 

protivah s ohledem na výkonnou moc; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  110 

Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá k pravidelným schůzkám a 

hladkému fungování příslušných 

parlamentních výborů zabývajících se 

odposlechy komunikace a bezpečností a 

kontrašpionáží; zdůrazňuje, že je třeba 

zajistit jejich volný přístup k nezbytným 

údajům, svědectvím a odborné pomoci a 

také zajistit důvěryhodnou parlamentní 

kontrolu práce zpravodajských služeb s 

nezbytným systémem brzd a protivah s 

ohledem na výkonnou moc; 

6. vyzývá k pravidelným schůzkám a 

hladkému fungování příslušných 

parlamentních výborů dohledu 

zabývajících se odposlechy komunikace a 

bezpečností a kontrašpionáží; zdůrazňuje, 

že je třeba zajistit jejich volný přístup k 

nezbytným údajům, svědectvím a odborné 

pomoci a také zajistit důvěryhodnou 

parlamentní kontrolu práce zpravodajských 

služeb s nezbytným systémem brzd a 

protivah s ohledem na výkonnou moc; 

konstatuje, že nebyly dodrženy lhůty, ve 
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kterých mají parlamentní výbory 

vypracovat zprávy a které jsou stanoveny v 

politické dohodě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  111 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá k pravidelným schůzkám a 

hladkému fungování příslušných 

parlamentních výborů zabývajících se 

odposlechy komunikace a bezpečností a 

kontrašpionáží; zdůrazňuje, že je třeba 

zajistit jejich volný přístup k nezbytným 

údajům, svědectvím a odborné pomoci a 

také zajistit důvěryhodnou parlamentní 

kontrolu práce zpravodajských služeb s 

nezbytným systémem brzd a protivah s 

ohledem na výkonnou moc; 

6. vyzývá k pravidelným schůzkám a 

hladkému fungování příslušných 

parlamentních výborů zabývajících se 

odposlechy komunikace a bezpečností a 

kontrašpionáží; vyjadřuje politování nad 

tím, že vládní strana brání v činnosti 

parlamentním výborům; zdůrazňuje, že je 

třeba zajistit jejich volný přístup k 

nezbytným údajům, svědectvím a odborné 

pomoci a také zajistit důvěryhodnou 

parlamentní kontrolu práce zpravodajských 

služeb s nezbytným systémem brzd a 

protivah s ohledem na výkonnou moc; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  112 

Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. vítá všeobecnou ochotu orgánů této 

země zveřejnit archivy agentů, kteří 

spolupracovali s represivními 

komunistickými tajnými službami, ale se 

znepokojením konstatuje, že tento proces 

proběhl selektivně s cílem zbavit se 

politicky nežádoucích oponentů v zemi; 
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vítá skutečnost, že orgány požádaly 

Srbsko o vydání příslušných archivů 

jugoslávské tajné služby, a vybízí je k 

dokončení tohoto kroku, který by 

představoval důležitý milník na cestě k 

ráznému skoncování s komunistickou 

minulostí a k další demokratizaci země; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  113 

Eduard Kukan 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. je znepokojen velmi slabým vnitřním a 

vnějším dohledem nad zpravodajskými 

službami a jejich kontrolou; naléhavě 

žádá posílení úlohy příslušných institucí v 

oblasti dohledu nad zpravodajskými 

službami a provedení doporučení skupiny 

vedoucích odborníků ohledně 

systémových otázek právního státu 

týkajících se zachycování komunikace, 

které bylo odhaleno na jaře 2015; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  114 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je znepokojen tím, že makedonská státní 

správa je stále předmětem politického 

vlivu; naléhavě vyzývá vládu, aby zvýšila 

profesionalitu a nezávislost na všech 

úrovních a zajistila úplné uplatňování 

zásad odpovědnosti, transparentnosti a 

7. je znepokojen tím, že makedonská státní 

správa je stále roztříštěná a zpolitizovaná a 

podléhá politickým vlivům; naléhavě 

vyzývá vládu, aby zvýšila profesionalitu a 

nezávislost na všech úrovních a zajistila 

úplné uplatňování zásad odpovědnosti, 
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zásluh; vyzývá příslušné orgány, aby 

udržitelným způsobem uplatňovaly zákon 

o státní službě a zákon o veřejných 

zaměstnancích a přijaly komplexní strategii 

reformy státní správy na období 2016–

2020, včetně akčního plánu, a také 

program reformování správy veřejných 

financí; 

transparentnosti a zásluh; vyzývá příslušné 

orgány, aby udržitelným způsobem a plně 

v souladu se zásadami transparentnosti, 

meritokracie a rovného zastoupení 

uplatňovaly zákon o státní službě a zákon o 

veřejných zaměstnancích a přijaly 

komplexní strategii reformy státní správy 

na období 2016–2020, včetně akčního 

plánu, a také program reformování správy 

veřejných financí; 

 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  115 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je znepokojen tím, že makedonská státní 

správa je stále předmětem politického 

vlivu; naléhavě vyzývá vládu, aby zvýšila 

profesionalitu a nezávislost na všech 

úrovních a zajistila úplné uplatňování 

zásad odpovědnosti, transparentnosti a 

zásluh; vyzývá příslušné orgány, aby 

udržitelným způsobem uplatňovaly zákon 

o státní službě a zákon o veřejných 

zaměstnancích a přijaly komplexní strategii 

reformy státní správy na období 2016–

2020, včetně akčního plánu, a také 

program reformování správy veřejných 

financí; 

7. je znepokojen tím, že makedonská státní 

správa je stále předmětem silného 

politického vlivu; naléhavě vyzývá vládu, 

aby zvýšila profesionalitu a nezávislost na 

všech úrovních a zajistila úplné 

uplatňování zásad odpovědnosti, 

transparentnosti a zásluh; doporučuje 

spravedlivé zastoupení všech komunit na 

všech úrovních státní správy; vyzývá 

příslušné orgány, aby udržitelným 

způsobem uplatňovaly zákon o státní 

službě a zákon o veřejných zaměstnancích 

a přijaly komplexní strategii reformy státní 

správy na období 2016–2020, včetně 

akčního plánu, a také program reformování 

správy veřejných financí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  116 

Eleni Theocharous 
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Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je znepokojen tím, že makedonská státní 

správa je stále předmětem politického 

vlivu; naléhavě vyzývá vládu, aby zvýšila 

profesionalitu a nezávislost na všech 

úrovních a zajistila úplné uplatňování 

zásad odpovědnosti, transparentnosti a 

zásluh; vyzývá příslušné orgány, aby 

udržitelným způsobem uplatňovaly zákon 

o státní službě a zákon o veřejných 

zaměstnancích a přijaly komplexní strategii 

reformy státní správy na období 2016–

2020, včetně akčního plánu, a také 

program reformování správy veřejných 

financí; 

7. je znepokojen tím, že státní správa 

Bývalé jugoslávské republiky Makedonie 
je stále předmětem politického vlivu; je 

toho názoru, že by měla být předložena a 

provedena další opatření a účinné 

reformy; naléhavě vyzývá vládu, aby 

zvýšila profesionalitu a nezávislost na 

všech úrovních a zajistila úplné 

uplatňování zásad odpovědnosti, 

transparentnosti a zásluh; vyzývá příslušné 

orgány, aby udržitelným způsobem 

uplatňovaly zákon o státní službě a zákon o 

veřejných zaměstnancích a přijaly 

komplexní strategii reformy státní správy 

na období 2016–2020, včetně akčního 

plánu, a také program reformování správy 

veřejných financí; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  117 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je znepokojen tím, že makedonská státní 

správa je stále předmětem politického 

vlivu; naléhavě vyzývá vládu, aby zvýšila 

profesionalitu a nezávislost na všech 

úrovních a zajistila úplné uplatňování 

zásad odpovědnosti, transparentnosti a 

zásluh; vyzývá příslušné orgány, aby 

udržitelným způsobem uplatňovaly zákon 

o státní službě a zákon o veřejných 

zaměstnancích a přijaly komplexní strategii 

reformy státní správy na období 2016–

2020, včetně akčního plánu, a také 

program reformování správy veřejných 

7. je znepokojen tím, že státní správa 

Bývalé jugoslávské republiky Makedonie 
je stále předmětem politického vlivu; 

naléhavě vyzývá vládu, aby zvýšila 

profesionalitu a nezávislost na všech 

úrovních a zajistila úplné uplatňování 

zásad odpovědnosti, transparentnosti a 

zásluh; vyzývá příslušné orgány, aby 

udržitelným způsobem uplatňovaly zákon 

o státní službě a zákon o veřejných 

zaměstnancích a přijaly komplexní strategii 

reformy státní správy na období 2016–

2020, včetně akčního plánu, a také 
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financí; program reformování správy veřejných 

financí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  118 

Nikos Androulakis 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je znepokojen tím, že makedonská státní 

správa je stále předmětem politického 

vlivu; naléhavě vyzývá vládu, aby zvýšila 

profesionalitu a nezávislost na všech 

úrovních a zajistila úplné uplatňování 

zásad odpovědnosti, transparentnosti a 

zásluh; vyzývá příslušné orgány, aby 

udržitelným způsobem uplatňovaly zákon 

o státní službě a zákon o veřejných 

zaměstnancích a přijaly komplexní strategii 

reformy státní správy na období 2016–

2020, včetně akčního plánu, a také 

program reformování správy veřejných 

financí; 

7. je znepokojen tím, že státní správa je 

stále předmětem politického vlivu; 

naléhavě vyzývá vládu, aby zvýšila 

profesionalitu a nezávislost na všech 

úrovních a zajistila úplné uplatňování 

zásad odpovědnosti, transparentnosti a 

zásluh; vyzývá příslušné orgány, aby 

udržitelným způsobem uplatňovaly zákon 

o státní službě a zákon o veřejných 

zaměstnancích a přijaly komplexní strategii 

reformy státní správy na období 2016–

2020, včetně akčního plánu, a také 

program reformování správy veřejných 

financí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  119 

Tonino Picula 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je znepokojen tím, že makedonská státní 

správa je stále předmětem politického 

vlivu; naléhavě vyzývá vládu, aby zvýšila 

profesionalitu a nezávislost na všech 

úrovních a zajistila úplné uplatňování 

zásad odpovědnosti, transparentnosti a 

zásluh; vyzývá příslušné orgány, aby 

7. je znepokojen tím, že makedonská státní 

správa je stále předmětem politického 

vlivu; naléhavě vyzývá vládu, aby zvýšila 

profesionalitu a nezávislost na všech 

úrovních a zajistila úplné uplatňování 

zásad odpovědnosti, transparentnosti a 

zásluh; vyzývá vládu, aby vyhlásila 



 

PE573.037v01-00 62/152 AM\1080975CS.doc 

CS 

udržitelným způsobem uplatňovaly zákon 

o státní službě a zákon o veřejných 

zaměstnancích a přijaly komplexní strategii 

reformy státní správy na období 2016–

2020, včetně akčního plánu, a také 

program reformování správy veřejných 

financí; 

moratorium na uplatňování zákona o 

přeměně dočasných pracovních míst ve 

smlouvy na dobu neurčitou, k čemuž ji 

zavazují naléhavé priority v oblasti 

reforem; vyzývá příslušné orgány, aby 

udržitelným způsobem uplatňovaly zákon 

o státní službě a zákon o veřejných 

zaměstnancích a přijaly komplexní strategii 

reformy státní správy na období 2016–

2020, včetně akčního plánu, a také 

program reformování správy veřejných 

financí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  120 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je znepokojen tím, že makedonská státní 

správa je stále předmětem politického 

vlivu; naléhavě vyzývá vládu, aby zvýšila 

profesionalitu a nezávislost na všech 

úrovních a zajistila úplné uplatňování 

zásad odpovědnosti, transparentnosti a 

zásluh; vyzývá příslušné orgány, aby 

udržitelným způsobem uplatňovaly zákon 

o státní službě a zákon o veřejných 

zaměstnancích a přijaly komplexní strategii 

reformy státní správy na období 2016–

2020, včetně akčního plánu, a také 

program reformování správy veřejných 

financí; 

7. je znepokojen tím, že makedonská státní 

správa je stále předmětem politického 

vlivu; naléhavě vyzývá vládu, aby zvýšila 

profesionalitu, neutralitu a nezávislost na 

všech úrovních a zajistila úplné 

uplatňování zásad odpovědnosti, 

transparentnosti a zásluh; vyzývá příslušné 

orgány, aby udržitelným způsobem 

uplatňovaly zákon o státní službě a zákon o 

veřejných zaměstnancích a přijaly 

komplexní strategii reformy státní správy 

na období 2016–2020, včetně akčního 

plánu, a také program reformování správy 

veřejných financí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  121 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda 
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Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. zdůrazňuje, že má-li se zajistit účinné 

provádění politik a vymezení 

odpovědnosti, je třeba zvýšit kapacitu 

administrativy a tvorbu politik založenou 

na faktech; žádá, aby byl pro zaměstnance 

státní správy vyvinut speciální školicí 

program; naléhavě žádá Komisi, aby v 

této souvislosti poskytla pomoc a možnosti 

výměny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  122 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7b. podporuje plány vlády na zvýšení 

dostupnosti veřejných služeb 

upřednostňováním rozvoje elektronických 

služeb; navrhuje, aby vláda prověřila, jaké 

jsou možnosti navázání partnerství, a 

sestavila přehled stávajících osvědčených 

postupů; konstatuje, že elektronické 

služby by snížily administrativní zátěž 

státu, občanů i podnikatelského sektoru; 

elektronické služby by navíc zvýšily 

hospodářskou výkonnost země a umožnily 

růst transparentnosti státní správy a 

veřejných služeb; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  123 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 
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Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. bere na vědomí dobře fungující právní 

rámec a další opatření přijatá v rámci 

reformy soudnictví, vyjadřuje nicméně 

hluboké politování nad případy selektivní 

spravedlnosti; znovu vyzývá politické 

představitele, aby prokázali vůli 

odpolitizovat jmenování a služební postup 

soudců a státních zástupců a aby zajistili 

profesionalizaci a nezávislost Soudní rady; 

zdůrazňuje, že je třeba zajistit řádné 

fungování, dostatečné personální obsazení 

a nezávislost správních soudů a posílit 

kapacity Akademie pro vzdělávání soudců 

a státních zástupců, vzhledem k tomu, že 

údajně pětina veškerých soudcovských 

míst v zemi zůstává kvůli nedostatku 

kvalifikovaných kandidátů neobsazena; 

vyzývá k přijetí nové strategie reformy 

soudnictví a akčního plánu na období let 

2015–2020; 

8. bere na vědomí dobře fungující právní 

rámec a dřívější opatření týkající se 

reformy soudnictví, vyjadřuje nicméně 

hluboké politování nad případy selektivní 

spravedlnosti, zejména v důsledku zneužití 

článku 353 trestního zákoníku; znovu 

vyzývá politické představitele, aby 

prokázali vůli odpolitizovat jmenování a 

služební postup soudců a státních zástupců 

a aby zajistili profesionalizaci a nezávislost 

Soudní rady; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 

účinné fungování, dostatečné personální 

obsazení a nezávislost správních soudů a 

posílit kapacity Akademie pro vzdělávání 

soudců a státních zástupců; vyzývá k 

vypracování nové strategie reformy 

soudnictví a akčního plánu na období let 

2015–2020 a k vedení řádných konzultací 

se zúčastněnými stranami o těchto 

dokumentech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  124 

Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. bere na vědomí dobře fungující právní 

rámec a další opatření přijatá v rámci 

reformy soudnictví, vyjadřuje nicméně 

hluboké politování nad případy selektivní 

spravedlnosti; znovu vyzývá politické 

představitele, aby prokázali vůli 

odpolitizovat jmenování a služební postup 

soudců a státních zástupců a aby zajistili 

profesionalizaci a nezávislost Soudní rady; 

zdůrazňuje, že je třeba zajistit řádné 

fungování, dostatečné personální obsazení 

8. bere na vědomí dobře fungující právní 

rámec a dřívější opatření týkající se 

reformy soudnictví, vyjadřuje nicméně 

hluboké politování nad případy selektivní 

spravedlnosti, zejména v důsledku zneužití 

článku 353 trestního zákoníku; znovu 

vyzývá politické představitele, aby 

prokázali vůli odpolitizovat jmenování a 

služební postup soudců a státních zástupců 

a aby zajistili profesionalizaci a nezávislost 

Soudní rady; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
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a nezávislost správních soudů a posílit 

kapacity Akademie pro vzdělávání soudců 

a státních zástupců, vzhledem k tomu, že 

údajně pětina veškerých soudcovských 

míst v zemi zůstává kvůli nedostatku 

kvalifikovaných kandidátů neobsazena; 

vyzývá k přijetí nové strategie reformy 

soudnictví a akčního plánu na období let 

2015–2020; 

řádné fungování, dostatečné personální 

obsazení a nezávislost správních soudů a 

posílit kapacity Akademie pro vzdělávání 

soudců a státních zástupců; vyzývá k 

vypracování nové strategie reformy 

soudnictví a akčního plánu na období let 

2015–2020 a k vedení řádných konzultací 

se zúčastněnými stranami o těchto 

dokumentech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  125 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. bere na vědomí dobře fungující právní 

rámec a další opatření přijatá v rámci 

reformy soudnictví, vyjadřuje nicméně 

hluboké politování nad případy selektivní 

spravedlnosti; znovu vyzývá politické 

představitele, aby prokázali vůli 

odpolitizovat jmenování a služební postup 

soudců a státních zástupců a aby zajistili 

profesionalizaci a nezávislost Soudní rady; 

zdůrazňuje, že je třeba zajistit řádné 

fungování, dostatečné personální obsazení 

a nezávislost správních soudů a posílit 

kapacity Akademie pro vzdělávání soudců 

a státních zástupců, vzhledem k tomu, že 

údajně pětina veškerých soudcovských 

míst v zemi zůstává kvůli nedostatku 

kvalifikovaných kandidátů neobsazena; 

vyzývá k přijetí nové strategie reformy 

soudnictví a akčního plánu na období let 

2015–2020; 

8. bere na vědomí právní rámec a opatření 

přijatá v rámci reformy soudnictví a 

vyjadřuje hluboké politování nad případy 

selektivní spravedlnosti; znovu vyzývá 

politické představitele, aby prokázali vůli 

odpolitizovat jmenování a služební postup 

soudců a státních zástupců a aby zajistili 

profesionalizaci a nezávislost Soudní rady; 

zdůrazňuje, že je třeba zajistit řádné 

fungování, dostatečné personální obsazení 

a nezávislost správních soudů a posílit 

kapacity Akademie pro vzdělávání soudců 

a státních zástupců, vzhledem k tomu, že 

údajně pětina veškerých soudcovských 

míst v zemi zůstává kvůli nedostatku 

kvalifikovaných kandidátů neobsazena; 

vyzývá k přijetí nové strategie reformy 

soudnictví a akčního plánu na období let 

2015–2020; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  126 

Sofia Sakorafa 
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Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. bere na vědomí dobře fungující právní 

rámec a další opatření přijatá v rámci 

reformy soudnictví, vyjadřuje nicméně 

hluboké politování nad případy selektivní 

spravedlnosti; znovu vyzývá politické 

představitele, aby prokázali vůli 

odpolitizovat jmenování a služební postup 

soudců a státních zástupců a aby zajistili 

profesionalizaci a nezávislost Soudní rady; 

zdůrazňuje, že je třeba zajistit řádné 

fungování, dostatečné personální obsazení 

a nezávislost správních soudů a posílit 

kapacity Akademie pro vzdělávání soudců 

a státních zástupců, vzhledem k tomu, že 

údajně pětina veškerých soudcovských 

míst v zemi zůstává kvůli nedostatku 

kvalifikovaných kandidátů neobsazena; 

vyzývá k přijetí nové strategie reformy 

soudnictví a akčního plánu na období let 

2015–2020; 

8. bere na vědomí právní rámec a další 

opatření přijatá v rámci reformy 

soudnictví, vyjadřuje nicméně hluboké 

politování nad případy selektivní 

spravedlnosti a nedostatkem nezávislosti; 

znovu vyzývá politické představitele, aby 

prokázali v praxi vůli odpolitizovat 

jmenování a služební postup soudců a 

státních zástupců a aby zajistili 

profesionalizaci a nezávislost Soudní rady; 

je znepokojen tím, že situace v oblasti 

soudnictví se od roku 2014 zhoršuje, 

protože úspěchy reformního procesu za 

posledních deset let výrazně oslabilo 

skutečné i potenciální vměšování politiků 

do činnosti soudnictví; zdůrazňuje, že je 

třeba zajistit řádné fungování, dostatečné 

personální obsazení a nezávislost správních 

soudů a posílit kapacity Akademie pro 

vzdělávání soudců a státních zástupců, 

vzhledem k tomu, že údajně pětina 

veškerých soudcovských míst v zemi 

zůstává kvůli nedostatku kvalifikovaných 

kandidátů neobsazena; vyzývá k přijetí 

nové strategie reformy soudnictví a 

akčního plánu na období let 2015–2020; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  127 

