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Módosítás  1 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

2 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

- tekintettel az ENSZ Biztonsági 

Tanácsának 817 (1993) sz. és 845 (1993) 

sz. határozataira, 

- tekintettel az ENSZ Biztonsági 

Tanácsának 817. (1993) és 845. (1993) 

számú határozataira, az ENSZ 

Közgyűlésének 47/225. számú 

határozatára, valamint az 1995. 

szeptember 13-i ideiglenes 

megállapodásra, 

Or. el 

 

Módosítás  2 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

3 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

- tekintettel a Nemzetközi Bíróságnak az 

1995. szeptember 13-i ideiglenes 

megállapodás alkalmazásáról szóló 

ítéletére, 

törölve 

Or. el 

 

Módosítás  3 

Nikos Androulakis 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

3 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

– tekintettel a Nemzetközi Bíróságnak az 

1995. szeptember 13-i ideiglenes 

megállapodás alkalmazásáról szóló 

ítéletére, 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  4 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

3 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

– tekintettel a Nemzetközi Bíróságnak az 

1995. szeptember 13-i ideiglenes 

megállapodás alkalmazásáról szóló 

ítéletére, 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  5 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

5 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

- tekintettel az Európai Tanács 2005. 

december 16-i, az uniós tagjelölt státusz 

megadásáról szóló határozatára, valamint 

2015. június 23-i következtetéseire, 

- tekintettel az Európai Tanács 2005. 

december 16-i, az uniós tagjelölt státusz 

megadásáról szóló határozatára; tekintettel 

az Európai Tanács 2008. júniusi 

következtetéseire, az Általános Ügyek és 

Külkapcsolatok Tanácsának 2008. 
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decemberi következtetéseire, valamint az 

Általános Ügyek Tanácsának 2014. 

decemberi következetéseire, melyek szerint 

továbbra is alapvető fontosságú a 

jószomszédi viszony fenntartása, ideértve 

az ENSZ égisze alatt az ország elnevezése 

kapcsán kialakított egyeztetett és 

kölcsönösen elfogadott megoldást, 

továbbá az Általános Ügyek Tanácsának 

2015. december 15-i következtetéseire, 

Or. el 

 

Módosítás  6 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

5 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

– tekintettel az Európai Tanács 2005. 

december 16-i, az uniós tagjelölt státusz 

megadásáról szóló határozatára, valamint 

2015. június 23-i következtetéseire, 

– tekintettel az Európai Tanács 2005. 

december 16-i, az uniós tagjelölt státusz 

megadásáról szóló határozatára, valamint 

az Európai Tanács 2008. júniusi és a 

Tanács 2015. december 15-i 

következtetéseire, 

Or. en 

 

Módosítás  7 

Nikos Androulakis 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

5 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

– tekintettel az Európai Tanács 2005. 

december 16-i, az uniós tagjelölt státusz 

megadásáról szóló határozatára, valamint 

2015. június 23-i következtetéseire, 

– tekintettel az Európai Tanács 2005. 

december 16-i, az uniós tagjelölt státusz 

megadásáról szóló határozatára, valamint 

az Európai Tanács 2008. júniusi és a 

Tanács 2015. június 23-i és 2015. 
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december 15-i következtetéseire, 

Or. en 

 

Módosítás  8 

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

Giménez Barbat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

5 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

– tekintettel az Európai Tanács 2005. 

december 16-i, az uniós tagjelölt státusz 

megadásáról szóló határozatára, valamint 

2015. június 23-i következtetéseire, 

– tekintettel az Európai Tanács 2005. 

december 16-i, az uniós tagjelölt státusz 

megadásáról szóló határozatára, valamint 

2015. június 23-i és 2015. december 15-i 

következtetéseire, 

Or. en 

 

Módosítás  9 

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

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

13 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 – tekintettel az Általános Ügyek 

Tanácsának a bővítésről és a stabilizációs 

és társulási folyamatról szóló 2015. 

december 15-i következtetéseire, 

Or. en 

 

Módosítás  10 

Sergei Stanishev 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

14 a bevezető hivatkozás (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 – tekintettel az Általános Ügyek 

Tanácsának a bővítésről és a stabilizációs 

és társulási folyamatról szóló 2015. 

december 15-i következtetéseire, 

Or. en 

 

Módosítás  11 

Eduard Kukan 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

12 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 – tekintettel az EBESZ/ODIHR 

igényfelmérő missziójának 2015. 

november 27-i jelentésére, 

Or. en 

 

Módosítás  12 

Eduard Kukan 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

10 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 – tekintettel a rendszerszintű 

jogállamisági problémákkal foglalkozó 

vezető szakértői csoportnak a 2015 

tavaszán feltárt lehallgatásokkal 

kapcsolatos ajánlásaira, 

Or. en 
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Módosítás  13 

Richard Howitt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

15 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 (Ez a horizontális módosítás a teljes 

szövegre vonatkozik.) 

 A jelentés címe és az A. 

preambulumbekezdés a „Macedónia Volt 

Jugoszláv Köztársaság” elnevezést 

használja, a szövegben és az elfogadott 

módosításokban azonban az ország nevére 

vonatkozó hivatkozásokat valamennyi 

esetben az „annak”, „az ország”, „az”, 

valamint hasonló nem konkrét fogalmak 

váltják fel; a „Macedón Köztársaság” 

elnevezést a szöveg nem használja, viszont 

a „macedóniai” szót megtartja. 

Or. en 

 

Módosítás  14 

Cristian Dan Preda 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

A preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

A. mivel az uniós tagság kilátása komoly 

ösztönző erő a reformok, illetve 

reményforrás a fiatal nemzedékek sikeres 

jövője tekintetében; mivel közvélemény-

kutatások szerint Macedónia Volt 

Jugoszláv Köztársaságban az emberek 

nagy része támogatja az uniós tagságot; 

A. mivel az uniós tagság kilátása komoly 

ösztönző erő a további – különösen a 

jogállamiságot, a bírói kar függetlenségét 

és a korrupció elleni küzdelmet érintő – 

reformok, illetve reményforrás a fiatal 

nemzedékek sikeres jövője tekintetében; 

mivel közvélemény-kutatások szerint 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban 

az emberek nagy része támogatja az uniós 

tagságot; 

Or. en 



 

AM\1080975HU.doc 9/169 PE573.037v01-00 

 HU 

 

Módosítás  15 

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

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

A a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 Aa. mivel a jogállamiság, a 

médiaszabadság, a regionális 

együttműködés és a jószomszédi 

kapcsolatok az uniós bővítési folyamat 

elengedhetetlen elemei; 

Or. en 

 

Módosítás  16 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

B preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

B. mivel az ország már tíz éve uniós 

tagjelölt ország, amely az uniós 

vívmányoknak való megfelelés 

tekintetében élen jár a tagjelölt országok 

között; 

 

B. mivel az ország már tíz éve uniós 

tagjelölt ország; 

Or. el 

 

Módosítás  17 

Nikos Androulakis 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

B preambulumbekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

B. mivel Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság már tíz éve uniós tagjelölt 

ország, amely az uniós vívmányoknak való 

megfelelés tekintetében élen jár a tagjelölt 

országok között; 

B. mivel Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság már tíz éve uniós tagjelölt 

ország, és viszonylag jó szinten van az 

uniós vívmányoknak való megfelelés 

tekintetében; 