Nikos Androulakis 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. bere na vědomí dobře fungující právní 

rámec a další opatření přijatá v rámci 

reformy soudnictví, vyjadřuje nicméně 

hluboké politování nad případy selektivní 

8. bere na vědomí právní rámec a další 

opatření přijatá v rámci reformy 

soudnictví, vyjadřuje nicméně hluboké 

politování nad případy selektivní 
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spravedlnosti; znovu vyzývá politické 

představitele, aby prokázali vůli 

odpolitizovat jmenování a služební postup 

soudců a státních zástupců a aby zajistili 

profesionalizaci a nezávislost Soudní rady; 

zdůrazňuje, že je třeba zajistit řádné 

fungování, dostatečné personální obsazení 

a nezávislost správních soudů a posílit 

kapacity Akademie pro vzdělávání soudců 

a státních zástupců, vzhledem k tomu, že 

údajně pětina veškerých soudcovských 

míst v zemi zůstává kvůli nedostatku 

kvalifikovaných kandidátů neobsazena; 

vyzývá k přijetí nové strategie reformy 

soudnictví a akčního plánu na období let 

2015–2020; 

spravedlnosti; znovu vyzývá politické 

představitele, aby prokázali vůli 

odpolitizovat jmenování a služební postup 

soudců a státních zástupců a aby zajistili 

profesionalizaci a nezávislost Soudní rady; 

je znepokojen tím, že situace se od roku 

2014 zhoršuje, protože úspěchy 

reformního procesu za posledních deset 

let výrazně oslabilo skutečné i potenciální 

vměšování politiků do činnosti soudnictví; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit řádné 

fungování, dostatečné personální obsazení 

a nezávislost správních soudů a posílit 

kapacity Akademie pro vzdělávání soudců 

a státních zástupců, vzhledem k tomu, že 

údajně pětina veškerých soudcovských 

míst v zemi zůstává kvůli nedostatku 

kvalifikovaných kandidátů neobsazena; 

vyzývá k přijetí nové strategie reformy 

soudnictví a akčního plánu na období let 

2015–2020; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  128 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. bere na vědomí dobře fungující právní 

rámec a další opatření přijatá v rámci 

reformy soudnictví, vyjadřuje nicméně 

hluboké politování nad případy selektivní 

spravedlnosti; znovu vyzývá politické 

představitele, aby prokázali vůli 

odpolitizovat jmenování a služební postup 

soudců a státních zástupců a aby zajistili 

profesionalizaci a nezávislost Soudní rady; 

zdůrazňuje, že je třeba zajistit řádné 

fungování, dostatečné personální obsazení 

a nezávislost správních soudů a posílit 

kapacity Akademie pro vzdělávání soudců 

a státních zástupců, vzhledem k tomu, že 

údajně pětina veškerých soudcovských 

8. bere na vědomí právní rámec a další 

opatření přijatá v rámci reformy 

soudnictví, vyjadřuje nicméně hluboké 

politování nad případy selektivní 

spravedlnosti; znovu vyzývá politické 

představitele, aby prokázali vůli 

odpolitizovat jmenování a služební postup 

soudců a státních zástupců a aby zajistili 

profesionalizaci a nezávislost Soudní rady; 

je znepokojen skutečností, že situace se od 

roku 2014 zhoršuje, protože úspěchy 

reformního procesu za posledních deset 

let výrazně oslabilo skutečné i potenciální 

vměšování politiků do činnosti soudnictví; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit řádné 
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míst v zemi zůstává kvůli nedostatku 

kvalifikovaných kandidátů neobsazena; 

vyzývá k přijetí nové strategie reformy 

soudnictví a akčního plánu na období let 

2015–2020; 

fungování, dostatečné personální obsazení 

a nezávislost správních soudů a posílit 

kapacity Akademie pro vzdělávání soudců 

a státních zástupců, vzhledem k tomu, že 

údajně pětina veškerých soudcovských 

míst v zemi zůstává kvůli nedostatku 

kvalifikovaných kandidátů neobsazena; 

vyzývá k přijetí nové strategie reformy 

soudnictví a akčního plánu na období let 

2015–2020; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  129 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. bere na vědomí dobře fungující právní 

rámec a další opatření přijatá v rámci 

reformy soudnictví, vyjadřuje nicméně 

hluboké politování nad případy selektivní 

spravedlnosti; znovu vyzývá politické 

představitele, aby prokázali vůli 

odpolitizovat jmenování a služební postup 

soudců a státních zástupců a aby zajistili 

profesionalizaci a nezávislost Soudní rady; 

zdůrazňuje, že je třeba zajistit řádné 

fungování, dostatečné personální obsazení 

a nezávislost správních soudů a posílit 

kapacity Akademie pro vzdělávání soudců 

a státních zástupců, vzhledem k tomu, že 

údajně pětina veškerých soudcovských 

míst v zemi zůstává kvůli nedostatku 

kvalifikovaných kandidátů neobsazena; 

vyzývá k přijetí nové strategie reformy 

soudnictví a akčního plánu na období let 

2015–2020; 

8. bere na vědomí dobře fungující právní 

rámec a další opatření přijatá v rámci 

reformy soudnictví, vyjadřuje nicméně 

hluboké politování nad případy selektivní 

spravedlnosti a je vážně znepokojen tím, že 

situace se od roku 2014 zhoršuje v 

důsledku skutečného i potenciálního 

vměšování politiků do činnosti soudnictví; 

znovu vyzývá politické představitele, aby 

prokázali vůli odpolitizovat jmenování a 

služební postup soudců a státních zástupců 

a aby zajistili profesionalizaci a nezávislost 

Soudní rady; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 

řádné fungování, dostatečné personální 

obsazení a nezávislost správních soudů a 

posílit kapacity Akademie pro vzdělávání 

soudců a státních zástupců, vzhledem k 

tomu, že údajně pětina veškerých 

soudcovských míst v zemi zůstává kvůli 

nedostatku kvalifikovaných kandidátů 

neobsazena; vyzývá k přijetí nové strategie 

reformy soudnictví a akčního plánu na 

období let 2015–2020; 

Or. en 



 

AM\1080975CS.doc 69/152 PE573.037v01-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  130 

Eleni Theocharous 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. bere na vědomí dobře fungující právní 

rámec a další opatření přijatá v rámci 

reformy soudnictví, vyjadřuje nicméně 

hluboké politování nad případy selektivní 

spravedlnosti; znovu vyzývá politické 

představitele, aby prokázali vůli 

odpolitizovat jmenování a služební postup 

soudců a státních zástupců a aby zajistili 

profesionalizaci a nezávislost Soudní rady; 

zdůrazňuje, že je třeba zajistit řádné 

fungování, dostatečné personální obsazení 

a nezávislost správních soudů a posílit 

kapacity Akademie pro vzdělávání soudců 

a státních zástupců, vzhledem k tomu, že 

údajně pětina veškerých soudcovských 

míst v zemi zůstává kvůli nedostatku 

kvalifikovaných kandidátů neobsazena; 

vyzývá k přijetí nové strategie reformy 

soudnictví a akčního plánu na období let 

2015–2020; 

8. bere na vědomí dobře fungující právní 

rámec a další opatření přijatá v rámci 

reformy soudnictví, vyjadřuje nicméně 

hluboké politování nad případy selektivní 

spravedlnosti; je toho názoru, že by měla 

být předložena a provedena další opatření 

a účinné reformy; znovu vyzývá politické 

představitele, aby prokázali vůli 

odpolitizovat jmenování a služební postup 

soudců a státních zástupců a aby zajistili 

profesionalizaci a nezávislost Soudní rady; 

zdůrazňuje, že je třeba zajistit řádné 

fungování, dostatečné personální obsazení 

a nezávislost správních soudů a posílit 

kapacity Akademie pro vzdělávání soudců 

a státních zástupců, vzhledem k tomu, že 

údajně pětina veškerých soudcovských 

míst v zemi zůstává kvůli nedostatku 

kvalifikovaných kandidátů neobsazena; 

vyzývá k přijetí nové strategie reformy 

soudnictví a akčního plánu na období let 

2015–2020; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  131 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že občanská společnost je 

dobře organizována, je však je znepokojen 

obtížnou situací, v níž se nachází, a 

veřejnými útoky politiků a médií vůči 

9. domnívá se, že občanská společnost je 

dobře organizována, je však znepokojen 

obtížnou situací, v níž se nachází, a 

veřejnými útoky politiků a médií vůči 
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organizacím občanské společnosti; 

vyjadřuje politování nad tím, že při tvorbě 

politik a právních předpisů není na 

centrální ani místní úrovni rozvíjena 

dostatečná spolupráce s organizacemi 

občanské společnosti; naléhavě žádá vládu, 

aby vytvořila příslušný akční plán na 

období let 2015–2017 a zřídila Radu pro 

spolupráci s organizacemi občanské 

společnosti; 

organizacím občanské společnosti; vyzývá 

orgány, aby organizace občanské 

společnosti nediskriminovaly z žádného 

důvodu, jako je např. politická 

příslušnost, náboženské názory nebo 

etnické složení; domnívá se, že žádné 

skupině osob by bez závažného důvodu 

neměla být odpírána svoboda 

shromažďování a sdružování; vyjadřuje 

politování nad tím, že při tvorbě politik a 

právních předpisů není na centrální ani 

místní úrovni rozvíjena dostatečná 

spolupráce s organizacemi občanské 

společnosti; naléhavě žádá vládu, aby 

uznala přidanou hodnotu organizací 

občanské společnosti pro politickou 

diskusi a tvorbu právních předpisů, aby 
vytvořila příslušný akční plán na období let 

2015–2017 a zřídila Radu pro spolupráci s 

organizacemi občanské společnosti, jejímiž 

členy by měli být i zástupci různých 

komunit; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  132 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že občanská společnost je 

dobře organizována, je však znepokojen 

obtížnou situací, v níž se nachází, 

a veřejnými útoky politiků a médií vůči 

organizacím občanské společnosti; 

vyjadřuje politování nad tím, že při tvorbě 

politik a právních předpisů není na 

centrální ani místní úrovni rozvíjena 

dostatečná spolupráce s organizacemi 

občanské společnosti; naléhavě žádá vládu, 

aby vytvořila příslušný akční plán na 

období let 2015–2017 a zřídila Radu pro 

spolupráci s organizacemi občanské 

9. domnívá se, že občanská společnost je 

dobře organizována, je však znepokojen 

obtížnou situací, v níž se nachází, a 

veřejnými útoky politiků a médií vůči 

organizacím občanské společnosti; 

naléhavě žádá vládu, aby projevila 

upřímnou ochotu vést během procesu 

vypracovávání právních předpisů a 

politiky konzultace s různými 

zúčastněnými stranami a  
aby vytvořila příslušný akční plán na 

období let 2015–2017 a zřídila Radu pro 

spolupráci s organizacemi občanské 
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společnosti; společnosti; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  133 

Jozo Radoš 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že občanská společnost je 

dobře organizována, je však je znepokojen 

obtížnou situací, v níž se nachází, a 

veřejnými útoky politiků a médií vůči 

organizacím občanské společnosti; 

vyjadřuje politování nad tím, že při tvorbě 

politik a právních předpisů není na 

centrální ani místní úrovni rozvíjena 

dostatečná spolupráce s organizacemi 

občanské společnosti; naléhavě žádá vládu, 

aby vytvořila příslušný akční plán na 

období let 2015–2017 a zřídila Radu pro 

spolupráci s organizacemi občanské 

společnosti; 

9. domnívá se, že občanská společnost je 

dobře organizována, je však znepokojen 

obtížnou situací, v níž se nachází, a 

veřejnými útoky politiků a médií vůči 

organizacím občanské společnosti; 

vyjadřuje politování nad tím, že při tvorbě 

politik a právních předpisů není na 

centrální ani místní úrovni rozvíjena 

dostatečná spolupráce s organizacemi 

občanské společnosti; vyzývá orgány, aby 

organizace občanské společnosti 

podněcovaly k aktivní účasti na dohledu 

nad celým procesem voleb; naléhavě žádá 

vládu, aby vytvořila příslušný akční plán 

na období let 2015–2017 a zřídila Radu pro 

spolupráci s organizacemi občanské 

společnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  134 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že občanská společnost je 

dobře organizována, je však je znepokojen 

obtížnou situací, v níž se nachází, a 

veřejnými útoky politiků a médií vůči 

9. domnívá se, že občanská společnost je 

dobře organizována, je však znepokojen 

obtížnou situací, v níž se nachází, a 

veřejnými útoky politiků a médií vůči 
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organizacím občanské společnosti; 

vyjadřuje politování nad tím, že při tvorbě 

politik a právních předpisů není na 

centrální ani místní úrovni rozvíjena 

dostatečná spolupráce s organizacemi 

občanské společnosti; naléhavě žádá vládu, 

aby vytvořila příslušný akční plán na 

období let 2015–2017 a zřídila Radu pro 

spolupráci s organizacemi občanské 

společnosti; 

organizacím občanské společnosti; 

vyjadřuje politování nad tím, že při tvorbě 

politik a právních předpisů není na 

centrální ani místní úrovni rozvíjena 

dostatečná spolupráce s organizacemi 

občanské společnosti; naléhavě žádá vládu, 

aby vytvořila příslušný akční plán na 

období let 2015–2017 a zřídila Radu pro 

spolupráci s organizacemi občanské 

společnosti; připomíná příslušným 

orgánům, aby zajistily otevřený, 

transparentní a inkluzivní proces, pokud 

jde o provádění strategie integrovaného 

vzdělávání, a to přidělením dostatečných 

finančních prostředků a zapojením 

organizací občanské společnosti do 

postupu jejího přezkumu a provádění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  135 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že občanská společnost je 

dobře organizována, je však je znepokojen 

obtížnou situací, v níž se nachází, a 

veřejnými útoky politiků a médií vůči 

organizacím občanské společnosti; 

vyjadřuje politování nad tím, že při tvorbě 

politik a právních předpisů není na 

centrální ani místní úrovni rozvíjena 

dostatečná spolupráce s organizacemi 

občanské společnosti; naléhavě žádá vládu, 

aby vytvořila příslušný akční plán na 

období let 2015–2017 a zřídila Radu pro 

spolupráci s organizacemi občanské 

společnosti; 

9. domnívá se, že občanská společnost je 

dobře organizována, je však znepokojen 

obtížnou situací, v níž se nachází, a 

veřejnými útoky politiků a médií vůči 

organizacím občanské společnosti; 

vyjadřuje politování nad tím, že při tvorbě 

politik a právních předpisů není na 

centrální ani místní úrovni rozvíjena 

dostatečná spolupráce s organizacemi 

občanské společnosti; naléhavě žádá vládu, 

aby vytvořila příslušný akční plán na 

období let 2015–2017 a zřídila Radu pro 

spolupráci s organizacemi občanské 

společnosti; se znepokojením bere na 

vědomí násilné střety mezi demonstranty a 

policií během květnových manifestací a 

vyzývá vládu, aby zajistila dodržování 

svobody shromažďování v plném rozsahu; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  136 

Tunne Kelam 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že občanská společnost je 

dobře organizována, je však je znepokojen 

obtížnou situací, v níž se nachází, a 

veřejnými útoky politiků a médií vůči 

organizacím občanské společnosti; 

vyjadřuje politování nad tím, že při tvorbě 

politik a právních předpisů není na 

centrální ani místní úrovni rozvíjena 

dostatečná spolupráce s organizacemi 

občanské společnosti; naléhavě žádá vládu, 

aby vytvořila příslušný akční plán na 

období let 2015–2017 a zřídila Radu pro 

spolupráci s organizacemi občanské 

společnosti; 

9. domnívá se, že občanská společnost je 

dobře organizována, je však znepokojen 

obtížnou situací, v níž se nachází, a 

veřejnými útoky politiků a médií vůči 

organizacím občanské společnosti; 

vyjadřuje politování nad tím, že při tvorbě 

politik a právních předpisů není na 

centrální ani místní úrovni rozvíjena 

dostatečná spolupráce s organizacemi 

občanské společnosti; naléhavě žádá vládu, 

aby vytvořila příslušný akční plán na 

období let 2015–2017, zřídila Radu pro 

spolupráci s organizacemi občanské 

společnosti a pravidelně a strukturovaně 

zapojovala organizace občanské 

společnosti do tvorby politiky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  137 

David McAllister 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že občanská společnost je 

dobře organizována, je však je znepokojen 

obtížnou situací, v níž se nachází, a 

veřejnými útoky politiků a médií vůči 

organizacím občanské společnosti; 

vyjadřuje politování nad tím, že při tvorbě 

politik a právních předpisů není na 

centrální ani místní úrovni rozvíjena 

9. domnívá se, že občanská společnost je 

dobře organizována, je však znepokojen 

obtížnou situací, v níž se nachází, a 

veřejnými útoky politiků a médií vůči 

organizacím občanské společnosti; 

vyjadřuje politování nad tím, že při tvorbě 

politik a právních předpisů není na 

centrální ani místní úrovni rozvíjena 
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dostatečná spolupráce s organizacemi 

občanské společnosti; naléhavě žádá vládu, 

aby vytvořila příslušný akční plán na 

období let 2015–2017 a zřídila Radu pro 

spolupráci s organizacemi občanské 

společnosti; 

dostatečná spolupráce s organizacemi 

občanské společnosti; naléhavě žádá vládu, 

aby vytvořila příslušný akční plán na 

období let 2015–2017 a zřídila Radu pro 

spolupráci s organizacemi občanské 

společnosti s cílem usnadnit nezbytný 

dialog; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  138 

Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. opakuje, že orgány této země a 

občanská společnost by měly přijmout 

vhodná opatření pro dosažení 

historického smíření s cílem překonat 

rozdíly mezi různými etnickými a 

národnostními skupinami i v rámci nich, 

včetně občanů bulharské národnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  139 

Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9b. vyjadřuje zklamání nad tím, že nebylo 

dosaženo pokroku, pokud jde o společné 

oslavy historických událostí a osob, jež má 

tato země společné se sousedními 

členskými státy EU, což by přispělo k 

lepšímu pochopení historie a k dobrým 

sousedským vztahům; vyzývá ke zřízení 

společných výborů odborníků v oblasti 

historie a vzdělávání s Bulharskem a 
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Řeckem s cílem přispět k objektivnímu 

výkladu historie založenému na faktech, k 

posílení akademické spolupráce a podpoře 

pozitivních postojů mladých lidí 

k sousedním zemím; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  140 

Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9c. očekává, že se politické orgány zdrží 

používání bulharské etnické příslušnosti 

jako nadávky a způsobu zastrašování 

politických protivníků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  141 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. je nadále znepokojen rozsáhlou 

korupcí, zejména ve státní a místní správě, 

v rámci zadávání veřejných zakázek a při 

financování politických stran; naléhavě 

žádá vládu, aby bojovala proti korupci 

neselektivním způsobem, vytvořila 

důvěryhodné záznamy o prevenci a stíhání 

a zajistila, že všechny donucovací orgány a 

orgány dohledu budou mít dostatečnou 

autonomii k tomu, aby své úkoly mohly 

vykonávat nezávisle; zdůrazňuje, že je 

třeba vytvořit nový komplexní 

mechanismus na ochranu oznamovatelů, 

10. je nadále znepokojen rozsáhlou 

korupcí, zejména ve státní a místní správě, 

v rámci zadávání veřejných zakázek a při 

financování politických stran; naléhavě 

žádá vládu, aby bojovala proti korupci 

neselektivním způsobem, vytvořila 

důvěryhodné záznamy o prevenci a stíhání 

korupce na vysoké úrovni, a zajistila, že 

všechny donucovací orgány a orgány 

dohledu budou mít dostatečnou autonomii 

k tomu, aby své úkoly mohly vykonávat 

nezávisle; bere na vědomí, že v listopadu 

2015 byl přijat zákon na ochranu 
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posílit nezávislost policie, úřadu veřejného 

žalobce a státní komise pro předcházení 

korupci a navýšit počet zaměstnanců a 

technickou kapacitu ministerstva vnitra pro 

boj proti korupci; 

oznamovatelů, a naléhavě orgány vyzývá, 

aby zajistily jeho provedení v souladu s 

evropskými normami; zdůrazňuje, že je 

třeba posílit nezávislost policie, úřadu 

veřejného žalobce a státní komise pro 

předcházení korupci a navýšit počet 

zaměstnanců a technickou kapacitu 

ministerstva vnitra pro boj proti korupci; 

žádá intenzivnější kontrolu možných 

střetů zájmů a majetku patřícího zvoleným 

a jmenovaným úředníkům, a to 

prostřednictvím zřízení centrálního 

rejstříku těchto státních úředníků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  142 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. je nadále znepokojen rozsáhlou 

korupcí, zejména ve státní a místní správě, 

v rámci zadávání veřejných zakázek a při 

financování politických stran; naléhavě 

žádá vládu, aby bojovala proti korupci 

neselektivním způsobem, vytvořila 

důvěryhodné záznamy o prevenci a stíhání 

a zajistila, že všechny donucovací orgány a 

orgány dohledu budou mít dostatečnou 

autonomii k tomu, aby své úkoly mohly 

vykonávat nezávisle; zdůrazňuje, že je 

třeba vytvořit nový komplexní 

mechanismus na ochranu oznamovatelů, 

posílit nezávislost policie, úřadu veřejného 

žalobce a státní komise pro předcházení 

korupci a navýšit počet zaměstnanců a 

technickou kapacitu ministerstva vnitra pro 

boj proti korupci; 

10. je nadále znepokojen rozsáhlou 

závažnou korupcí, zejména ve státní a 

místní správě, v rámci zadávání veřejných 

zakázek a při financování politických stran; 

naléhavě žádá vládu, aby rozhodně 

bojovala proti korupci, vytvořila 

důvěryhodné záznamy o prevenci a stíhání 

a zajistila, že všechny donucovací orgány a 

orgány dohledu budou mít dostatečnou 

autonomii k tomu, aby své úkoly mohly 

vykonávat nezávisle; zdůrazňuje, že je 

třeba vytvořit nový komplexní 

mechanismus na ochranu oznamovatelů, 

posílit nezávislost policie, úřadu veřejného 

žalobce a státní komise pro předcházení 

korupci a navýšit počet zaměstnanců a 

technickou kapacitu ministerstva vnitra pro 

boj proti korupci; 

Or. it 

Pozměňovací návrh  143 

Angel Dzhambazki 



 

AM\1080975CS.doc 77/152 PE573.037v01-00 

 CS 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. je nadále znepokojen rozsáhlou 

korupcí, zejména ve státní a místní správě, 

v rámci zadávání veřejných zakázek a při 

financování politických stran; naléhavě 

žádá vládu, aby bojovala proti korupci 

neselektivním způsobem, vytvořila 

důvěryhodné záznamy o prevenci a stíhání 

a zajistila, že všechny donucovací orgány a 

orgány dohledu budou mít dostatečnou 

autonomii k tomu, aby své úkoly mohly 

vykonávat nezávisle; zdůrazňuje, že je 

třeba vytvořit nový komplexní 

mechanismus na ochranu oznamovatelů, 

posílit nezávislost policie, úřadu veřejného 

žalobce a státní komise pro předcházení 

korupci a navýšit počet zaměstnanců a 

technickou kapacitu ministerstva vnitra pro 

boj proti korupci; 

10. je nadále znepokojen rozsáhlou 

korupcí, zejména ve státní a místní správě, 

v rámci zadávání veřejných zakázek a při 

financování politických stran; je 

znepokojen slučováním sdělovacích 

prostředků a politickou a vládní činností, 

zejména v oblasti veřejných výdajů; 

důrazně odsuzuje nelegální napojení na 

ekonomické, politické a rodinné vazby 

v souvislosti s vynakládáním veřejných 

prostředků; vyzývá vládu, aby coby další 

nástroj v boji proti korupci přijala 

legislativní rámec, jenž by reguloval střety 

zájmů a zveřejňoval majetek osob 

zastávajících vysoké státní funkce; 
naléhavě žádá vládu, aby bojovala proti 

korupci neselektivním způsobem, vytvořila 

důvěryhodné záznamy o prevenci a stíhání 

a zajistila, že všechny donucovací orgány a 

orgány dohledu budou mít dostatečnou 

autonomii k tomu, aby své úkoly mohly 

vykonávat nezávisle; zdůrazňuje, že je 

třeba vytvořit nový komplexní 

mechanismus na ochranu oznamovatelů, 

posílit nezávislost policie, úřadu veřejného 

žalobce a státní komise pro předcházení 

korupci a navýšit počet zaměstnanců a 

technickou kapacitu ministerstva vnitra pro 

boj proti korupci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  144 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. je nadále znepokojen rozsáhlou 10. je nadále znepokojen rozsáhlou 
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korupcí, zejména ve státní a místní správě, 

v rámci zadávání veřejných zakázek a při 

financování politických stran; naléhavě 

žádá vládu, aby bojovala proti korupci 

neselektivním způsobem, vytvořila 

důvěryhodné záznamy o prevenci a stíhání 

a zajistila, že všechny donucovací orgány a 

orgány dohledu budou mít dostatečnou 

autonomii k tomu, aby své úkoly mohly 

vykonávat nezávisle; zdůrazňuje, že je 

třeba vytvořit nový komplexní 

mechanismus na ochranu oznamovatelů, 

posílit nezávislost policie, úřadu veřejného 

žalobce a státní komise pro předcházení 

korupci a navýšit počet zaměstnanců a 

technickou kapacitu ministerstva vnitra pro 

boj proti korupci; 

korupcí, zejména ve státní a místní správě, 

v rámci zadávání veřejných zakázek a při 

financování politických stran; je 

znepokojen skutečností, že v minulém 

roce nedošlo k absolutně žádnému 

pokroku, pokud jde o dosud nevyřešené 

problémy v oblasti korupce, které byly 

odhaleny; naléhavě žádá vládu, aby 

bojovala proti korupci neselektivním 

způsobem, vytvořila důvěryhodné záznamy 

o prevenci a stíhání a zajistila, že všechny 

donucovací orgány a orgány dohledu 

budou mít dostatečnou autonomii k tomu, 

aby své úkoly mohly vykonávat nezávisle; 

vybízí nezávislé organizace občanské 

společnosti a sdělovací prostředky, aby na 

případy korupce upozorňovaly a 

podporovaly jejich nezávislé a nestranné 

prošetření, jakož i související soudní 

procesy; zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 

nový komplexní mechanismus na ochranu 

oznamovatelů, posílit nezávislost policie, 

úřadu veřejného žalobce a státní komise 

pro předcházení korupci a navýšit počet 

zaměstnanců a technickou kapacitu 

ministerstva vnitra pro boj proti korupci; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  145 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. je nadále znepokojen rozsáhlou 

korupcí, zejména ve státní a místní správě, 

v rámci zadávání veřejných zakázek a při 

financování politických stran; naléhavě 

žádá vládu, aby bojovala proti korupci 

neselektivním způsobem, vytvořila 

důvěryhodné záznamy o prevenci a stíhání 

a zajistila, že všechny donucovací orgány a 

orgány dohledu budou mít dostatečnou 

autonomii k tomu, aby své úkoly mohly 

10. je nadále znepokojen rozsáhlou 

korupcí, zejména ve státní a místní správě, 

v rámci zadávání veřejných zakázek a při 

financování politických stran; naléhavě 

žádá vládu, aby bojovala proti korupci 

neselektivním způsobem, vytvořila 

důvěryhodné záznamy o prevenci a stíhání, 

včetně případů korupce na vysoké úrovni, 
a zajistila, že všechny donucovací orgány a 

orgány dohledu budou mít dostatečnou 
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vykonávat nezávisle; zdůrazňuje, že je 

třeba vytvořit nový komplexní 

mechanismus na ochranu oznamovatelů, 

posílit nezávislost policie, úřadu veřejného 

žalobce a státní komise pro předcházení 

korupci a navýšit počet zaměstnanců a 

technickou kapacitu ministerstva vnitra pro 

boj proti korupci; 

autonomii k tomu, aby své úkoly mohly 

vykonávat nezávisle; zdůrazňuje, že je 

třeba vytvořit nový komplexní 

mechanismus na ochranu oznamovatelů, 

posílit nezávislost policie, úřadu veřejného 

žalobce a státní komise pro předcházení 

korupci a navýšit počet zaměstnanců a 

technickou kapacitu ministerstva vnitra pro 

boj proti korupci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  146 

Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. je nadále znepokojen rozsáhlou 

korupcí, zejména ve státní a místní správě, 

v rámci zadávání veřejných zakázek a při 

financování politických stran; naléhavě 

žádá vládu, aby bojovala proti korupci 

neselektivním způsobem, vytvořila 

důvěryhodné záznamy o prevenci a stíhání 

a zajistila, že všechny donucovací orgány a 

orgány dohledu budou mít dostatečnou 

autonomii k tomu, aby své úkoly mohly 

vykonávat nezávisle; zdůrazňuje, že je 

třeba vytvořit nový komplexní 

mechanismus na ochranu oznamovatelů, 

posílit nezávislost policie, úřadu veřejného 

žalobce a státní komise pro předcházení 

korupci a navýšit počet zaměstnanců a 

technickou kapacitu ministerstva vnitra pro 

boj proti korupci; 

10. je nadále znepokojen rozsáhlou 

korupcí, zejména ve státní a místní správě, 

v rámci zadávání veřejných zakázek a při 

financování politických stran; naléhavě 

žádá vládu, aby bojovala proti korupci 

neselektivním způsobem, vytvořila 

důvěryhodné záznamy o prevenci a stíhání 

a zajistila, že všechny donucovací orgány a 

orgány dohledu budou mít dostatečnou 

autonomii k tomu, aby své úkoly mohly 

vykonávat nezávisle; zdůrazňuje, že je 

třeba vytvořit v souladu s evropskými 

normami nový komplexní mechanismus na 

ochranu oznamovatelů, posílit nezávislost 

policie, úřadu veřejného žalobce a státní 

komise pro předcházení korupci a navýšit 

počet zaměstnanců a technickou kapacitu 

ministerstva vnitra pro boj proti korupci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  147 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 
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Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vítá skutečnost, že policie a úřad 

veřejného žalobce byly posíleny, aby 

mohly účinně bojovat proti organizované 

trestné činnosti, a že byly uskutečněny 

kroky, včetně regionálních a 

mezinárodních operací, k prevenci 

obchodování s lidmi a boji proti tomuto 

jevu; nabádá k dalšímu zlepšení 

spolupráce mezi donucovacími orgány, k 

posílení pravomocí a zdrojů soudů a 

agentury pro správu zabaveného majetku; 

vyzývá ke zprovoznění Národního 

koordinačního centra pro boj proti 

organizovanému zločinu a k vytvoření 

spolehlivých záznamů o boji proti praní 

špinavých peněz; 

11. naléhavě vyzývá k dalšímu zlepšení 

spolupráce mezi donucovacími orgány a k 

posílení pravomocí a zdrojů soudů a 

agentury pro správu zabaveného majetku; 

vyzývá ke zprovoznění Národního 

koordinačního centra pro boj proti 

organizovanému zločinu a k vytvoření 

spolehlivých záznamů o boji proti praní 

špinavých peněz; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  148 

Neena Gill 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vítá skutečnost, že policie a úřad 

veřejného žalobce byly posíleny, aby 

mohly účinně bojovat proti organizované 

trestné činnosti, a že byly uskutečněny 

kroky, včetně regionálních a 

mezinárodních operací, k prevenci 

obchodování s lidmi a boji proti tomuto 

jevu; nabádá k dalšímu zlepšení spolupráce 

mezi donucovacími orgány, k posílení 

pravomocí a zdrojů soudů a agentury pro 

správu zabaveného majetku; vyzývá ke 

zprovoznění Národního koordinačního 

centra pro boj proti organizovanému 

zločinu a k vytvoření spolehlivých 

záznamů o boji proti praní špinavých 

11. vítá skutečnost, že policie a úřad 

veřejného žalobce byly posíleny, aby 

mohly účinně bojovat proti organizované 

trestné činnosti, a že byly uskutečněny 

kroky, včetně regionálních a 

mezinárodních operací, k prevenci 

obchodování s lidmi a boji proti tomuto 

jevu; nabádá k dalšímu zlepšení spolupráce 

mezi donucovacími orgány, k posílení 

pravomocí a zdrojů soudů a agentury pro 

správu zabaveného majetku; vyzývá ke 

zprovoznění Národního koordinačního 

centra pro boj proti organizovanému 

zločinu a k vytvoření spolehlivých 

záznamů o boji proti praní špinavých 
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peněz; peněz; chválí Makedonii za účast na 

regionálních iniciativách v boji proti 

nedovolenému obchodování se střelnými 

zbraněmi a výbušninami; naléhavě vyzývá 

k dalšímu posílení spolupráce v této 

oblasti mezi Komisí a makedonskými 

orgány i dalšími vládami v regionu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  149 

Tunne Kelam 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vítá skutečnost, že policie a úřad 

veřejného žalobce byly posíleny, aby 

mohly účinně bojovat proti organizované 

trestné činnosti, a že byly uskutečněny 

kroky, včetně regionálních a 

mezinárodních operací, k prevenci 

obchodování s lidmi a boji proti tomuto 

jevu; nabádá k dalšímu zlepšení spolupráce 

mezi donucovacími orgány, k posílení 

pravomocí a zdrojů soudů a agentury pro 

správu zabaveného majetku; vyzývá ke 

zprovoznění Národního koordinačního 

centra pro boj proti organizovanému 

zločinu a k vytvoření spolehlivých 

záznamů o boji proti praní špinavých 

peněz; 

11. vítá skutečnost, že policie a úřad 

veřejného žalobce byly posíleny, aby 

mohly účinně bojovat proti organizované 

trestné činnosti, a že byly uskutečněny 

kroky, včetně regionálních a 

mezinárodních operací, k prevenci 

obchodování s lidmi a boji proti tomuto 

jevu; vyslovuje uznání spolupráci se 

sousedními zeměmi, členskými státy EU a 

Eurojustem, díky které došlo 

k zneškodnění několika sítí organizované 

trestné činnosti; nabádá k dalšímu zlepšení 

spolupráce mezi donucovacími orgány, k 

posílení pravomocí a zdrojů soudů a 

agentury pro správu zabaveného majetku; 

vyzývá ke zprovoznění Národního 

koordinačního centra pro boj proti 

organizovanému zločinu a k vytvoření 

spolehlivých záznamů o boji proti praní 

špinavých peněz; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  150 

Jasenko Selimovic 
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Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vítá skutečnost, že policie a úřad 

veřejného žalobce byly posíleny, aby 

mohly účinně bojovat proti organizované 

trestné činnosti, a že byly uskutečněny 

kroky, včetně regionálních a 

mezinárodních operací, k prevenci 

obchodování s lidmi a boji proti tomuto 

jevu; nabádá k dalšímu zlepšení spolupráce 

mezi donucovacími orgány, k posílení 

pravomocí a zdrojů soudů a agentury pro 

správu zabaveného majetku; vyzývá ke 

zprovoznění Národního koordinačního 

centra pro boj proti organizovanému 

zločinu a k vytvoření spolehlivých 

záznamů o boji proti praní špinavých 

peněz; 

11. vítá skutečnost, že policie a úřad 

veřejného žalobce byly posíleny, aby 

mohly účinně bojovat proti organizované 

trestné činnosti, a že byly uskutečněny 

kroky, včetně regionálních a 

mezinárodních operací, k prevenci 

obchodování s lidmi a boji proti tomuto 

jevu; nabádá k dalšímu zlepšení spolupráce 

mezi donucovacími orgány, rovněž 

v sousedních zemích, k posílení pravomocí 

a zdrojů soudů a agentury pro správu 

zabaveného majetku; vyzývá ke 

zprovoznění Národního koordinačního 

centra pro boj proti organizovanému 

zločinu a k vytvoření spolehlivých 

záznamů o boji proti praní špinavých 

peněz; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  151 

David McAllister 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. naléhavě žádá o plné ukončení 

vyšetřování týkajícího se událostí ve městě 

Kumanovo; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  152 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. bere na vědomí výrazný příspěvek k 

regionálnímu úsilí o boj proti islámskému 

radikalismu; nabádá k vytvoření komplexní 

strategie a akčního plánu k předcházení 

radikalizaci a boji proti tomuto jevu, v 

úzké spolupráci s náboženskými 

představiteli a komunitami, a k dalšímu 

úsilí o identifikaci zahraničních 

teroristických bojovníků a předcházení a 

narušení jejich činnosti; naléhavě žádá o 

plné ukončení vyšetřování týkajícího se 

událostí ve městě Kumanovo; 

12. bere na vědomí výrazný příspěvek k 

regionálnímu úsilí o boj proti islámskému 

radikalismu; nabádá k vytvoření komplexní 

strategie a akčního plánu k předcházení 

radikalizaci a boji proti tomuto jevu, v 

úzké spolupráci s náboženskými 

představiteli a komunitami, a k dalšímu 

úsilí o identifikaci zahraničních 

teroristických bojovníků a předcházení a 

narušení jejich činnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  153 

David McAllister 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. bere na vědomí výrazný příspěvek k 

regionálnímu úsilí o boj proti islámskému 

radikalismu; nabádá k vytvoření komplexní 

strategie a akčního plánu k předcházení 

radikalizaci a boji proti tomuto jevu, v 

úzké spolupráci s náboženskými 

představiteli a komunitami, a k dalšímu 

úsilí o identifikaci zahraničních 

teroristických bojovníků a předcházení a 

narušení jejich činnosti; naléhavě žádá o 

plné ukončení vyšetřování týkajícího se 

událostí ve městě Kumanovo; 

12. bere na vědomí výrazný příspěvek k 

regionálnímu úsilí o boj proti islámskému 

radikalismu; nabádá k vytvoření komplexní 

strategie a akčního plánu k předcházení 

radikalizaci a boji proti tomuto jevu, v 

úzké spolupráci s náboženskými 

představiteli a komunitami, a k dalšímu 

úsilí o identifikaci zahraničních 

teroristických bojovníků a předcházení a 

narušení jejich činnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  154 

Ramona Nicole Mănescu 
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Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. bere na vědomí výrazný příspěvek k 

regionálnímu úsilí o boj proti islámskému 

radikalismu; nabádá k vytvoření komplexní 

strategie a akčního plánu k předcházení 

radikalizaci a boji proti tomuto jevu, v 

úzké spolupráci s náboženskými 

představiteli a komunitami, a k dalšímu 

úsilí o identifikaci zahraničních 

teroristických bojovníků a předcházení a 

narušení jejich činnosti; naléhavě žádá o 

plné ukončení vyšetřování týkajícího se 

událostí ve městě Kumanovo; 

12. bere na vědomí výrazný příspěvek k 

regionálnímu úsilí o boj proti islámskému 

radikalismu; nabádá k vytvoření komplexní 

strategie a akčního plánu k předcházení 

radikalizaci a boji proti tomuto jevu, v 

úzké spolupráci s náboženskými 

představiteli a komunitami, a k dalšímu 

úsilí o identifikaci zahraničních 

teroristických bojovníků a předcházení a 

narušení jejich činnosti; znovu zdůrazňuje 

nutnost společné aktivní strategie v oblasti 

zahraniční, bezpečnostní a obranné 

politiky zaměřené na stávající hrozby 

mezinárodního terorismu; naléhavě žádá o 

plné ukončení vyšetřování týkajícího se 

událostí ve městě Kumanovo; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  155 

Alojz Peterle 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. vzhledem ke stávající geopolitické 

situaci v Evropě a jejím sousedství je toho 

názoru, že by členství Makedonie v NATO 

mohlo přispět k dosažení větší bezpečnosti 

a politické stability v jihovýchodní 

Evropě; vyzývá všechny členské státy EU, 

které jsou členy NATO, aby aktivně 

podporovaly přistoupení země 

k Severoatlantické alianci; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  156 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. naléhavě žádá o plné ukončení 

vyšetřování týkajícího se událostí ve městě 

Kumanovo; vyzývá všechny politické 

aktéry v zemi, aby před ukončením tohoto 

vyšetřování daný případ nespojovali 

s islámskou radikalizací; vítá prohlášení 

politických aktérů, aby nebyly události 

v Kumanovu dávány do souvislosti se 

vztahy mezi etnickými skupinami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  157 

Marijana Petir, Davor Ivo Stier, György Hölvényi, Ruža Tomašić, Ivana Maletić, 

Andrej Plenković, Arne Gericke, Milan Zver 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. domnívá se, že by členství Makedonie 

v NATO mohlo přispět k dosažení větší 

bezpečnosti a politické stability v 

jihovýchodní Evropě; vyzývá všechny 

členské státy EU, které jsou členy NATO, 

aby aktivně podporovaly přistoupení země 

k Severoatlantické alianci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  158 

Tunne Kelam 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. znovu vyzývá ke sladění 

antidiskriminačních právních předpisů s 

acquis, pokud jde o diskriminaci na 

základě sexuální orientace; zdůrazňuje, že 

je třeba bojovat proti předsudkům a 

diskriminaci vůči Romům a usnadnit jim 

přístup k sociálním dávkám; vítá nový 

zákon o boji proti domácímu násilí, 

nicméně konstatuje, že tento zákon nebere 

v úvahu všechny formy násilí; naléhavě 

žádá příslušné orgány, aby obětem 

domácího násilí poskytovaly podpůrné 

služby a vyčlenily dostatečné prostředky 

pro provádění strategie a akčního plánu pro 

rovnost žen a mužů; 

13. znovu vyzývá ke sladění 

antidiskriminačních právních předpisů s 

acquis, pokud jde o diskriminaci na 

základě sexuální orientace; zdůrazňuje, že 

je třeba bojovat proti předsudkům a 

diskriminaci vůči Romům a usnadnit jim 

přístup k integraci, vzdělávacímu systému 

a pracovnímu trhu; vítá nový zákon o boji 

proti domácímu násilí, nicméně konstatuje, 

že tento zákon nebere v úvahu všechny 

formy násilí; naléhavě žádá příslušné 

orgány, aby obětem domácího násilí 

poskytovaly podpůrné služby a vyčlenily 

dostatečné prostředky pro provádění 

strategie a akčního plánu pro rovnost žen a 

mužů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  159 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. znovu vyzývá ke sladění 

antidiskriminačních právních předpisů s 

acquis, pokud jde o diskriminaci na 

základě sexuální orientace; zdůrazňuje, že 

je třeba bojovat proti předsudkům a 

diskriminaci vůči Romům a usnadnit jim 

přístup k sociálním dávkám; vítá nový 

zákon o boji proti domácímu násilí, 

nicméně konstatuje, že tento zákon nebere 

v úvahu všechny formy násilí; naléhavě 

žádá příslušné orgány, aby obětem 

domácího násilí poskytovaly podpůrné 

služby a vyčlenily dostatečné prostředky 

pro provádění strategie a akčního plánu pro 

rovnost žen a mužů; 

13. znovu vyzývá ke sladění 

antidiskriminačních právních předpisů s 

acquis, pokud jde o diskriminaci na 

základě sexuální orientace; zdůrazňuje, že 

je třeba bojovat proti předsudkům a 

diskriminaci jednotlivých komunit na 

jakémkoli základě a usnadnit jim přístup k 

sociálním dávkám, vzdělávání a 

pracovnímu trhu; vítá nový zákon o boji 

proti domácímu násilí, nicméně konstatuje, 

že tento zákon nebere v úvahu všechny 

formy násilí; naléhavě žádá příslušné 

orgány, aby obětem domácího násilí 

poskytovaly podpůrné služby a vyčlenily 

dostatečné prostředky pro provádění 

strategie a akčního plánu pro rovnost žen a 

mužů; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  160 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. znovu vyzývá ke sladění 

antidiskriminačních právních předpisů s 

acquis, pokud jde o diskriminaci na 

základě sexuální orientace; zdůrazňuje, že 

je třeba bojovat proti předsudkům a 

diskriminaci vůči Romům a usnadnit jim 

přístup k sociálním dávkám; vítá nový 

zákon o boji proti domácímu násilí, 

nicméně konstatuje, že tento zákon nebere 

v úvahu všechny formy násilí; naléhavě 

žádá příslušné orgány, aby obětem 

domácího násilí poskytovaly podpůrné 

služby a vyčlenily dostatečné prostředky 

pro provádění strategie a akčního plánu pro 

rovnost žen a mužů; 

13. znovu vyzývá ke sladění 

antidiskriminačních právních předpisů s 

acquis, pokud jde o diskriminaci na 

základě sexuální orientace; opakuje své 

znepokojení nad skutečností, že komunita 

LGBTI nadále čelí diskriminaci a 

homofobnímu obsahu ve sdělovacích 

prostředcích, jak on-line, tak off-line; 

odsuzuje používání jakékoli formy násilí 

proti komunitě LGBTI a opakuje svou 

žádost, aby byly osoby zodpovědné za toto 

násilí, včetně pachatelů opakovaných 

násilných incidentů zaměřených na 

centrum podpory komunity LGBTI ve 

Skopje, postaveny před soud; lituje 

skutečnosti, že parlament v srpnu 

zamítnul návrh změny právních předpisů 

v oblasti boje proti diskriminaci, na 

základě které by byly zakázány všechny 

formy diskriminace z důvodu sexuální 

orientace a genderové identity; připomíná 

vládě a politickým stranám jejich 

odpovědnost za vytváření kultury 

začleňování a tolerance; zdůrazňuje, že je 

třeba bojovat proti předsudkům a 

diskriminaci vůči Romům a usnadnit jim 

přístup k sociálním dávkám; vítá nový 

zákon o boji proti domácímu násilí, 

nicméně konstatuje, že tento zákon nebere 

v úvahu všechny formy násilí; naléhavě 

žádá příslušné orgány, aby obětem 

domácího násilí poskytovaly podpůrné 

služby a vyčlenily dostatečné prostředky 

pro provádění strategie a akčního plánu pro 

rovnost žen a mužů; 

Or. el 
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Pozměňovací návrh  161 

Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. znovu vyzývá ke sladění 

antidiskriminačních právních předpisů s 

acquis, pokud jde o diskriminaci na 

základě sexuální orientace; zdůrazňuje, že 

je třeba bojovat proti předsudkům a 

diskriminaci vůči Romům a usnadnit jim 

přístup k sociálním dávkám; vítá nový 

zákon o boji proti domácímu násilí, 

nicméně konstatuje, že tento zákon nebere 

v úvahu všechny formy násilí; naléhavě 

žádá příslušné orgány, aby obětem 

domácího násilí poskytovaly podpůrné 

služby a vyčlenily dostatečné prostředky 

pro provádění strategie a akčního plánu pro 

rovnost žen a mužů; 

13. znovu vyzývá ke sladění 

antidiskriminačních právních předpisů s 

acquis, pokud jde o diskriminaci na 

základě sexuální orientace a genderové 

identity; odsuzuje veškeré násilí proti 

komunitě LGBTI a vyzývá všechny 

politické představitele a osobnosti v širší 

společnosti, aby učinili totéž; žádá, aby 

byli pachatelé tohoto násilí předáni 

spravedlnosti; zdůrazňuje, že je třeba 

bojovat proti předsudkům a diskriminaci 

vůči Romům a usnadnit jim přístup k 

sociálním dávkám; vítá nový zákon o boji 

proti domácímu násilí, nicméně konstatuje, 

že tento zákon nebere v úvahu všechny 

formy násilí; naléhavě žádá příslušné 

orgány, aby obětem domácího násilí 

poskytovaly podpůrné služby a vyčlenily 

dostatečné prostředky pro provádění 

strategie a akčního plánu pro rovnost žen a 

mužů; připomíná vládě a politickým 

stranám jejich odpovědnost za vytváření 

kultury začleňování a přijímání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  162 

Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. znovu vyzývá ke sladění 

antidiskriminačních právních předpisů s 

acquis, pokud jde o diskriminaci na 

13. znovu vyzývá ke sladění 

antidiskriminačních právních předpisů s 

acquis, pokud jde o diskriminaci na 
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základě sexuální orientace; zdůrazňuje, že 

je třeba bojovat proti předsudkům a 

diskriminaci vůči Romům a usnadnit jim 

přístup k sociálním dávkám; vítá nový 

zákon o boji proti domácímu násilí, 

nicméně konstatuje, že tento zákon nebere 

v úvahu všechny formy násilí; naléhavě 

žádá příslušné orgány, aby obětem 

domácího násilí poskytovaly podpůrné 

služby a vyčlenily dostatečné prostředky 

pro provádění strategie a akčního plánu pro 

rovnost žen a mužů; 

základě sexuální orientace a genderové 

identity, a konstatuje, že noví členové 

antidiskriminační komise byli zvoleni na 

základě své politické příslušnosti 

k vládnoucí koalici, což vede k položení 

otázky, zda nebylo narušeno její 

nestranné a efektivní fungování; 

zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti 

předsudkům a diskriminaci vůči Romům a 

usnadnit jim přístup k sociálním dávkám; 

vítá nový zákon o boji proti domácímu 

násilí, nicméně konstatuje, že tento zákon 

nebere v úvahu všechny formy násilí; 

naléhavě žádá příslušné orgány, aby 

obětem domácího násilí poskytovaly 

podpůrné služby a vyčlenily dostatečné 

prostředky pro provádění strategie a 

akčního plánu pro rovnost žen a mužů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  163 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. znovu vyzývá ke sladění 

antidiskriminačních právních předpisů s 

acquis, pokud jde o diskriminaci na 

základě sexuální orientace; zdůrazňuje, že 

je třeba bojovat proti předsudkům a 

diskriminaci vůči Romům a usnadnit jim 

přístup k sociálním dávkám; vítá nový 

zákon o boji proti domácímu násilí, 

nicméně konstatuje, že tento zákon nebere 

v úvahu všechny formy násilí; naléhavě 

žádá příslušné orgány, aby obětem 

domácího násilí poskytovaly podpůrné 

služby a vyčlenily dostatečné prostředky 

pro provádění strategie a akčního plánu pro 

rovnost žen a mužů; 

13. znovu vyzývá ke sladění 

antidiskriminačních právních předpisů s 

acquis, pokud jde o diskriminaci na 

základě sexuální orientace a genderové 

identity, a konstatuje, že noví členové 

antidiskriminační komise byli zvoleni na 

základě své politické příslušnosti a 

nemohou zajistit její nestranné a efektivní 

fungování; zdůrazňuje, že je třeba bojovat 

proti předsudkům a diskriminaci vůči 

Romům a usnadnit jim přístup k sociálním 

dávkám; vítá nový zákon o boji proti 

domácímu násilí, nicméně konstatuje, že 

tento zákon nebere v úvahu všechny formy 

násilí; naléhavě žádá příslušné orgány, aby 

obětem domácího násilí poskytovaly 

podpůrné služby a vyčlenily dostatečné 
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prostředky pro provádění strategie a 

akčního plánu pro rovnost žen a mužů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  164 

Tonino Picula 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. znovu vyzývá ke sladění 

antidiskriminačních právních předpisů s 

acquis, pokud jde o diskriminaci na 

základě sexuální orientace; zdůrazňuje, že 

je třeba bojovat proti předsudkům a 

diskriminaci vůči Romům a usnadnit jim 

přístup k sociálním dávkám; vítá nový 

zákon o boji proti domácímu násilí, 

nicméně konstatuje, že tento zákon nebere 

v úvahu všechny formy násilí; naléhavě 

žádá příslušné orgány, aby obětem 

domácího násilí poskytovaly podpůrné 

služby a vyčlenily dostatečné prostředky 

pro provádění strategie a akčního plánu pro 

rovnost žen a mužů; 

13. znovu vyzývá ke sladění 

antidiskriminačních právních předpisů s 

acquis, pokud jde o diskriminaci na 

základě sexuální orientace; zdůrazňuje, že 

je třeba bojovat proti předsudkům a 

diskriminaci vůči Romům a usnadnit jim 

přístup k sociálním dávkám; vyjadřuje 

politování nad skutečností, že v nové 

antidiskriminační komisi je jen jedna žena 

a někteří její členové byli v minulosti 

s diskriminací spojováni; vítá nový zákon 

o boji proti domácímu násilí, nicméně 

konstatuje, že tento zákon nebere v úvahu 

všechny formy násilí; naléhavě žádá 

příslušné orgány, aby obětem domácího 

násilí poskytovaly podpůrné služby a 

vyčlenily dostatečné prostředky pro 

provádění strategie a akčního plánu pro 

rovnost žen a mužů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  165 

Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. znovu potvrzuje, že by měl být 

antidiskriminační zákon pozměněn, aby 
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byl v souladu s acquis, tj. zahrnoval 

všechny skupiny uvedené v článku 19 

Smlouvy o Evropské unii; odsuzuje 

nenávistné výroky proti diskriminovaným 

skupinám a vyzývá k rychlému, 

nestrannému a efektivnímu prošetření a 

trestnímu stíhání všech nenávistně 

motivovaných trestných činů a útoků, 

jejichž oběti byly vybrány z 

diskriminačních důvodů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  166 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. v této souvislosti vítá „Prištinskou 

deklaraci“ vyzývající vlády, mezinárodní a 

mezivládní organizace, jakož i organizace 

občanské společnosti k důslednému 

uplatňování zásad nediskriminace a 

rovnosti při úsilí a činnosti zaměřené na 

prosazování a dodržování práv Romů a na 

boj proti diskriminaci Romů na západním 

Balkánu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  167 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. se znepokojením konstatuje, že 

spolusoužití různých etnických skupin je i 

nadále křehké; připomíná vedoucím 

14. se znepokojením konstatuje, že 

spolusoužití různých etnických skupin je i 

nadále křehké; připomíná vedoucím 
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představitelům stran jejich závazek plně 

provádět ochridskou rámcovou dohodu a 

dokončit její přezkum; vyzývá Komisi, aby 

Parlament a Radu informovala o stavu 

polusoužití různých etnických skupin v 

zemi a provádění ochridské rámcové 

dohody; 

představitelům stran jejich závazek plně 

provádět ochridskou rámcovou dohodu a 

dokončit její přezkum; vyzývá Komisi, aby 

Parlament a Radu informovala o stavu 

spolusoužití různých etnických skupin v 

zemi a provádění ochridské rámcové 

dohody; konstatuje, že opatření na řešení 

nedostatečného zastoupení drobnějších 

menšin zůstávají nedostatečná, a domnívá 

se, že je nezbytná větší politická a státní 

finanční podpora pro účinné provádění 

strategie integrovaného vzdělávání; v této 

souvislosti vyzývá vládu a příslušné místní 

orgány, aby přistoupily k provádění 

strategie integrovaného vzdělávání, a 

považuje za důležité zařadit do tohoto 

procesu organizace občanské společnosti; 

doporučuje aktivnější přístup s cílem 

zajistit etnickou, kulturní i jazykovou 

identitu všech komunit; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  168 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. se znepokojením konstatuje, že 

spolusoužití různých etnických skupin je i 

nadále křehké; připomíná vedoucím 

představitelům stran jejich závazek plně 

provádět ochridskou rámcovou dohodu a 

dokončit její přezkum; vyzývá Komisi, aby 

Parlament a Radu informovala o stavu 

polusoužití různých etnických skupin v 

zemi a provádění ochridské rámcové 

dohody; 

14. se znepokojením konstatuje, že 

spolusoužití různých etnických skupin je i 

nadále křehké a že je zapotřebí 

důraznějšího a efektivnějšího úsilí 

k posílení dialogu mezi různými etniky; 
připomíná vedoucím představitelům stran 

jejich závazek plně provádět ochridskou 

rámcovou dohodu a dokončit její přezkum; 

zdůrazňuje, že je zapotřebí zahájit 

bezodkladně dlouho očekávané sčítání 

lidu; vyzývá Komisi, aby Parlament a 

Radu informovala o stavu spolusoužití 

různých etnických skupin v zemi a 

provádění ochridské rámcové dohody; 

opakuje svůj názor na integrované 
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vzdělávání a připomíná příslušným 

subjektům, aby zajistily otevřený, 

transparentní a inkluzivní proces 

provádění strategie integrovaného 

vzdělávání přidělením finančních 

prostředků a zahrnutím organizací 

občanské společnosti do procesu jejího 

přezkumu a provádění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  169 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. se znepokojením konstatuje, že 

spolusoužití různých etnických skupin je i 

nadále křehké; připomíná vedoucím 

představitelům stran jejich závazek plně 

provádět ochridskou rámcovou dohodu a 

dokončit její přezkum; vyzývá Komisi, aby 

Parlament a Radu informovala o stavu 

polusoužití různých etnických skupin v 

zemi a provádění ochridské rámcové 

dohody; 

14. se znepokojením konstatuje, že 

spolusoužití různých etnických skupin je i 

nadále křehké; domnívá se, že je zapotřebí 

zvláštních opatření, mají-li být zaručena 

práva a svobody všech občanů a dosaženo 

sociální soudržnosti mezi jednotlivými 

etnickými, národnostními a náboženskými 

komunitami; připomíná vedoucím 

představitelům stran jejich závazek plně 

provádět ochridskou rámcovou dohodu a 

dokončit její přezkum; vyzývá Komisi, aby 

Parlament a Radu informovala o stavu 

spolusoužití různých etnických skupin v 

zemi a provádění ochridské rámcové 

dohody; odsuzuje jakoukoli podobu 

iredentismu a veškeré pokusy o rozložení 

jednotlivých sociálních skupin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  170 

Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. se znepokojením konstatuje, že 

spolusoužití různých etnických skupin je i 

nadále křehké; připomíná vedoucím 

představitelům stran jejich závazek plně 

provádět ochridskou rámcovou dohodu a 

dokončit její přezkum; vyzývá Komisi, aby 

Parlament a Radu informovala o stavu 

polusoužití různých etnických skupin v 

zemi a provádění ochridské rámcové 

dohody; 

14. se znepokojením konstatuje, že 

spolusoužití různých etnických skupin je i 

nadále křehké; připomíná vedoucím 

představitelům stran jejich závazek plně 

provádět ochridskou rámcovou dohodu a 

dokončit její přezkum; vyzývá Komisi, aby 

Parlament a Radu informovala o stavu 

spolusoužití různých etnických skupin v 

zemi a provádění ochridské rámcové 

dohody; připomíná, že vzdělávání a 

odborná příprava v oblasti kultury mohou 

přispět k objektivnímu výkladu dějin 

regionu, napomoci toleranci a podpořit 

usmíření mezi jednotlivými etnickými 

skupinami obyvatelstva; 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  171 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. se znepokojením konstatuje, že 

spolusoužití různých etnických skupin je i 

nadále křehké; připomíná vedoucím 

představitelům stran jejich závazek plně 

provádět ochridskou rámcovou dohodu a 

dokončit její přezkum; vyzývá Komisi, aby 

Parlament a Radu informovala o stavu 

polusoužití různých etnických skupin v 

zemi a provádění ochridské rámcové 

dohody; 

14. se znepokojením konstatuje, že 

spolusoužití různých etnických skupin je i 

nadále křehké; připomíná vedoucím 

představitelům stran jejich závazek plně 

provádět ochridskou rámcovou dohodu a 

dokončit její přezkum; vyzývá všechny 

politické strany a organizace občanské 

společnosti, aby aktivně podporovaly 

inkluzivní tolerantní multietnickou a 

multináboženskou společnost; vyzývá 

Komisi, aby Parlament a Radu informovala 

o stavu spolusoužití různých etnických 

skupin v zemi a provádění ochridské 

rámcové dohody; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  172 

Tunne Kelam 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. se znepokojením konstatuje, že 

spolusoužití různých etnických skupin je i 

nadále křehké; připomíná vedoucím 

představitelům stran jejich závazek plně 

provádět ochridskou rámcovou dohodu a 

dokončit její přezkum; vyzývá Komisi, aby 

Parlament a Radu informovala o stavu 

polusoužití různých etnických skupin v 

zemi a provádění ochridské rámcové 

dohody; 

14. se znepokojením konstatuje, že 

spolusoužití různých etnických skupin je i 

nadále křehké; připomíná vedoucím 

představitelům stran jejich závazek plně 

provádět ochridskou rámcovou dohodu a 

dokončit její přezkum; vyzývá Komisi, aby 

Parlament a Radu informovala o stavu 

spolusoužití různých etnických skupin v 

zemi a provádění ochridské rámcové 

dohody; vyzývá k lepší koordinaci 

strategického decentralizačního programu 

na období 2015–2020 a jeho akčního 

plánu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  173 

Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. se znepokojením konstatuje, že 

spolusoužití různých etnických skupin je i 

nadále křehké; připomíná vedoucím 

představitelům stran jejich závazek plně 

provádět ochridskou rámcovou dohodu a 

dokončit její přezkum; vyzývá Komisi, aby 

Parlament a Radu informovala o stavu 

polusoužití různých etnických skupin v 

zemi a provádění ochridské rámcové 

dohody; 

14. se znepokojením konstatuje, že 

spolusoužití různých etnických skupin je i 

nadále křehké; připomíná vedoucím 

představitelům stran jejich závazek plně 

provádět ochridskou rámcovou dohodu a 

dokončit její přezkum; vyzývá 

k předkládání návrhů, které by dále 

zajistily soužití různých etnických skupin; 
vyzývá Komisi, aby Parlament a Radu 

informovala o stavu spolusoužití různých 

etnických skupin v zemi a provádění 

ochridské rámcové dohody; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  174 

Tonino Picula 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. se znepokojením konstatuje, že 

spolusoužití různých etnických skupin je i 

nadále křehké; připomíná vedoucím 

představitelům stran jejich závazek plně 

provádět ochridskou rámcovou dohodu a 

dokončit její přezkum; vyzývá Komisi, aby 

Parlament a Radu informovala o stavu 

polusoužití různých etnických skupin v 

zemi a provádění ochridské rámcové 

dohody; 

14. se znepokojením konstatuje, že 

spolusoužití různých etnických skupin je i 

nadále křehké; připomíná vládě, institucím 

a vedoucím představitelům stran jejich 

závazek plně provádět ochridskou 

rámcovou dohodu a dokončit její přezkum; 

vyzývá Komisi, aby Parlament a Radu 

informovala o stavu spolusoužití různých 

etnických skupin v zemi a provádění 

ochridské rámcové dohody; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  175 

Eduard Kukan 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. se znepokojením konstatuje, že 

spolusoužití různých etnických skupin je i 

nadále křehké; připomíná vedoucím 

představitelům stran jejich závazek plně 

provádět ochridskou rámcovou dohodu a 

dokončit její přezkum; vyzývá Komisi, aby 

Parlament a Radu informovala o stavu 

polusoužití různých etnických skupin v 

zemi a provádění ochridské rámcové 

dohody; 

14. se znepokojením konstatuje, že 

spolusoužití různých etnických skupin je i 

nadále křehké; připomíná vedoucím 

představitelům stran jejich závazek plně 

provádět ochridskou rámcovou dohodu a 

dokončit její přezkum, včetně politických 

doporučení; vyzývá Komisi, aby 

Parlament a Radu informovala o stavu 

spolusoužití různých etnických skupin v 

zemi a provádění ochridské rámcové 

dohody; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  176 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. vyzývá příslušné orgány, aby zajistily, 

že budou doporučení úřadu veřejného 

ochránce práv a dalších poradních 

subjektů dodržována všemi státními 

útvary, jež budou zároveň plně dodržovat 

právní předpisy a zásady odpovědnosti; 

dále je vyzývá, aby zajistily efektivní 

právní postihy, pokud požadavky a 

doporučení nezávislých subjektů 

dodržovány nebudou, a rovněž změnu 

zákona o veřejném ochránci práv, tak aby 

byl plně v souladu s pařížskými zásadami, 

definovanými OSN, jež se týkají postavení 

a fungování vnitrostátních orgánů pro 

ochranu a podporu lidských práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  177 

Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. vybízí orgány, aby znovu zahájily 

přerušené sčítání lidu, jež by poskytlo 

přesnou statistiku ohledně údajů o 

obyvatelstvu, která by posloužila jako 

základ pro vládní rozvojové programy a 

pro náležité rozpočtové plánování; se 

znepokojením konstatuje, že občanům 

bulharské etnické příslušnosti je stále 

bráněno, aby se přihlásili ke své 

národnosti, neboť v dokumentech pro 

sčítání chybí náležité kolonky, a vyzývá 

tudíž tuto zemi, aby přijala nezbytná 



 

PE573.037v01-00 98/152 AM\1080975CS.doc 

CS 

opatření a výše uvedenou překážku 

odstranila;  

  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  178 

Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. opakuje doporučení ze svého 

předchozího usnesení, pokud jde o 

integrované vzdělávání, a připomíná 

příslušným subjektům, aby zajistily 

otevřený, transparentní a inkluzivní 

proces provádění strategie integrovaného 

vzdělávání přidělením finančních 

prostředků a zahrnutím organizací 

občanské společnosti do procesu jejího 

přezkumu a provádění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  179 

Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

pokračující polarizací sdělovacích 

prostředků, případy zastrašování a 

autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky a 

nízkými profesními normami mezi 

novináři; naléhavě žádá vládu, aby na svou 

reklamu uplatňovala transparentní a 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody projevu a sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

pokračující polarizací sdělovacích 

prostředků a nenávistnými výroky, které se 

v nich objevují, případy zastrašování a 

autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky a absencí 

investigativního a vyváženého 

zpravodajství; naléhavě žádá vládu, aby na 
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objektivní kritéria a zajistila transparentní 

a nesvévolné provádění nového zákona o 

elektronických komunikacích a 

audiovizuálních mediálních službách a 

posílila nezávislost a kapacitu regulačního 

orgánu pro sdělovací prostředky; vyzývá k 

zajištění redakční a finanční nezávislosti 

veřejnoprávního vysílání; 

oznámení veřejného zájmu, která nahradí 

vládní reklamu, uplatňovala transparentní a 

objektivní kritéria; vyjadřuje politování 

nad skutečností, že provozovatelé 

veřejnoprávního i neveřejnoprávního 

vysílání nedodržují pravidla, podle kterých 

mají vysílat politické reklamní spoty všech 

stran; vyzývá k tomu, aby byly členům 

rady regulačního orgánu pro audiovizuální 

služby uděleny plné rozhodovací 

pravomoci a aby byli noví členové této 

rady, jakož i zaměstnanci provozovatele 

veřejnoprávního vysílání jmenováni na 

nestranném základě a po konzultaci s 

asociací novinářů; vyzývá k zajištění 

redakční a finanční nezávislosti 

veřejnoprávního vysílání a trvá na tom, že 

legitimita nadcházejících voleb závisí na 

rozhodných opatřeních, která zajistí rovné 

podmínky i ve vztahu ke sdělovacím 

prostředkům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  180 

Tonino Picula 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

pokračující polarizací sdělovacích 

prostředků, případy zastrašování a 

autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky a 

nízkými profesními normami mezi 

novináři; naléhavě žádá vládu, aby na svou 

reklamu uplatňovala transparentní a 

objektivní kritéria a zajistila transparentní a 

nesvévolné provádění nového zákona o 

elektronických komunikacích a 

audiovizuálních mediálních službách a 

posílila nezávislost a kapacitu regulačního 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

pokračujícím politickým tlakem na 

sdělovací prostředky, nedávnými novými 

redakčními změnami, případy zastrašování 

a autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky a 

nízkými profesními normami mezi 

novináři; vyzývá všechny strany, aby se 

dohodly na bezodkladné reformě 

sdělovacích prostředků, která zajistí 

nezávislou regulaci a objektivní a 

profesionální zpravodajství; naléhavě žádá 

vládu, aby na svou reklamu uplatňovala 
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orgánu pro sdělovací prostředky; vyzývá k 

zajištění redakční a finanční nezávislosti 

veřejnoprávního vysílání; 

transparentní a objektivní kritéria a zajistila 

transparentní a nesvévolné provádění 

zákona o elektronických komunikacích a 

audiovizuálních mediálních službách a 

posílila nezávislost a kapacitu regulačního 

orgánu pro sdělovací prostředky; vyzývá k 

zajištění redakční a finanční nezávislosti 

veřejnoprávního vysílání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  181 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

pokračující polarizací sdělovacích 

prostředků, případy zastrašování a 

autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky a 

nízkými profesními normami mezi 

novináři; naléhavě žádá vládu, aby na svou 

reklamu uplatňovala transparentní a 

objektivní kritéria a zajistila transparentní a 

nesvévolné provádění nového zákona o 

elektronických komunikacích a 

audiovizuálních mediálních službách a 

posílila nezávislost a kapacitu regulačního 

orgánu pro sdělovací prostředky; vyzývá k 

zajištění redakční a finanční nezávislosti 

veřejnoprávního vysílání; 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody projevu a sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

pokračující polarizací sdělovacích 

prostředků a jejich nedostatečnou 

pluralitou, případy zastrašování a 

autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky a 

nízkými profesními a etickými normami 

mezi některými novináři; naléhavě žádá 

vládu, aby na svou reklamu uplatňovala 

transparentní a objektivní kritéria na 

oznámení veřejného zájmu a zajistila 

transparentní a nesvévolné provádění 

nového zákona o elektronických 

komunikacích a audiovizuálních 

mediálních službách a posílila nezávislost a 

kapacitu regulačního orgánu pro sdělovací 

prostředky; vyzývá k zajištění redakční a 

finanční nezávislosti veřejnoprávního 

vysílání a v kontextu nadcházejících voleb 

i k zajištění rovných podmínek, a to 

rovněž pro sdělovací prostředky; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  182 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

pokračující polarizací sdělovacích 

prostředků, případy zastrašování a 

autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky a 

nízkými profesními normami mezi 

novináři; naléhavě žádá vládu, aby na svou 

reklamu uplatňovala transparentní a 

objektivní kritéria a zajistila transparentní a 

nesvévolné provádění nového zákona o 

elektronických komunikacích a 

audiovizuálních mediálních službách a 

posílila nezávislost a kapacitu regulačního 

orgánu pro sdělovací prostředky; vyzývá k 

zajištění redakční a finanční nezávislosti 

veřejnoprávního vysílání; 

 

15. znovu zdůrazňuje, že je důležité 

dodržovat základní právo na svobodu 

projevu; vyjadřuje hluboké politování nad 

dalším zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; v této souvislosti lituje, že v 

indexu organizace Reportéři bez hranic 

klesla Makedonie z 34. místa v roce 2009 

na 117. v roce 2015; je velmi znepokojen 

pokračující polarizací sdělovacích 

prostředků, rozšířeným nezákonným 

odposloucháváním novinářů, případy 

zastrašování a autocensury, systematickým 

politickým vměšováním do redakční 

politiky a nízkými profesními normami 

mezi novináři; naléhavě žádá vládu, aby na 

svou reklamu uplatňovala transparentní a 

objektivní kritéria a zajistila transparentní a 

nesvévolné provádění nového zákona o 

elektronických komunikacích a 

audiovizuálních mediálních službách a 

posílila nezávislost a kapacitu regulačního 

orgánu pro sdělovací prostředky; vyzývá k 

zajištění redakční a finanční nezávislosti 

veřejnoprávního vysílání; 

 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  183 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

dalším zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; je hluboce znepokojen 
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pokračující polarizací sdělovacích 

prostředků, případy zastrašování a 

autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky a 

nízkými profesními normami mezi 

novináři; naléhavě žádá vládu, aby na svou 

reklamu uplatňovala transparentní a 

objektivní kritéria a zajistila transparentní a 

nesvévolné provádění nového zákona o 

elektronických komunikacích a 

audiovizuálních mediálních službách a 

posílila nezávislost a kapacitu regulačního 

orgánu pro sdělovací prostředky; vyzývá k 

zajištění redakční a finanční nezávislosti 

veřejnoprávního vysílání; 

rekordně vysokým počtem únosů 

novinářů v roce 2015, o kterém hovoří 

zpráva organizace Novináři bez hranic; je 

velmi znepokojen pokračující polarizací 

sdělovacích prostředků, případy 

zastrašování a autocensury, systematickým 

politickým vměšováním do redakční 

politiky a nízkými profesními normami 

mezi novináři; naléhavě žádá vládu, aby na 

svou reklamu uplatňovala transparentní a 

objektivní kritéria a zajistila transparentní a 

nesvévolné provádění nového zákona o 

elektronických komunikacích a 

audiovizuálních mediálních službách a 

posílila nezávislost a kapacitu regulačního 

orgánu pro sdělovací prostředky; vyzývá k 

zajištění redakční a finanční nezávislosti 

veřejnoprávního vysílání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  184 

Eduard Kukan 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

pokračující polarizací sdělovacích 

prostředků, případy zastrašování a 

autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky a 

nízkými profesními normami mezi 

novináři; naléhavě žádá vládu, aby na svou 

reklamu uplatňovala transparentní a 

objektivní kritéria a zajistila transparentní a 

nesvévolné provádění nového zákona o 

elektronických komunikacích a 

audiovizuálních mediálních službách a 

posílila nezávislost a kapacitu regulačního 

orgánu pro sdělovací prostředky; vyzývá k 

zajištění redakční a finanční nezávislosti 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; vyjadřuje znepokojení nad 

nevyvážeností zpravodajství ve sdělovacích 

prostředcích, a to i ve veřejnoprávním 

vysílání; naléhavě vyzývá k přijetí 

opatření posilujících svobodu sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

pokračující polarizací sdělovacích 

prostředků, případy zastrašování a 

autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky a 

nízkými profesními normami mezi 

novináři; naléhavě žádá vládu, aby na svou 

reklamu uplatňovala transparentní a 

objektivní kritéria a zajistila transparentní a 

nesvévolné provádění nového zákona o 

elektronických komunikacích a 
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veřejnoprávního vysílání; audiovizuálních mediálních službách a 

posílila nezávislost a kapacitu regulačního 

orgánu pro sdělovací prostředky; vyzývá k 

zajištění redakční a finanční nezávislosti 

veřejnoprávního vysílání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  185 

Miroslav Poche 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

pokračující polarizací sdělovacích 

prostředků, případy zastrašování a 

autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky a 

nízkými profesními normami mezi 

novináři; naléhavě žádá vládu, aby na svou 

reklamu uplatňovala transparentní a 

objektivní kritéria a zajistila transparentní a 

nesvévolné provádění nového zákona o 

elektronických komunikacích a 

audiovizuálních mediálních službách a 

posílila nezávislost a kapacitu regulačního 

orgánu pro sdělovací prostředky; vyzývá k 

zajištění redakční a finanční nezávislosti 

veřejnoprávního vysílání; 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

pokračující polarizací sdělovacích 

prostředků, případy zastrašování a 

autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky, 

vyhrožováním novinářům a jejich 

rodinám, jakož i slovním i fyzickým 

zastrašováním osob, které v zemi pracují v 

mediální sféře, a nízkými profesními 

normami mezi novináři; naléhavě žádá 

vládu, aby na svou reklamu uplatňovala 

transparentní a objektivní kritéria a zajistila 

transparentní a nesvévolné provádění 

nového zákona o elektronických 

komunikacích a audiovizuálních 

mediálních službách a posílila nezávislost a 

kapacitu regulačního orgánu pro sdělovací 

prostředky; vyzývá k zajištění redakční a 

finanční nezávislosti veřejnoprávního 

vysílání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  186 

Tanja Fajon 
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Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

pokračující polarizací sdělovacích 

prostředků, případy zastrašování a 

autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky a 

nízkými profesními normami mezi 

novináři; naléhavě žádá vládu, aby na svou 

reklamu uplatňovala transparentní a 

objektivní kritéria a zajistila transparentní a 

nesvévolné provádění nového zákona o 

elektronických komunikacích a 

audiovizuálních mediálních službách a 

posílila nezávislost a kapacitu regulačního 

orgánu pro sdělovací prostředky; vyzývá k 

zajištění redakční a finanční nezávislosti 

veřejnoprávního vysílání; 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

pokračující polarizací sdělovacích 

prostředků, případy zastrašování a 

autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky a 

nízkými profesními normami mezi 

novináři; naléhavě žádá vládu, aby na svou 

reklamu uplatňovala transparentní a 

objektivní kritéria a zajistila transparentní a 

nesvévolné provádění nového zákona o 

elektronických komunikacích a 

audiovizuálních mediálních službách a 

posílila nezávislost a kapacitu regulačního 

orgánu pro sdělovací prostředky; vyzývá k 

zajištění redakční a finanční nezávislosti 

veřejnoprávního vysílání; opakuje, že 

svoboda a nezávislost sdělovacích 

prostředků jsou důležité coby jedny ze 

základních hodnot EU a pilíře každé 

demokracie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  187 

Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

pokračující polarizací sdělovacích 

prostředků, případy zastrašování a 

autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky a 

nízkými profesními normami mezi 

novináři; naléhavě žádá vládu, aby na svou 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

pokračující polarizací sdělovacích 

prostředků, případy zastrašování a 

autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky a 

nízkými profesními normami mezi 

novináři; naléhavě žádá vládu, aby na svou 
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reklamu uplatňovala transparentní a 

objektivní kritéria a zajistila transparentní a 

nesvévolné provádění nového zákona o 

elektronických komunikacích a 

audiovizuálních mediálních službách a 

posílila nezávislost a kapacitu regulačního 

orgánu pro sdělovací prostředky; vyzývá k 

zajištění redakční a finanční nezávislosti 

veřejnoprávního vysílání; 

reklamu uplatňovala transparentní a 

objektivní kritéria a zajistila transparentní a 

nesvévolné provádění nového zákona o 

elektronických komunikacích a 

audiovizuálních mediálních službách a 

posílila nezávislost a kapacitu regulačního 

orgánu pro sdělovací prostředky; vyzývá k 

zajištění redakční a finanční nezávislosti 

veřejnoprávního vysílání, jakož i plného a 

rovného přístupu všech politických stran 

do sdělovacích prostředků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  188 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

pokračující polarizací sdělovacích 

prostředků, případy zastrašování a 

autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky a 

nízkými profesními normami mezi 

novináři; naléhavě žádá vládu, aby na svou 

reklamu uplatňovala transparentní a 

objektivní kritéria a zajistila transparentní a 

nesvévolné provádění nového zákona o 

elektronických komunikacích a 

audiovizuálních mediálních službách a 

posílila nezávislost a kapacitu regulačního 

orgánu pro sdělovací prostředky; vyzývá k 

zajištění redakční a finanční nezávislosti 

veřejnoprávního vysílání; 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

pokračující polarizací a nedostatečnou 

nezávislostí sdělovacích prostředků, 

případy obtěžování, zastrašování a 

autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky a 

nízkými profesními normami mezi 

novináři; naléhavě žádá vládu, aby na svou 

reklamu uplatňovala transparentní a 

objektivní kritéria a zajistila transparentní a 

nesvévolné provádění nového zákona o 

elektronických komunikacích a 

audiovizuálních mediálních službách a 

posílila nezávislost a kapacitu regulačního 

orgánu pro sdělovací prostředky; vyzývá k 

zajištění redakční a finanční nezávislosti 

veřejnoprávního vysílání; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  189 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

pokračující polarizací sdělovacích 

prostředků, případy zastrašování a 

autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky a 

nízkými profesními normami mezi 

novináři; naléhavě žádá vládu, aby na svou 

reklamu uplatňovala transparentní a 

objektivní kritéria a zajistila transparentní a 

nesvévolné provádění nového zákona o 

elektronických komunikacích a 

audiovizuálních mediálních službách a 

posílila nezávislost a kapacitu regulačního 

orgánu pro sdělovací prostředky; vyzývá k 

zajištění redakční a finanční nezávislosti 

veřejnoprávního vysílání; 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

zhoršením svobody sdělovacích 

prostředků; je velmi znepokojen 

pokračující polarizací sdělovacích 

prostředků, případy násilí, zastrašování a 

autocensury, systematickým politickým 

vměšováním do redakční politiky a 

nízkými profesními normami mezi 

novináři; naléhavě žádá vládu, aby na svou 

reklamu uplatňovala transparentní a 

objektivní kritéria a zajistila transparentní a 

nesvévolné provádění nového zákona o 

elektronických komunikacích a 

audiovizuálních mediálních službách a 

posílila nezávislost a kapacitu regulačního 

orgánu pro sdělovací prostředky; vyzývá k 

zajištění redakční a finanční nezávislosti 

veřejnoprávního vysílání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  190 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vítá slušnou úroveň připravenosti při 

budování fungující tržní ekonomiky 

včetně zjednodušení regulačního rámce, 

což dále zlepšilo celkovou situaci v 

podnikatelském prostředí; nicméně 

konstatuje, že nedostatečné prosazování 

právního státu, neúčinný soudní systém, 

rozšířená neformální ekonomika a korupce 

představují závažné překážky 

16. nicméně konstatuje, že nedostatečné 

prosazování právního státu, neúčinný 

soudní systém, rozšířená neformální 

ekonomika a korupce představují závažné 

překážky podnikatelské činnosti; 

zdůrazňuje, že další posílení právní jistoty 

pro zahraniční investory a domácí 

společnosti, vyvarování se postupům, 

které vedou k diskriminaci, posílení 
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podnikatelské činnosti; zdůrazňuje 

obrovský potenciál a strategickou výhodu 

zemědělství a cestovního ruchu pro další 

rozvoj země; 

správních kapacit a služeb v oblasti 

regulace dohledu a zlepšení kvality 

právních předpisů, právního státu a 

plnění smluv jsou i nadále důležitými 

výzvami, pokud jde o vyhlídky země na 

přistoupení k Unii; 

zdůrazňuje obrovský potenciál a 

strategickou výhodu zemědělství a 

cestovního ruchu pro další rozvoj země; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  191 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vítá slušnou úroveň připravenosti při 

budování fungující tržní ekonomiky včetně 

zjednodušení regulačního rámce, což dále 

zlepšilo celkovou situaci v podnikatelském 

prostředí; nicméně konstatuje, že 

nedostatečné prosazování právního státu, 

neúčinný soudní systém, rozšířená 

neformální ekonomika a korupce 

představují závažné překážky 

podnikatelské činnosti; zdůrazňuje 

obrovský potenciál a strategickou výhodu 

zemědělství a cestovního ruchu pro další 

rozvoj země; 

16. vítá slušnou úroveň připravenosti při 

budování fungující tržní ekonomiky včetně 

zjednodušení regulačního rámce, což dále 

zlepšilo celkovou situaci v podnikatelském 

prostředí; nicméně konstatuje, že 

nedostatečné prosazování právního státu, 

neúčinný soudní systém, rozšířená stínová 

ekonomika a korupce představují závažné 

překážky podnikatelské činnosti; 

zdůrazňuje, že další posílení právní jistoty 

pro zahraniční investory, stejně jako pro 

domácí společnosti, vyvarování se 

diskriminačním postupům, posílení 

správních kapacit a regulačních orgánů a 

orgánů dohledu a zlepšení kvality 

regulace, právního státu a vymahatelnosti 

smluv jsou i nadále důležitými výzvami, 

pokud jde o vyhlídky země na přistoupení 

k Unii; zdůrazňuje obrovský potenciál a 

strategickou výhodu zemědělství a 

cestovního ruchu pro další rozvoj země; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  192 

Nikos Androulakis 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vítá slušnou úroveň připravenosti při 

budování fungující tržní ekonomiky včetně 

zjednodušení regulačního rámce, což dále 

zlepšilo celkovou situaci v podnikatelském 

prostředí; nicméně konstatuje, že 

nedostatečné prosazování právního státu, 

neúčinný soudní systém, rozšířená 

neformální ekonomika a korupce 

představují závažné překážky 

podnikatelské činnosti; zdůrazňuje 

obrovský potenciál a strategickou výhodu 

zemědělství a cestovního ruchu pro další 

rozvoj země; 

16. vítá slušnou úroveň připravenosti při 

budování fungující tržní ekonomiky včetně 

zjednodušení regulačního rámce, což dále 

zlepšilo celkovou situaci v podnikatelském 

prostředí; nicméně konstatuje, že 

nedostatečné prosazování právního státu, 

neúčinný soudní systém, rozšířená stínová 

ekonomika a korupce představují závažné 

překážky podnikatelské činnosti; 

zdůrazňuje nutnost předvídatelnějšího 

právního a regulačního prostředí a plné 

vymahatelnosti smluv; zdůrazňuje 

obrovský potenciál a strategickou výhodu 

zemědělství a cestovního ruchu pro další 

rozvoj země; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  193 

Eduard Kukan 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vítá slušnou úroveň připravenosti při 

budování fungující tržní ekonomiky včetně 

zjednodušení regulačního rámce, což dále 

zlepšilo celkovou situaci v podnikatelském 

prostředí; nicméně konstatuje, že 

nedostatečné prosazování právního státu, 

neúčinný soudní systém, rozšířená 

neformální ekonomika a korupce 

představují závažné překážky 

podnikatelské činnosti; zdůrazňuje 

obrovský potenciál a strategickou výhodu 

zemědělství a cestovního ruchu pro další 

rozvoj země; 

16. vítá slušnou úroveň připravenosti při 

budování fungující tržní ekonomiky včetně 

zjednodušení regulačního rámce, což dále 

zlepšilo celkovou situaci v podnikatelském 

prostředí; nicméně konstatuje, že 

nedostatečné prosazování právního státu, 

neúčinný soudní systém, rozšířená 

neformální ekonomika a korupce 

představují závažné překážky 

podnikatelské činnosti; vyzývá dále, aby 

byl článek 353 trestního zákoníku o 

zneužívání oficiálního postavení a 

pověření revidován v souladu s acquis EU 
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a zásadami tržního hospodářství; 
zdůrazňuje obrovský potenciál a 

strategickou výhodu zemědělství a 

cestovního ruchu pro další rozvoj země; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  194 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vítá slušnou úroveň připravenosti při 

budování fungující tržní ekonomiky včetně 

zjednodušení regulačního rámce, což dále 

zlepšilo celkovou situaci v podnikatelském 

prostředí; nicméně konstatuje, že 

nedostatečné prosazování právního státu, 

neúčinný soudní systém, rozšířená 

neformální ekonomika a korupce 

představují závažné překážky 

podnikatelské činnosti; zdůrazňuje 

obrovský potenciál a strategickou výhodu 

zemědělství a cestovního ruchu pro další 

rozvoj země; 

16. vítá slušnou úroveň připravenosti při 

budování fungující tržní ekonomiky včetně 

zjednodušení regulačního rámce, což dále 

zlepšilo celkovou situaci v podnikatelském 

prostředí; nicméně konstatuje, že 

nedostatečné prosazování právního státu, 

neúčinný soudní systém, rozšířená 

neformální ekonomika a korupce 

představují závažné překážky 

podnikatelské činnosti; vybízí k odstranění 

necelních překážek obchodu; zdůrazňuje 

obrovský potenciál a strategickou výhodu 

zemědělství a cestovního ruchu pro další 

rozvoj země; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  195 

Andrey Kovatchev 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. důrazně doporučuje, aby příslušné 

orgány zahájily stavbu dlouho 

odkládaných významných 

infrastrukturních projektů s Bulharskem, 

jako je např. železniční spojení a moderní 
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dálnice mezi Skopje a Sofií, a aby 

dodržely podepsané dohody o výstavbě tří 

plánovaných hraničních přechodů 

spojujících Pehčevo-Simitli, Berovo-

Strumjani a Delčevo-Nevestino, které 

výrazně zlepší sociálně-ekonomické vztahy 

mezi oběma zeměmi; konstatuje, že by na 

tyto infrastrukturní projekty mělo být 

nahlíženo jako na předstupně umožňující 

realizaci Koridoru 8, jehož cílem je spojit 

Makedonii s Bulharskem a Albánií;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  196 

Isabella De Monte 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vítá dočasné uzavření 

metalurgického závodu Jugohrom za 

účelem instalace zařízení na ochranu 

životního prostředí, zůstává však 

znepokojen přetrvávající vysokou mírou 

znečištění ovzduší v oblasti, jež závažně 

ohrožuje zdraví; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  197 

Isabella De Monte, Marlene Mizzi 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16b. opakuje své znepokojení nad vysokou 

mírou znečištění ovzduší a vody v zemi; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  198 

Isabella De Monte, Nicola Danti 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16c. zůstává znepokojen statistikami 

týkajícími se veřejného zdraví; vítá 

ohlášené otevření nového střediska pro 

transplantaci orgánů v rámci městské 

nemocnice ve Skopje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  199 

Isabella De Monte, Marlene Mizzi 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16d. vítá skutečnost, že potravinářský a 

veterinární úřad pokračoval v aktualizaci 

systémů pro kontrolu dovozu živých zvířat 

a živočišných výrobků, čímž došlo ke 

zlepšení kontrol identifikace, registrace a 

přesunů zvířat; vítá uzákonění dalších 

právních předpisů týkajících se 

neobchodních přesunů zvířat v zájmovém 

chovu a zootechnických otázek, jakož i 

nových právních předpisů o dobrých 

životních podmínkách zvířat; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  200 

David McAllister 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. je znepokojen vysokou mírou 

nezaměstnanosti, která dosahuje 27,4 %, a 

velmi nízkou účastí na trhu práce, zejména 

pokud jde o ženy; naléhavě žádá vládu, aby 

zlepšila spolupráci v oblasti hospodářské 

politiky a lépe sladila vzdělávání s 

požadavky trhu práce; 

17. vítá pokles nezaměstnanosti 

v posledních deseti letech; je však 

znepokojen, že míra nezaměstnanosti 

zůstává vysoká a dosahuje 27,4 %; všímá 

se, že účast na trhu práce je velmi nízká, 

zejména pokud jde o ženy; naléhavě žádá 

vládu, aby podporovala spolupráci v 

oblasti hospodářské politiky a zlepšila 

zaměstnatelnost obyvatel, zejména 

mladých lidí, a to uvedením vzdělávání do 

většího souladu s požadavky trhu práce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  201 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. je znepokojen vysokou mírou 

nezaměstnanosti, která dosahuje 27,4 %, a 

velmi nízkou účastí na trhu práce, zejména 

pokud jde o ženy; naléhavě žádá vládu, aby 

zlepšila spolupráci v oblasti hospodářské 

politiky a lépe sladila vzdělávání s 

požadavky trhu práce; 

17. vítá nárůst reálného HDP v prvním 

čtvrtletí roku 2015 o 3,9 %, je však 

znepokojen přetrvávající vysokou mírou 

nezaměstnanosti, která dosahuje 27,4 %, a 

velmi nízkou účastí na trhu práce, zejména 

pokud jde o ženy; naléhavě žádá vládu, aby 

zlepšila spolupráci v oblasti hospodářské 

politiky a lépe sladila vzdělávání s 

požadavky trhu práce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  202 

Tunne Kelam 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. je znepokojen vysokou mírou 

nezaměstnanosti, která dosahuje 27,4 %, a 

velmi nízkou účastí na trhu práce, zejména 

pokud jde o ženy; naléhavě žádá vládu, aby 

zlepšila spolupráci v oblasti hospodářské 

politiky a lépe sladila vzdělávání s 

požadavky trhu práce; 

17. je znepokojen vysokou mírou 

nezaměstnanosti, která dosahuje 27,4 %, a 

velmi nízkou účastí na trhu práce, zejména 

pokud jde o mladé lidi a ženy; naléhavě 

žádá vládu, aby zavedla fungující sociální 

dialog a zlepšila spolupráci v oblasti 

hospodářské politiky, lépe sladila 

vzdělávání s požadavky trhu práce a 

vypracovala plány pro větší začlenění 

mladých lidí a žen na pracovní trh; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  203 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. je znepokojen vysokou mírou 

nezaměstnanosti, která dosahuje 27,4 %, a 

velmi nízkou účastí na trhu práce, zejména 

pokud jde o ženy; naléhavě žádá vládu, aby 

zlepšila spolupráci v oblasti hospodářské 

politiky a lépe sladila vzdělávání s 

požadavky trhu práce; 

17. je znepokojen vysokou mírou 

nezaměstnanosti, která dosahuje 27,4 %, a 

velmi nízkou účastí na trhu práce, zejména 

pokud jde o ženy; dále je znepokojen 

skutečností, že zaměstnanost je do velké 

míry ovlivněna politickou příslušností a je 

často využívána k vyvíjení tlaku na 

občany a k jejich zastrašování během 

předvolebních kampaní, jak upozorňuje 

závěrečná zpráva mise OBSE/ODIHR ke 

sledování průběhu voleb; naléhavě žádá 

vládu, aby zlepšila spolupráci v oblasti 

hospodářské politiky a lépe sladila 

vzdělávání s požadavky trhu práce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  204 

Louis Michel 
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Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. je znepokojen vysokou mírou 

nezaměstnanosti, která dosahuje 27,4 %, a 

velmi nízkou účastí na trhu práce, zejména 

pokud jde o ženy; naléhavě žádá vládu, aby 

zlepšila spolupráci v oblasti hospodářské 

politiky a lépe sladila vzdělávání s 

požadavky trhu práce; 

17. je znepokojen vysokou mírou 

nezaměstnanosti, která dosahuje 27,4 %, a 

velmi nízkou účastí na trhu práce, zejména 

pokud jde o ženy, mladší lidi a zranitelné 

skupiny; naléhavě žádá vládu, aby 

prováděla politiku usilující o vyřešení 

problematiky dlouhodobé a strukturální 

nezaměstnanosti, zatraktivnila investiční 

prostředí pro zahraniční investory, 
zlepšila spolupráci v oblasti hospodářské 

politiky a lépe sladila vzdělávání s 

požadavky trhu práce; 

Or. nl 

Pozměňovací návrh  205 

Tanja Fajon 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. je znepokojen vysokou mírou 

nezaměstnanosti, která dosahuje 27,4 %, a 

velmi nízkou účastí na trhu práce, zejména 

pokud jde o ženy; naléhavě žádá vládu, aby 

zlepšila spolupráci v oblasti hospodářské 

politiky a lépe sladila vzdělávání s 

požadavky trhu práce; 

17. je znepokojen vysokou mírou 

nezaměstnanosti, která dosahuje 27,4 %, a 

velmi nízkou účastí na trhu práce, zejména 

pokud jde o ženy; naléhavě žádá vládu, aby 

zlepšila spolupráci v oblasti hospodářské 

politiky a lépe sladila vzdělávání s 

požadavky trhu práce; vyzývá vládu, aby 

věnovala zvláštní pozornost hospodářským 

a dalším politikám, které – ve svém 

důsledku – povedou ke zlepšení vyhlídek 

mladých lidí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  206 

Jasenko Selimovic 
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Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. je znepokojen vysokou mírou 

nezaměstnanosti, která dosahuje 27,4 %, a 

velmi nízkou účastí na trhu práce, zejména 

pokud jde o ženy; naléhavě žádá vládu, aby 

zlepšila spolupráci v oblasti hospodářské 

politiky a lépe sladila vzdělávání s 

požadavky trhu práce; 

17. je znepokojen vysokou mírou 

nezaměstnanosti, která dosahuje 27,4 %, a 

velmi nízkou účastí na trhu práce, zejména 

pokud jde o ženy; naléhavě žádá vládu, aby 

zlepšila spolupráci v oblasti hospodářské 

politiky a lépe sladila vzdělávání s 

požadavky trhu práce a aby vypracovala 

cílenou strategii pro zaměstnanost 

mladých lidí a žen; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  207 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. je znepokojen rostoucím odlivem 

mozků, zejména mezi mladými lidmi; bere 

na vědomí náročné úkoly, které stojí před 

státním vzdělávacím systémem, a 

zdůrazňuje, že tento aspekt vyžaduje 

komplexní analýzu; doporučuje 

strategické plánování budoucích reforem 

a legislativních změn se zapojením 

studentských hnutí a organizací, aby byl 

zmírněn odliv vysoce vzdělané a 

profesionální pracovní síly; 

Or. en 

 

 

Pozměňovací návrh  208 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Eduard Kukan 

 



 

PE573.037v01-00 116/152 AM\1080975CS.doc 

CS 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. zdůrazňuje, že je nezbytné pokročit v 

otevírání vnitřního trhu s elektřinou a 

plně dodržovat Smlouvu o Energetickém 

společenství; podtrhuje nutnost přijmout 

státní akční plány v oblasti energetické 

účinnosti a energie z obnovitelných 

zdrojů; je znepokojen alarmující úrovní 

znečištění ovzduší a naléhá na vládu, aby 

bezodkladně přijala opatření ke snížení 

tohoto znečištění, a to zejména ve 

městech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  209 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. je nadále znepokojen nedostatečnou 

kapacitou plánovat a čerpat prostředky z 

NPP; naléhavě žádá vládu, aby posílila 

správní a finanční kapacity pro řádné a 

včasné získávání a čerpání prostředků EU; 

18. je nadále znepokojen nedostatečnou 

kapacitou plánovat a čerpat prostředky z 

NPP; naléhavě žádá vládu, aby posílila 

správní a finanční kapacity pro řádné a 

včasné získávání a čerpání prostředků EU; 

vyzývá Komisi, aby s cílem zabránit 

zneužití evropských veřejných prostředků 

k politickým a jiným nevhodným účelům 

pečlivě sledovala projekty financované 

EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  210 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. je znepokojen vysokou mírou 

veřejného zadlužení; vyzývá k lepší 

fiskální kázni a vybízí k dodržování zásady 

vyrovnaného rozpočtu; vyzývá ke zlepšení, 

pokud jde o plnění rozpočtu a jeho 

transparentnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  211 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 500 

000 osob; uznává, že při zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků 

jednala jako odpovědný partner; vybízí 

odpovědné orgány, aby s pomocí EU 

zdokonalila zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílila regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířila kapacity v oblasti 

vymáhání práva a bojovala proti 

obchodování s lidmi; konstatuje, že 

celkový počet neodůvodněných žádostí o 

azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, neboť 

podle odhadů přešlo přes její území od 

začátku roku 2015 více než 600 000 osob; 

zdůrazňuje, že by měla pokračovat ve 

spolupráci na zvládání obrovského přívalu 

migrantů a uprchlíků; vybízí odpovědné 

orgány, aby s pomocí EU zdokonalily 

zařízení pro přijímání a ubytování 

uprchlíků, posílily regionální koordinaci a 

výměnu informací a účinnou správu hranic, 

rozšířily kapacity v oblasti vymáhání 

práva, včetně znalostí a schopností 

potřebných k jednání v naprostém 

souladu s lidskoprávními normami, a 

bojovaly proti obchodování s lidmi, což by 

mělo být prvořadou prioritou; vyjadřuje 

znepokojení, neboť Bývalá jugoslávská 

republika Makedonie navzdory 

doporučením OSN a jiných 

mezinárodních organizací na svých 

hranicích stále uplatňuje diskriminační 

politiku založenou na hledisku 

národnosti, která vede lidi mimo jiné opět 

k tomu, aby se uchylovali k využívání 

převaděčů, a to se všemi riziky, které to 

obnáší; 
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Or. el 

 

Pozměňovací návrh  212 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 

500 000 osob; uznává, že při zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků 

jednala jako odpovědný partner; vybízí 

odpovědné orgány, aby s pomocí EU 

zdokonalila zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílila regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířila kapacity v oblasti 

vymáhání práva a bojovala proti 

obchodování s lidmi; konstatuje, že 

celkový počet neodůvodněných žádostí o 

azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 

500 000 osob; vybízí odpovědné orgány, 

aby s pomocí EU zřídily zařízení pro 

přijímání a ubytování uprchlíků, která jsou 

nutná ke zvládání této nouzové situace bez 

jakéhokoli porušování lidských práv, a 

dále posílily regionální koordinaci a 

výměnu informací a účinnou správu hranic, 

rozšířily kapacity v oblasti vymáhání práva 

a bojovaly proti obchodování s lidmi; 

Or. it 

Pozměňovací návrh  213 

Neena Gill 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 500 

000 osob; uznává, že při zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků 

jednala jako odpovědný partner; vybízí 

odpovědné orgány, aby s pomocí EU 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 500 

000 osob; vyjadřuje hluboké politování 

nad skutečností, že makedonské orgány 

opět začaly migranty a žadatele o azyl 

svévolně zadržovat v zařízeních, kde 
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zdokonalila zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílila regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířila kapacity v oblasti 

vymáhání práva a bojovala proti 

obchodování s lidmi; konstatuje, že 

celkový počet neodůvodněných žádostí o 

azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

panují ponižující podmínky; naléhavě 

vybízí odpovědné orgány, aby s pomocí 

EU zdokonalily zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílily regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířily kapacity v oblasti 

vymáhání práva a bojovaly proti 

obchodování s lidmi; konstatuje, že 

celkový počet neodůvodněných žádostí o 

azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; naléhavě 

žádá makedonské úřady, aby jejich země 

přistoupila k Úmluvě OSN o omezení 

případů bezdomovectví z roku 1961 a aby 

zavedly formální postupy pro určování 

statusu osob bez státní příslušnosti a 

vyřešení jejich situace;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  214 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 500 

000 osob; uznává, že při zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků 

jednala jako odpovědný partner; vybízí 

odpovědné orgány, aby s pomocí EU 

zdokonalila zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílila regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířila kapacity v oblasti 

vymáhání práva a bojovala proti 

obchodování s lidmi; konstatuje, že 

celkový počet neodůvodněných žádostí o 

azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

19. konstatuje, že tato země čelila roku 

2015 bezprecedentnímu migračnímu toku; 

zdůrazňuje, že by měla pokračovat ve 

spolupráci zaměřené na zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků, a 

vyzývá k tomu, aby se i nadále prováděla 

doporučení obsažená v prohlášení z 

konference na vysoké úrovni o trase přes 

východní Středomoří a západní Balkán; 

vybízí odpovědné orgány, aby s pomocí 

EU zdokonalily zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílily regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířily kapacity v oblasti 

vymáhání práva a zpřísnily opatření 

namířená proti převaděčství a 

obchodování s lidmi, která by měla být 

jejich prvořadou prioritou; konstatuje, že 

celkový počet neodůvodněných žádostí o 
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azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  215 

Nikos Androulakis 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 500 

000 osob; uznává, že při zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků 

jednala jako odpovědný partner; vybízí 

odpovědné orgány, aby s pomocí EU 

zdokonalila zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílila regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířila kapacity v oblasti 

vymáhání práva a bojovala proti 

obchodování s lidmi; konstatuje, že 

celkový počet neodůvodněných žádostí o 

azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 500 

000 osob; zdůrazňuje, že by měla 

pokračovat ve spolupráci se sousedními 

zeměmi, pokud jde o zvládání obrovského 

přívalu migrantů a uprchlíků; vyzývá 

k tomu, aby byla beze zbytku provedena 

doporučení obsažená v prohlášení 

konference na vysoké úrovni o trase přes 

východní Středomoří a západní Balkán; 

vybízí odpovědné orgány, aby s pomocí 

EU zdokonalily zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílily regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířily kapacity v oblasti 

vymáhání práva a pokračovaly v boji proti 

převaděčství a obchodování s lidmi; 

konstatuje, že celkový počet 

neodůvodněných žádostí o azyl 

předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  216 

Tanja Fajon 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 500 

000 osob; uznává, že při zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků 

jednala jako odpovědný partner; vybízí 

odpovědné orgány, aby s pomocí EU 

zdokonalila zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílila regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířila kapacity v oblasti 

vymáhání práva a bojovala proti 

obchodování s lidmi; konstatuje, že 

celkový počet neodůvodněných žádostí o 

azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 500 

000 osob; uznává, že se potýkala s 

obrovským přívalem migrantů a uprchlíků; 

vybízí odpovědné orgány, aby s pomocí 

EU zdokonalily zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílily regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířily kapacity v oblasti 

vymáhání práva a bojovaly proti 

obchodování s lidmi; konstatuje, že 

celkový počet neodůvodněných žádostí o 

azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  217 

Georgios Epitideios 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 

500 000 osob; uznává, že při zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků 

jednala jako odpovědný partner; vybízí 

odpovědné orgány, aby s pomocí EU 

zdokonalila zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílila regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířila kapacity v oblasti 

vymáhání práva a bojovala proti 

obchodování s lidmi; konstatuje, že 

celkový počet neodůvodněných žádostí o 

azyl předložených v členských zemích 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 

500 000 osob; uznává, že při zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků 

jednala jako odpovědný partner; vybízí 

odpovědné orgány, aby zdokonalily 

zařízení pro přijímání a ubytování 

uprchlíků, posílily regionální koordinaci a 

výměnu informací a účinnou správu hranic, 

rozšířily kapacity v oblasti vymáhání práva 

a bojovaly proti obchodování s lidmi; 

konstatuje, že celkový počet 

neodůvodněných žádostí o azyl 

předložených v členských zemích 
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schengenského prostoru klesl; schengenského prostoru klesl; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  218 

Eduard Kukan 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 500 

000 osob; uznává, že při zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků 

jednala jako odpovědný partner; vybízí 

odpovědné orgány, aby s pomocí EU 

zdokonalila zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílila regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířila kapacity v oblasti 

vymáhání práva a bojovala proti 

obchodování s lidmi; konstatuje, že 

celkový počet neodůvodněných žádostí o 

azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 500 

000 osob; uznává, že při zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků 

jednala jako odpovědný partner; vyzývá 

Komisi, aby poskytla větší podporu ke 

zlepšení kapacit v oblasti správy hranic a 

umožnila přístup k příslušným nástrojům 

a programům EU; vybízí odpovědné 

orgány, aby s pomocí EU zdokonalily 

zařízení pro přijímání a ubytování 

uprchlíků, posílily regionální koordinaci a 

výměnu informací a účinnou správu hranic, 

rozšířily kapacity v oblasti vymáhání práva 

a bojovaly proti obchodování s lidmi; 

konstatuje, že celkový počet 

neodůvodněných žádostí o azyl 

předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  219 

David McAllister 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. konstatuje, že tato země čelí 19. konstatuje, že tato země čelí 
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bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 500 

000 osob; uznává, že při zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků 

jednala jako odpovědný partner; vybízí 

odpovědné orgány, aby s pomocí EU 

zdokonalila zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílila regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířila kapacity v oblasti 

vymáhání práva a bojovala proti 

obchodování s lidmi; konstatuje, že 

celkový počet neodůvodněných žádostí o 

azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že v roce 2015 přešlo 

přes její území více než 500 000 osob; 

uznává, že při zvládání obrovského přívalu 

migrantů a uprchlíků jednala jako 

odpovědný partner; vybízí odpovědné 

orgány, aby s pomocí EU zdokonalily 

zařízení pro přijímání a ubytování 

uprchlíků, posílily regionální koordinaci a 

výměnu informací a účinnou správu hranic, 

rozšířily kapacity v oblasti vymáhání práva 

a bojovaly proti obchodování s lidmi; 

konstatuje, že celkový počet 

neodůvodněných žádostí o azyl 

předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  220 

Eleni Theocharous 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 500 

000 osob; uznává, že při zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků 

jednala jako odpovědný partner; vybízí 

odpovědné orgány, aby s pomocí EU 

zdokonalila zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílila regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířila kapacity v oblasti 

vymáhání práva a bojovala proti 

obchodování s lidmi; konstatuje, že 

celkový počet neodůvodněných žádostí o 

azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 500 

000 osob; uznává, že při zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků 

jednala jako odpovědný partner; vyzývá 

příslušné orgány, aby se vyvarovaly a 

zdržely jakéhokoli jednání, včetně násilí, 

které by mohlo být zaměřeno proti 

uprchlíkům a migrantům a mohlo by 

ohrozit jejich životy; poznamenává, že 

všechno jednání tohoto druhu by mělo být 

v souladu s hodnotami a zásadami EU a 

mělo by probíhat v úctě k lidské 

důstojnosti dotčených osob a k jejich 

životu; vybízí odpovědné orgány, aby s 

pomocí EU zdokonalily zařízení pro 

přijímání a ubytování uprchlíků, posílily 

regionální koordinaci a výměnu informací 
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a účinnou správu hranic, rozšířily kapacity 

v oblasti vymáhání práva a bojovaly proti 

obchodování s lidmi; konstatuje, že 

celkový počet neodůvodněných žádostí o 

azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  221 

Antonio López-Istúriz White, Miriam Dalli, Julie Ward, Anna Maria Corazza Bildt, 

Merja Kyllönen, Caterina Chinnici, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Filiz 

Hyusmenova, Sofia Ribeiro, Alojz Peterle, Esteban González Pons, Caterina Chinnici 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 500 

000 osob; uznává, že při zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků 

jednala jako odpovědný partner; vybízí 

odpovědné orgány, aby s pomocí EU 

zdokonalila zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílila regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířila kapacity v oblasti 

vymáhání práva a bojovala proti 

obchodování s lidmi; konstatuje, že 

celkový počet neodůvodněných žádostí o 

azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 500 

000 osob; uznává, že při zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků 

jednala jako odpovědný partner; vybízí 

odpovědné orgány, aby s pomocí EU 

zdokonalily zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílily regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířily kapacity v oblasti 

vymáhání práva a bojovaly proti 

obchodování s lidmi; konstatuje, že 

celkový počet neodůvodněných žádostí o 

azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; připomíná, 

že je třeba věnovat zvláštní pozornost 

citlivé situaci, v níž se mezi uprchlíky a 

migranty nacházejí děti a nezletilé osoby 

bez doprovodu cestující napříč touto zemí, 

a že by jim měly být poskytnuty základní 

služby a mělo by být zajištěno, aby měly 

k dispozici sociální pracovníky, kteří by 

jim mohli poskytnout náležitou ochranu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  222 

Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 500 

000 osob; uznává, že při zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků 

jednala jako odpovědný partner; vybízí 

odpovědné orgány, aby s pomocí EU 

zdokonalila zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílila regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířila kapacity v oblasti 

vymáhání práva a bojovala proti 

obchodování s lidmi; konstatuje, že 

celkový počet neodůvodněných žádostí o 

azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

19. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 500 

000 osob; uznává, že při zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků 

jednala jako odpovědný partner; vybízí 

odpovědné orgány, aby s pomocí EU 

zdokonalily zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílily regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířily kapacity v oblasti 

vymáhání práva a bojovaly proti 

obchodování s lidmi; naléhavě vyzývá tuto 

zemi, aby vynaložila veškeré úsilí 

k zajištění zařízení pro uprchlíky a 

migranty, zachování lidských podmínek, 

upuštění od násilného navracení a 

zaručení přísného dodržování jejích 

vnitrostátních zákonů a mezinárodních 

právních předpisů týkajících se uprchlíků 

a azylu; konstatuje, že celkový počet 

neodůvodněných žádostí o azyl 

předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  223 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. konstatuje, že tato země čelí 19. konstatuje, že tato země čelí 
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bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 500 

000 osob; uznává, že při zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků 

jednala jako odpovědný partner; vybízí 

odpovědné orgány, aby s pomocí EU 

zdokonalila zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílila regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířila kapacity v oblasti 

vymáhání práva a bojovala proti 

obchodování s lidmi; konstatuje, že 

celkový počet neodůvodněných žádostí o 

azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že od začátku roku 

2015 přešlo přes její území více než 500 

000 osob; uznává, že při zvládání 

obrovského přívalu migrantů a uprchlíků a 

při přijímání opatření účinné správy 

hranic jednala jako odpovědný partner; 

bere na vědomí hospodářskou zátěž 

způsobenou tímto přívalem; vybízí 

odpovědné orgány, aby s pomocí EU 

zdokonalily zařízení pro přijímání a 

ubytování uprchlíků, posílily regionální 

koordinaci a výměnu informací a účinnou 

správu hranic, rozšířily kapacity v oblasti 

vymáhání práva a bojovaly proti 

obchodování s lidmi; konstatuje, že 

celkový počet neodůvodněných žádostí o 

azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  224 

Tanja Fajon 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. lituje případů násilí a nepatřičného 

přijetí, s nimiž se setkaly některé nevládní 

organizace; zdůrazňuje, že je důležité 

zajistit ochranu migrantů a žadatelů o 

azyl před mučením a nelidským, krutým či 

ponižujícím zacházením; naléhavě vyzývá 

úřady, aby prošetřily všechna tvrzení o 

tom, že policie při svém jednání 

s migranty a žadateli o azyl nasadila 

nepřiměřeně násilné prostředky, vydírala 

je a zacházela s nimi špatně, a aby 

dotčené osoby pohnaly k odpovědnosti; 

vyzývá Komisi, aby zajistila, že dodržování 

lidských práv migrantů a žadatelů o azyl 

budou nedílnou součástí rozhovorů o 

přistoupení k EU; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  225 

Antonio López-Istúriz White, Miriam Dalli, Julie Ward, Anna Maria Corazza Bildt, 

Merja Kyllönen, Caterina Chinnici, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Filiz 

Hyusmenova, Sofia Ribeiro, Alojz Peterle, Esteban González Pons, Caterina Chinnici 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. bere na vědomí pokrok v otázce 

dodržování práv dětí; zdůrazňuje, že je 

nezbytné zvýšit počet dětí nastupujících do 

zařízení pro rozvoj v raném věku, zejména 

nejzranitelnějších dětí, a sledovat počet 

těchto dětí; podtrhuje význam lepšího 

začleňování postižených dětí do 

společnosti prostřednictvím integrovaných 

služeb; zdůrazňuje, že je nezbytné 

shromažďovat roztříděné a spolehlivé 

údaje o situaci romských dětí a že jsou 

potřebné legislativní změny, které by 

bránily ve sňatcích dětí; vyzdvihuje 

nutnost větší koordinace mezi odborníky, 

aby mohli předcházet násilí páchanému 

na dětech a reagovat na něj; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  226 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. domnívá se, že jednání EU může pouze 

pozitivně ovlivnit úsilí o vyřešení 

dvoustranných sporů a vést k tolik 

potřebným reformám, zejména v 

souvislosti s dodržováním zásad právního 

státu, nezávislostí soudnictví a bojem proti 

20. zdůrazňuje, že předpokladem k 

zahájení jednání s EU je uplatňování tolik 

potřebných reforem, zejména v souvislosti 

s dodržováním zásad právního státu, 

nezávislostí soudnictví a bojem proti 

korupci, a splnění stanovených podmínek; 
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korupci; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  227 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. domnívá se, že jednání EU může pouze 

pozitivně ovlivnit úsilí o vyřešení 

dvoustranných sporů a vést k tolik 

potřebným reformám, zejména v 

souvislosti s dodržováním zásad právního 

státu, nezávislostí soudnictví a bojem proti 

korupci; 

20. zdůrazňuje, že předpokladem k 

zahájení jednání s EU jsou tolik potřebné 

reformy, zejména v souvislosti s 

dodržováním zásad právního státu, 

nezávislostí soudnictví a bojem proti 

korupci, a splnění stanovených podmínek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  228 

Nikos Androulakis 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. domnívá se, že jednání EU může pouze 

pozitivně ovlivnit úsilí o vyřešení 

dvoustranných sporů a vést k tolik 

potřebným reformám, zejména v 

souvislosti s dodržováním zásad právního 

státu, nezávislostí soudnictví a bojem proti 

korupci; 

20. domnívá se, že předpokladem k 

zahájení jednání s EU jsou tolik potřebné 

reformy, zejména v souvislosti s 

dodržováním zásad právního státu, 

nezávislostí soudnictví a bojem proti 

korupci, a splnění stanovených podmínek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  229 

Ramona Nicole Mănescu 
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Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. domnívá se, že jednání EU může pouze 

pozitivně ovlivnit úsilí o vyřešení 

dvoustranných sporů a vést k tolik 

potřebným reformám, zejména v 

souvislosti s dodržováním zásad právního 

státu, nezávislostí soudnictví a bojem proti 

korupci; 

20. domnívá se, že jednání s EU může 

pouze pozitivně ovlivnit úsilí o vyřešení 

dvoustranných sporů a vést k tolik 

potřebným reformám, zejména v 

souvislosti s dodržováním zásad právního 

státu, nezávislostí soudnictví a bojem proti 

korupci; opakuje význam a nutnost 

konstruktivního přístupu k problémům se 

sousedy a je pevně přesvědčen, že je třeba 

vyhnout se jakýmkoli prohlášením či 

krokům, které by mohly mít negativní 

dopad na dobré sousedské vztahy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  230 

Tonino Picula 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. domnívá se, že jednání EU může pouze 

pozitivně ovlivnit úsilí o vyřešení 

dvoustranných sporů a vést k tolik 

potřebným reformám, zejména v 

souvislosti s dodržováním zásad právního 

státu, nezávislostí soudnictví a bojem proti 

korupci; 

20. domnívá se, že jednání s EU může 

pouze pozitivně ovlivnit úsilí o vyřešení 

dvoustranných sporů a současně vést k 

tolik potřebným reformám, zejména v 

souvislosti s dodržováním zásad právního 

státu, nezávislostí soudnictví a bojem proti 

korupci, posílit multietnické soužití a 

zachovat důvěryhodnost politiky 

rozšiřování EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  231 

Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. domnívá se, že jednání EU může pouze 

pozitivně ovlivnit úsilí o vyřešení 

dvoustranných sporů a vést k tolik 

potřebným reformám, zejména v 

souvislosti s dodržováním zásad právního 

státu, nezávislostí soudnictví a bojem proti 

korupci; 

20. domnívá se, že jednání s EU může 

pouze pozitivně ovlivnit úsilí o vyřešení 

dvoustranných sporů a současně se stát 

impulsem a pákou, které by vedly k tolik 

potřebným reformám, zejména v 

souvislosti s dodržováním zásad právního 

státu, nezávislostí soudnictví a bojem proti 

korupci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  232 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. znovu opakuje svůj postoj, že 

neurovnané mezinárodní problémy by 

měly být řešeny v co nejranější fázi 

procesu přistoupení konstruktivně a 

v duchu dobrých sousedských vztahů 

v rámci intenzivního a otevřeného dialogu 

s vědomím společné evropské budoucnosti 

a, pokud možno, před zahájením jednání 

o přistoupení; 

 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  233 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 

opatřeních na budování důvěry, zejména v 

21. vítá iniciativu řecké vlády, která vedla 

k jedenácti opatřením zaměřeným na 
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oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; nabádá obě 

vlády, aby využily této příležitosti a 

uskutečnily konkrétní kroky k dalšímu 

zlepšení vzájemné důvěry, a to i v otázce 

názvu; vyzývá vysokou představitelku, 

místopředsedkyni Komise, aby vytvořila 

nové iniciativy na překonání současné 

patové situace, aby ve spolupráci s oběma 

zeměmi a zvláštním zástupcem OSN 

usilovala o vzájemně přijatelné řešení 

otázky názvu a aby o této záležitosti 

informovala Parlament; 

budování důvěry, zejména v oblastech, 

jako jsou evropské programy, vzdělávání, 

kultura, energetika a vnitřní věci; 

podtrhuje skutečnost, že pro proces 

přistoupení této země k EU má i nadále 

zásadní význam zachovávání dobrých 

sousedských vztahů a regionální 

spolupráce, včetně diplomatického a 

vzájemně akceptovatelného řešení 

vyjednaného pod záštitou OSN; znovu 

potvrzuje, že plně podporuje stávající 

proces OSN, pokud jde o otázku názvu 

země, který zůstává hlavním rámcem pro 

řešení, neboť jej uznávají obě strany; 

zdůrazňuje, že je důležité projevit 

odhodlání pěstovat dobré sousedské 

vztahy založené zejména na přátelství, 

vzájemném respektu, konstruktivním 

dialogu a skutečném úsilí o vyřešení 

nedorozumění a překonání projevů 

nepřátelství; připomíná, že i nadále je 

důležitý konstruktivní postoj ke vztahům 

se sousedními zeměmi, které jsou členy 

EU, zatímco gestům, sporným krokům a 

prohlášením, které mají nepříznivý vliv na 

sousedské vztahy, je třeba se vyhnout;  

 

 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  234 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 

opatřeních na budování důvěry, zejména v 

oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; nabádá obě 

vlády, aby využily této příležitosti a 

uskutečnily konkrétní kroky k dalšímu 

zlepšení vzájemné důvěry, a to i v otázce 

názvu; vyzývá vysokou představitelku, 

21. vítá řeckou iniciativu, která vedla 

k jedenácti opatřením zaměřeným na 

budování důvěry, zejména v oblastech, 

jako je vzdělávání, kultura, energetika a 

vnitřní věci; zdůrazňuje, že i nadále má 

zásadní význam udržovat dobré sousedské 

vztahy, včetně diplomatického a vzájemně 

akceptovatelného řešení problému s 
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místopředsedkyni Komise, aby vytvořila 

nové iniciativy na překonání současné 

patové situace, aby ve spolupráci s oběma 

zeměmi a zvláštním zástupcem OSN 

usilovala o vzájemně přijatelné řešení 

otázky názvu a aby o této záležitosti 

informovala Parlament; 

názvem republiky pod záštitou OSN; 

znovu potvrzuje, že plně podporuje proces 

OSN, který zůstává hlavním rámcem pro 

řešení, neboť jej uznávají obě strany; 

připomíná, že i nadále je důležitý 

konstruktivní postoj ke vztahům se 

sousedními zeměmi, které jsou členy EU, 

zatímco gestům, sporným krokům a 

prohlášením, které mají nepříznivý vliv na 

sousedské vztahy, je třeba se vyhnout; 

žádá více konkrétních výsledků na poli 

spolupráce zaměřené na vybudování 

dobrých sousedských vztahů mezi všemi 

třemi stranami (Aténami, Sofií a Skopjí); 

opakovaně vyjadřuje své obavy nad 

používáním historických argumentů 

v současné diskusi se sousedy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  235 

Nikos Androulakis 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 

opatřeních na budování důvěry, zejména v 

oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; nabádá obě 

vlády, aby využily této příležitosti a 

uskutečnily konkrétní kroky k dalšímu 

zlepšení vzájemné důvěry, a to i v otázce 

názvu; vyzývá vysokou představitelku, 

místopředsedkyni Komise, aby vytvořila 

nové iniciativy na překonání současné 

patové situace, aby ve spolupráci s oběma 

zeměmi a zvláštním zástupcem OSN 

usilovala o vzájemně přijatelné řešení 

otázky názvu a aby o této záležitosti 

informovala Parlament; 

21. vítá řeckou iniciativu, která vedla 

k jedenácti opatřením zaměřeným na 

budování důvěry, zejména v oblastech, 

jako je vzdělávání, kultura, energetika a 

vnitřní věci; zdůrazňuje, že i nadále má 

zásadní význam udržovat dobré sousedské 

vztahy, včetně diplomatického a vzájemně 

akceptovatelného řešení problému s 

názvem republiky pod záštitou OSN; 

znovu potvrzuje, že plně podporuje proces 

OSN, který zůstává hlavním rámcem pro 

řešení, neboť jej uznávají obě strany; 

připomíná, že i nadále je důležitý 

konstruktivní postoj ke vztahům se 

sousedními zeměmi, které jsou členy EU, 

zatímco gestům, sporným krokům a 

prohlášením, které mají nepříznivý vliv na 

sousedské vztahy, je třeba se vyhnout; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  236 

Eduard Kukan 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 

opatřeních na budování důvěry, zejména v 

oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; nabádá obě vlády, 

aby využily této příležitosti a uskutečnily 

konkrétní kroky k dalšímu zlepšení 

vzájemné důvěry, a to i v otázce názvu; 

vyzývá vysokou představitelku, 

místopředsedkyni Komise, aby vytvořila 

nové iniciativy na překonání současné 

patové situace, aby ve spolupráci s oběma 

zeměmi a zvláštním zástupcem OSN 

usilovala o vzájemně přijatelné řešení 

otázky názvu a aby o této záležitosti 

informovala Parlament; 

21. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 

opatřeních na budování důvěry, zejména v 

oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; nabádá obě vlády, 

aby využily této příležitosti a uskutečnily 

konkrétní kroky k dalšímu zlepšení 

vzájemné důvěry, a to i v otázce názvu; 

konstatuje, že nejlepším opatřením 

zaměřeným na budování důvěry je 

spolupráce; v této souvislosti vítá nedávné 

iniciativy a cesty ministrů zahraničních 

věcí do příslušných zemí a vybízí k dalším 

konstruktivním jednáním na vysoké 

politické úrovni; vyzývá vysokou 

představitelku, místopředsedkyni Komise, 

aby podpořila ducha spolupráce a 

vytvořila nové iniciativy na překonání 

zbývajících rozdílných postojů, aby ve 

spolupráci s oběma zeměmi a zvláštním 

zástupcem OSN usilovala o vzájemně 

přijatelné řešení otázky názvu a aby o této 

záležitosti informovala Parlament; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  237 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 21. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 
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opatřeních na budování důvěry, zejména v 

oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; nabádá obě vlády, 

aby využily této příležitosti a uskutečnily 

konkrétní kroky k dalšímu zlepšení 

vzájemné důvěry, a to i v otázce názvu; 

vyzývá vysokou představitelku, 

místopředsedkyni Komise, aby vytvořila 

nové iniciativy na překonání současné 

patové situace, aby ve spolupráci s oběma 

zeměmi a zvláštním zástupcem OSN 

usilovala o vzájemně přijatelné řešení 

otázky názvu a aby o této záležitosti 

informovala Parlament; 

opatřeních na budování důvěry, zejména v 

oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; vítá konzultace 

na vysoké úrovni, které oba ministři 

zahraničních věcí vedli v příslušných 

hlavních městech, a rovněž vítá vytvoření 

společné pracovní skupiny, jejímž účelem 

je dohlížet na provádění opatření; nabádá 

obě vlády, aby využily této příležitosti a 

uskutečnily konkrétní kroky k dalšímu 

zlepšení vzájemné důvěry, a to i v otázce 

názvu; vyzývá vysokou představitelku, 

místopředsedkyni Komise a Komisi, aby 

vytvořily nové iniciativy na překonání 

současné patové situace, aby ve spolupráci 

s oběma zeměmi a zvláštním zástupcem 

OSN usilovaly o vzájemně přijatelné řešení 

otázky názvu a aby o této záležitosti 

informovaly Parlament; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  238 

Tanja Fajon 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 

opatřeních na budování důvěry, zejména v 

oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; nabádá obě vlády, 

aby využily této příležitosti a uskutečnily 

konkrétní kroky k dalšímu zlepšení 

vzájemné důvěry, a to i v otázce názvu; 

vyzývá vysokou představitelku, 

místopředsedkyni Komise, aby vytvořila 

nové iniciativy na překonání současné 

patové situace, aby ve spolupráci s oběma 

zeměmi a zvláštním zástupcem OSN 

usilovala o vzájemně přijatelné řešení 

otázky názvu a aby o této záležitosti 

informovala Parlament; 

21. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 

opatřeních na budování důvěry, zejména v 

oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; nabádá obě vlády, 

aby využily této příležitosti a uskutečnily 

konkrétní kroky k dalšímu zlepšení 

vzájemné důvěry, a to i v otázce názvu; 

vyzývá vysokou představitelku, 

místopředsedkyni Komise, aby vytvořila 

nové iniciativy na překonání současné 

patové situace, aby ve spolupráci s oběma 

zeměmi a zvláštním zástupcem OSN 

usilovala o vzájemně přijatelné řešení 

otázky názvu a aby o této záležitosti 

informovala Parlament; vítá cestu, kterou 

ministr zahraničních věcí Popovski 

podnikl na oplátku do Atén dne 17. 
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prosince 2015, což byla první cesta 

makedonského ministra zahraničních věcí 

na dvoustranné setkání v Řecku po 15 

letech; vyzývá obě strany, aby s cílem 

obohatit dvoustrannou spolupráci a posílit 

vzájemnou důvěru stavěly na výsledcích 

tohoto setkání;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  239 

Eleni Theocharous 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 

opatřeních na budování důvěry, zejména v 

oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; nabádá obě vlády, 

aby využily této příležitosti a uskutečnily 

konkrétní kroky k dalšímu zlepšení 

vzájemné důvěry, a to i v otázce názvu; 

vyzývá vysokou představitelku, 

místopředsedkyni Komise, aby vytvořila 

nové iniciativy na překonání současné 

patové situace, aby ve spolupráci s oběma 

zeměmi a zvláštním zástupcem OSN 

usilovala o vzájemně přijatelné řešení 

otázky názvu a aby o této záležitosti 

informovala Parlament; 

21. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 

opatřeních na budování důvěry, zejména v 

oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; nabádá obě vlády, 

aby využily této příležitosti a uskutečnily 

konkrétní kroky k dalšímu zlepšení 

vzájemné důvěry, a to i v otázce názvu; 

vyzývá vysokou představitelku, 

místopředsedkyni, aby vytvořila nové 

iniciativy s cílem překonat v kontextu 

postupů OSN současnou patovou situaci, 

aby ve spolupráci s oběma zeměmi a 

zvláštním zástupcem OSN usilovala o 

vzájemně přijatelné řešení otázky názvu a 

aby o této záležitosti informovala 

Parlament; domnívá se, že oboustranně 

akceptovatelné řešení otázky názvu by 

nemělo překrucovat řeckou historii a 

evropskou civilizaci, ale mělo by být 

výrazem respektu k této historii a 

civilizaci, aniž by dalo vzniknout živné 

půdě k iredentistickým tendencím a 

politické nestabilitě; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  240 

Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 

opatřeních na budování důvěry, zejména v 

oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; nabádá obě vlády, 

aby využily této příležitosti a uskutečnily 

konkrétní kroky k dalšímu zlepšení 

vzájemné důvěry, a to i v otázce názvu; 

vyzývá vysokou představitelku, 

místopředsedkyni Komise, aby vytvořila 

nové iniciativy na překonání současné 

patové situace, aby ve spolupráci s oběma 

zeměmi a zvláštním zástupcem OSN 

usilovala o vzájemně přijatelné řešení 

otázky názvu a aby o této záležitosti 

informovala Parlament; 

21. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 

opatřeních na budování důvěry, zejména v 

oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; nabádá obě vlády, 

aby využily této příležitosti a uskutečnily 

konkrétní kroky k dalšímu zlepšení 

vzájemné důvěry, a to i v otázce názvu; 

vyzývá vysokou představitelku, 

místopředsedkyni Komise, aby vytvořila 

nové iniciativy na překonání současné 

patové situace, aby ve spolupráci s oběma 

zeměmi a zvláštním zástupcem OSN 

usilovala o vzájemně přijatelné řešení 

otázky názvu a aby o této záležitosti 

informovala Parlament; kritizuje 

vměšování jiných států do zahraniční a 

bezpečnostní politiky této země a s jistotou 

prohlašuje, že občané Bývalé jugoslávské 

republiky Makedonie si umí nejlépe zvolit 

svou budoucnost sami;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  241 

Tunne Kelam 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 

opatřeních na budování důvěry, zejména v 

oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; nabádá obě vlády, 

aby využily této příležitosti a uskutečnily 

konkrétní kroky k dalšímu zlepšení 

vzájemné důvěry, a to i v otázce názvu; 

vyzývá vysokou představitelku, 

21. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 

opatřeních na budování důvěry, zejména v 

oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; považuje 

nedávné vzájemné návštěvy ministrů 

zahraničních věcí za pozitivní znamení; 
nabádá obě vlády, aby využily této 

příležitosti a uskutečnily konkrétní kroky k 
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místopředsedkyni Komise, aby vytvořila 

nové iniciativy na překonání současné 

patové situace, aby ve spolupráci s oběma 

zeměmi a zvláštním zástupcem OSN 

usilovala o vzájemně přijatelné řešení 

otázky názvu a aby o této záležitosti 

informovala Parlament; 

dalšímu zlepšení vzájemné důvěry, a to i v 

otázce názvu; vyzývá vysokou 

představitelku, místopředsedkyni Komise, 

aby vytvořila nové iniciativy na překonání 

současné patové situace, aby ve spolupráci 

s oběma zeměmi a zvláštním zástupcem 

OSN usilovala o vzájemně přijatelné řešení 

otázky názvu a aby o této záležitosti 

informovala Parlament; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  242 

Miroslav Poche 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 

opatřeních na budování důvěry, zejména v 

oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; nabádá obě vlády, 

aby využily této příležitosti a uskutečnily 

konkrétní kroky k dalšímu zlepšení 

vzájemné důvěry, a to i v otázce názvu; 

vyzývá vysokou představitelku, 

místopředsedkyni Komise, aby vytvořila 

nové iniciativy na překonání současné 

patové situace, aby ve spolupráci s oběma 

zeměmi a zvláštním zástupcem OSN 

usilovala o vzájemně přijatelné řešení 

otázky názvu a aby o této záležitosti 

informovala Parlament; 

21. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 

opatřeních na budování důvěry, zejména v 

oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; nabádá obě vlády, 

aby využily této příležitosti a uskutečnily 

konkrétní kroky k dalšímu zlepšení 

vzájemné důvěry, a to i v otázce názvu; 

vyzývá vysokou představitelku, 

místopředsedkyni Komise a komisaře 

odpovědného za jednání o rozšiřování EU, 

aby vytvořili nové iniciativy na překonání 

současné patové situace, aby ve spolupráci 

s oběma zeměmi a zvláštním zástupcem 

OSN usilovali o vzájemně přijatelné řešení 

otázky názvu a aby o této záležitosti 

informovali Parlament; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  243 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 

opatřeních na budování důvěry, zejména v 

oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; nabádá obě vlády, 

aby využily této příležitosti a uskutečnily 

konkrétní kroky k dalšímu zlepšení 

vzájemné důvěry, a to i v otázce názvu; 

vyzývá vysokou představitelku, 

místopředsedkyni Komise, aby vytvořila 

nové iniciativy na překonání současné 

patové situace, aby ve spolupráci s oběma 

zeměmi a zvláštním zástupcem OSN 

usilovala o vzájemně přijatelné řešení 

otázky názvu a aby o této záležitosti 

informovala Parlament; 

21. vítá dohodu s Řeckem o jedenácti 

opatřeních na budování důvěry, zejména v 

oblastech, jako je vzdělávání, kultura, 

energetika a vnitřní věci; nabádá obě vlády, 

aby využily této příležitosti a uskutečnily 

konkrétní kroky k dalšímu zlepšení 

vzájemné důvěry, a to i v otázce názvu; 

vyzývá vysokou představitelku, 

místopředsedkyni Komise, aby v souladu 

s rozhodnutím Mezinárodního soudního 

dvora ze dne 5. prosince 2011 vytvořila 

nové iniciativy na překonání současné 

patové situace, aby ve spolupráci s oběma 

zeměmi a zvláštním zástupcem OSN 

usilovala o vzájemně přijatelné řešení 

otázky názvu a aby o této záležitosti 

informovala Parlament; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  244 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. v tomto ohledu podporuje návrh 

složeného názvu se zeměpisným 

označením, který předložil vyslanec OSN 

Nimetz, pokud tím nebude dotčena 

makedonská národnost, identita, kultura 

a jazyk; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  245 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh usnesení 

Bod 21 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21b. vítá setkání ministra zahraničních 

věcí Řecka a ministra zahraničních věcí 

Makedonie, které nedávno proběhlo 

v Aténách a na němž obě strany vyjádřily 

ochotu pracovat na dalším zlepšení 

charakteru dvoustranných vztahů a 

zahájit konstruktivní dialog, jakož i 

realizaci již dříve přijatých opatření 

zaměřených na budování důvěry; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  246 

Sergei Stanishev 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. opakuje své znepokojení nad 

používáním historických argumentů v 

současné debatě se sousedy a vítá každé 

úsilí o společné oslavy sdílených 

historických událostí se sousedními 

členskými státy EU; zastává názor, že by 

to přispělo k lepšímu pochopení dějin a k 

dobrým sousedským vztahům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  247 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá konstruktivní úlohu této země při 22. vítá konstruktivní úlohu této země při 
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rozvíjení regionální a mezinárodní 

spolupráce; konstatuje, že země dosud 

nevyřešila veškeré záležitosti související s 

jejími vztahy s Bulharskem, ačkoli 

proběhla jednání o smlouvě o přátelství, 

dobrých sousedských vztazích a 

spolupráci a byly uspořádány návštěvy na 

vysoké úrovni; vyzývá vládu, aby zlepšila 

celkovou úroveň souladu se zahraniční 

politikou EU, vzhledem k tomu, že míra 

souladu (68 %) je i nadále nízká; vyzývá 

vládu, aby vyhověla požadavkům 

společných postojů EU k integritě 

Římského statutu; 

rozvíjení regionální a mezinárodní 

spolupráce; domnívá se, že regionální 

spolupráce představuje zásadní prvek 

procesu přistoupení k EU, který do 

regionu vnáší stabilitu a prosperitu a měl 

by být pro vládu prioritou; vyzývá vládu, 

aby se soustředila na nadnárodní 

projekty, jako jsou celoevropské dopravní 

koridory, železniční spojení mezi Sofií a 

Skopjí a další infrastrukturní projekty 

vyvíjené s členskými zeměmi EU, včetně 

hraničních přechodů, které budou 

významným způsobem stimulovat 

hospodářský rozvoj v celém regionu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  248 

Tunne Kelam 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá konstruktivní úlohu této země při 

rozvíjení regionální a mezinárodní 

spolupráce; konstatuje, že země dosud 

nevyřešila veškeré záležitosti související s 

jejími vztahy s Bulharskem, ačkoli 

proběhla jednání o smlouvě o přátelství, 

dobrých sousedských vztazích a spolupráci 

a byly uspořádány návštěvy na vysoké 

úrovni; vyzývá vládu, aby zlepšila 

celkovou úroveň souladu se zahraniční 

politikou EU, vzhledem k tomu, že míra 

souladu (68 %) je i nadále nízká; vyzývá 

vládu, aby vyhověla požadavkům 

společných postojů EU k integritě 

Římského statutu; 

22. vítá konstruktivní úlohu této země při 

rozvíjení regionální a mezinárodní 

spolupráce; konstatuje, že země dosud 

nevyřešila veškeré záležitosti související s 

jejími vztahy s Bulharskem, ačkoli 

proběhla jednání o smlouvě o přátelství, 

dobrých sousedských vztazích a spolupráci 

a byly uspořádány návštěvy na vysoké 

úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  249 

Andrey Kovatchev 



 

AM\1080975CS.doc 141/152 PE573.037v01-00 

 CS 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá konstruktivní úlohu této země při 

rozvíjení regionální a mezinárodní 

spolupráce; konstatuje, že země dosud 

nevyřešila veškeré záležitosti související s 

jejími vztahy s Bulharskem, ačkoli 

proběhla jednání o smlouvě o přátelství, 

dobrých sousedských vztazích a 

spolupráci a byly uspořádány návštěvy na 

vysoké úrovni; vyzývá vládu, aby zlepšila 

celkovou úroveň souladu se zahraniční 

politikou EU, vzhledem k tomu, že míra 

souladu (68 %) je i nadále nízká; vyzývá 

vládu, aby vyhověla požadavkům 

společných postojů EU k integritě 

Římského statutu; 

22. vítá ochotu této země účastnit se 

setkání na vysoké úrovni s představiteli 

sousedních zemí coby prostředku 

podporujícího regionální spolupráci; 

konstatuje, že země dosud nevyřešila 

veškeré záležitosti související s jejími 

vztahy s Bulharskem, jako jsou obnova 

bulharských vojenských hřbitovů, k níž 

mělo dojít již dávno, a společné 

připomínání historický postav a událostí, 

jež jsou společné oběma zemím; 

připomíná, že je důležité dokončit jednání 

o smlouvě o přátelství a dobrých 

sousedských vztazích s Bulharskem; 

vyzývá vládu, aby zlepšila celkovou 

úroveň souladu se zahraniční politikou EU, 

vzhledem k tomu, že míra souladu (68 %) 

je i nadále nízká; vyzývá vládu, aby 

vyhověla požadavkům společných postojů 

EU k integritě Římského statutu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  250 

Sofia Sakorafa 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá konstruktivní úlohu této země při 

rozvíjení regionální a mezinárodní 

spolupráce; konstatuje, že země dosud 

nevyřešila veškeré záležitosti související s 

jejími vztahy s Bulharskem, ačkoli 

proběhla jednání o smlouvě o přátelství, 

dobrých sousedských vztazích a spolupráci 

a byly uspořádány návštěvy na vysoké 

úrovni; vyzývá vládu, aby zlepšila 

celkovou úroveň souladu se zahraniční 

22. zdůrazňuje význam regionální 

spolupráce v souladu s evropskou 

agendou a evropskými hodnotami a 

vyzývá k dalšímu pokroku v tomto směru; 

konstatuje, že země dosud nevyřešila 

veškeré záležitosti související s jejími 

vztahy s Bulharskem, ačkoli proběhla 

jednání o smlouvě o přátelství, dobrých 

sousedských vztazích a spolupráci a byly 

uspořádány návštěvy na vysoké úrovni; 
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politikou EU, vzhledem k tomu, že míra 

souladu (68 %) je i nadále nízká; vyzývá 

vládu, aby vyhověla požadavkům 

společných postojů EU k integritě 

Římského statutu; 

vyzývá vládu, aby zlepšila celkovou 

úroveň souladu se zahraniční politikou EU, 

vzhledem k tomu, že míra souladu (68 %) 

je i nadále nízká; vyzývá vládu, aby 

vyhověla požadavkům společných postojů 

EU k integritě Římského statutu; 

Or. el 

Pozměňovací návrh  251 

Nikos Androulakis 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá konstruktivní úlohu této země při 

rozvíjení regionální a mezinárodní 

spolupráce; konstatuje, že země dosud 

nevyřešila veškeré záležitosti související s 

jejími vztahy s Bulharskem, ačkoli 

proběhla jednání o smlouvě o přátelství, 

dobrých sousedských vztazích a spolupráci 

a byly uspořádány návštěvy na vysoké 

úrovni; vyzývá vládu, aby zlepšila 

celkovou úroveň souladu se zahraniční 

politikou EU, vzhledem k tomu, že míra 

souladu (68 %) je i nadále nízká; vyzývá 

vládu, aby vyhověla požadavkům 

společných postojů EU k integritě 

Římského statutu; 

22. zdůrazňuje význam regionální 

spolupráce; konstatuje, že země dosud 

nevyřešila veškeré záležitosti související s 

jejími vztahy s Bulharskem, ačkoli 

proběhla jednání o smlouvě o přátelství, 

dobrých sousedských vztazích a spolupráci 

a byly uspořádány návštěvy na vysoké 

úrovni; vyzývá vládu, aby zlepšila 

celkovou úroveň souladu se zahraniční 

politikou EU, vzhledem k tomu, že míra 

souladu (68 %) je i nadále nízká; vyzývá 

vládu, aby vyhověla požadavkům 

společných postojů EU k integritě 

Římského statutu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  252 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá konstruktivní úlohu této země při 

rozvíjení regionální a mezinárodní 

spolupráce; konstatuje, že země dosud 

22. zdůrazňuje význam regionální 

spolupráce v souladu s evropskou 

agendou a evropskými hodnotami a 
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nevyřešila veškeré záležitosti související s 

jejími vztahy s Bulharskem, ačkoli 

proběhla jednání o smlouvě o přátelství, 

dobrých sousedských vztazích a spolupráci 

a byly uspořádány návštěvy na vysoké 

úrovni; vyzývá vládu, aby zlepšila 

celkovou úroveň souladu se zahraniční 

politikou EU, vzhledem k tomu, že míra 

souladu (68 %) je i nadále nízká; vyzývá 

vládu, aby vyhověla požadavkům 

společných postojů EU k integritě 

Římského statutu; 

vyzývá k dalšímu pokroku v tomto směru; 

konstatuje, že země dosud nevyřešila 

veškeré záležitosti související s jejími 

vztahy s Bulharskem, ačkoli proběhla 

jednání o smlouvě o přátelství, dobrých 

sousedských vztazích a spolupráci a byly 

uspořádány návštěvy na vysoké úrovni; 

vyzývá vládu, aby zlepšila celkovou 

úroveň souladu se zahraniční politikou EU, 

vzhledem k tomu, že míra souladu (68 %) 

je i nadále nízká; vyzývá vládu, aby 

vyhověla požadavkům společných postojů 

EU k integritě Římského statutu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  253 

Eleni Theocharous 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá konstruktivní úlohu této země při 

rozvíjení regionální a mezinárodní 

spolupráce; konstatuje, že země dosud 

nevyřešila veškeré záležitosti související s 

jejími vztahy s Bulharskem, ačkoli 

proběhla jednání o smlouvě o přátelství, 

dobrých sousedských vztazích a spolupráci 

a byly uspořádány návštěvy na vysoké 

úrovni; vyzývá vládu, aby zlepšila 

celkovou úroveň souladu se zahraniční 

politikou EU, vzhledem k tomu, že míra 

souladu (68 %) je i nadále nízká; vyzývá 

vládu, aby vyhověla požadavkům 

společných postojů EU k integritě 

Římského statutu; 

22. vyzývá Bývalou jugoslávskou 

republiku Makedonie, aby vyvíjela 

intenzivnější úsilí a hrála konstruktivní 

úlohu v regionální a mezinárodní 

spolupráci a plně respektovala historii a 

civilizaci zemí ve svém sousedství; 

konstatuje, že země dosud nevyřešila 

veškeré záležitosti související s jejími 

vztahy s Bulharskem, ačkoli proběhla 

jednání o smlouvě o přátelství, dobrých 

sousedských vztazích a spolupráci a byly 

uspořádány návštěvy na vysoké úrovni; 

vyzývá vládu, aby zlepšila celkovou 

úroveň souladu se zahraniční politikou EU, 

vzhledem k tomu, že míra souladu (68 %) 

je i nadále nízká; vyzývá vládu, aby 

vyhověla požadavkům společných postojů 

EU k integritě Římského statutu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  254 

Jozo Radoš 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá konstruktivní úlohu této země při 

rozvíjení regionální a mezinárodní 

spolupráce; konstatuje, že země dosud 

nevyřešila veškeré záležitosti související s 

jejími vztahy s Bulharskem, ačkoli 

proběhla jednání o smlouvě o přátelství, 

dobrých sousedských vztazích a spolupráci 

a byly uspořádány návštěvy na vysoké 

úrovni; vyzývá vládu, aby zlepšila 

celkovou úroveň souladu se zahraniční 

politikou EU, vzhledem k tomu, že míra 

souladu (68 %) je i nadále nízká; vyzývá 

vládu, aby vyhověla požadavkům 

společných postojů EU k integritě 

Římského statutu; 

22. vítá konstruktivní úlohu této země při 

rozvíjení regionální a mezinárodní 

spolupráce, úspěšný výsledek vídeňského 

summitu, který proběhl v roce 2015, a 

nedávné přijetí balíčku NPP 2015, jehož 

součástí jsou finanční prostředky určené 

na dva důležité infrastrukturní projekty: 

na rekonstrukci stávající železniční sítě 

v Makedonii a na investice do soustavy 

pro přenos energie Bitola-Ohrid-Albánie; 

s ohledem na výše uvedené se 

makedonské orgány vyzývají, aby 

urychleně, a to do příštího summitu 

západobalkánských zemí, který proběhne 

roku 2016 ve Francii, zavedly takzvaná 

„měkká opatření“ dohodnutá na summitu 

západobalkánských států ve Vídni v roce 

2015 (např. sladění/zjednodušení postupů 

pro překračování hranic, reformy 

železnic, informační systémy); konstatuje, 

že země dosud nevyřešila veškeré 

záležitosti související s jejími vztahy s 

Bulharskem, ačkoli proběhla jednání o 

smlouvě o přátelství, dobrých sousedských 

vztazích a spolupráci a byly uspořádány 

návštěvy na vysoké úrovni; vyzývá vládu, 

aby zlepšila celkovou úroveň souladu se 

zahraniční politikou EU, vzhledem k tomu, 

že míra souladu (68 %) je i nadále nízká; 

vyzývá vládu, aby vyhověla požadavkům 

společných postojů EU k integritě 

Římského statutu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  255 

Tunne Kelam 
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Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. vyzývá vládu, aby zlepšila celkovou 

úroveň souladu se zahraniční politikou 

EU, vzhledem k tomu, že míra souladu (68 

%) je i nadále nízká; vyzývá vládu, aby 

vyhověla požadavkům společných postojů 

EU k integritě Římského statutu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  256 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22b. vyzývá vládu, aby zlepšila celkovou 

úroveň souladu se zahraniční politikou 

EU a schválila zbývající prohlášení EU a 

rozhodnutí Rady vzhledem k tomu, že 

míra tohoto souladu (68 %) je i nadále 

nízká; vyzývá vládu, aby vyhověla 

požadavkům společných postojů EU k 

integritě Římského statutu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  257 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22c. vybízí k větší integraci s aliancí 

NATO a doufá v brzké zahájení jednání o 

přistoupení; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  258 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22d. konstatuje, že země dosud nevyřešila 

veškeré záležitosti související s jejími 

vztahy s Bulharskem, ačkoli proběhla 

jednání o smlouvě o přátelství, dobrých 

sousedských vztazích a spolupráci a byly 

uspořádány návštěvy na vysoké úrovni; 

vyzývá k urychlenému uzavření této 

smlouvy, která vychází z prohlášení z roku 

1999; naléhavě vybízí ke společným 

oslavám sdílených historických událostí a 

postav a ke zřízení společných výborů 

odborníků v oblasti historie a vzdělávání; 

domnívá se, že zavedení vzdělávacích 

materiálů oproštěných od ideologických 

výkladů historie a nenávistných výroků, 

akademická spolupráce a prosazování 

kladného postoje mladých lidí 

k sousedním zemím budou mít příznivý 

vliv a povedou ke zlepšení vzájemného 

porozumění; vyzývá orgány, aby 

nezneužívaly a neporušovaly politická, 

sociální a kulturní práva občanů země, 

kteří se otevřeně hlásí k bulharské 

národnosti; lituje skutečnosti, že 

Bulharsko je často ve sdělovacích 

prostředcích, historických publikacích a 

filmech sponzorovaných vládou ve Skopji 

líčeno negativně, což poškozuje vzájemné 

vztahy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  259 

Sergei Stanishev 
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Návrh usnesení 

Bod 22 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22e. naléhavě vybízí orgány a občanskou 

společnost, aby učinily příslušné kroky 

směrem k historickému smíření s cílem 

překonat rozdíly mezi různými etnickými a 

národnostními skupinami i v rámci nich, 

včetně občanů bulharské národnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  260 

Andrej Plenković 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 f (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22f. vítá fakt, že se země aktivně zapojila 

do agendy 6 západního Balkánu týkající 

se propojení, neboť podpořila dohodu o 

hlavní regionální dopravní síti a další 

závazky, které byly přijaty v rámci tzv. 

berlínského procesu; bere na vědomí 

zřízení Národního investičního výboru a 

vybízí Makedonii, aby i nadále 

připravovala solidní seznamy projektů 

v oblasti dopravní sítě západního 

Balkánu;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  261 

Andrej Plenković 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 g (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22g. vyzývá Komisi a Radu, aby 
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Makedonii zahrnuly do 

makroregionálních strategií EU pro 

spolupráci v jihovýchodní Evropě; 

blahopřeje k úspěšnému završení 

makedonského předsednictví 

Středoevropské iniciativy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  262 

Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 h (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22h. s ohledem na údaje a analýzy 

agentury Eurostat a dalších 

mezinárodních organizací, které 

poukazují na silné migrační tendence 

zejména mezi mladými lidmi, doporučuje 

posoudit vnitrostátní strategii pro 

vytváření sítí, spolupráci a omezení odlivu 

vysoce vzdělaných pracovníků a 

odborníků na léta 2013–2020 a dodat 

záznamy a statistiky vypovídající o těchto 

tendencích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  263 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 i (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22i. se znepokojením poukazuje na 

rostoucí odliv mozků, zejména mezi 

mladými lidmi; doporučuje posoudit 

vnitrostátní strategii pro vytváření sítí, 

spolupráci a omezení odlivu vysoce 
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vzdělaných pracovníků a odborníků na 

léta 2013–2020 a zpřístupnit záznamy a 

statistiky vypovídající o těchto tendencích 

veřejnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  264 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 j (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22j. naléhavě vybízí makedonskou 

Agenturu pro mládež a sport, aby uznala 

úlohu stálého mechanismu spolupráce s 

makedonskou Národní radou mládeže a 

podpořila a zřídila tento mechanismus; 

vítá vytváření vnitrostátní strategie pro 

mládež na období 2016–2025 a 

zdůrazňuje nutnost vyčlenit na její 

provádění náležité prostředky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  265 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 k (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22k. se znepokojením poukazuje na 

náročné úkoly, které stojí před státním 

vzdělávacím systémem, a zdůrazňuje, že 

tento aspekt si žádá komplexní analýzu; 

doporučuje strategické naplánování 

budoucích reforem a legislativních změn, 

do něhož by byla zapojena studentská 

hnutí a studentské organizace, a to 
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plánování reforem a změn, které by 

studentům umožnily plné uplatňování 

jejich práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  266 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 l (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22l. poukazuje na nutnost vyvinout 

značné úsilí na poli životního prostředí, 

obzvláště pokud jde o kvalitu ovzduší; 

vyjadřuje v tomto ohledu znepokojení nad 

indexem znečištění ovzduší, který 

dosahuje ve Skopji a několika dalších 

městech trvale vysokých hodnot, a nad 

dvacetkrát vyšší koncentrací částic PM10, 

než jsou povolené limity, což představuje 

vážné ohrožení zdraví, a vyzývá 

makedonské orgány, aby přijaly patřičná 

opatření s cílem řešit tuto krizovou situaci 

a relevantní strukturální problémy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  267 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 m (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22m. vyjadřuje znepokojení nad 

plánovanou výstavbou sedmnácti malých 

a dvou velkých vodních elektráren 

v lokalitách Lukovo Pole a Boskov Most; 

upozorňuje, že se zatím nezačalo 
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uplatňovat acquis v oblasti ochrany 

přírody ani se nezačalo s realizací sítě 

Natura 2000; v tomto ohledu vyzývá 

k dodržování doporučení stálého výboru 

Bernské úmluvy (č. 184(2015)), tj. 

k přerušení realizace všech vládních 

projektů na území národního parku 

Mavrovo do té doby, než bude 

v naprostém souladu s právními předpisy 

EU v oblasti životního prostředí 

dokončeno strategické posouzení vlivu na 

životní prostředí, které vychází 

z konkrétních průzkumů prováděných na 

místě, s tím, že na příslušném 

rozhodovacím procesu se budou podílet 

místní komunity a další zúčastněné 

strany;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  268 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 n (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22n. lituje skutečnosti, že cíle v odvětví 

energetiky nebyly splněny, zejména pokud 

jde o energetickou účinnost a využívání 

obnovitelných zdrojů, a vyzývá 

k urychlenému přijetí příslušných akčních 

plánů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  269 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 o (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22o. upozorňuje, že stávající cíle pro 

snižování emisí jsou ve srovnání s cíli EU 

a se závazky přijatými na 21. konferenci 

OSN o změně klimatu (COP21) v Paříži 

nedostatečné; v této souvislosti naléhavě 

vyzývá Makedonii, aby přezkoumala svůj 

zamýšlený vnitrostátně stanovený 

příspěvek ke snižování emisí tak, aby byl v 

souladu s průměrnými závazky EU v 

oblasti změny klimatu ambicióznější; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  270 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 p (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22p. vítá plán na zlepšení a modernizaci 

některých částí železniční sítě a vyzývá 

makedonské orgány, aby i nadále 

pokračovaly ve zkvalitňování veřejné 

dopravy ve spolupráci se sousedními 

zeměmi; 

Or. en 

 

 

 


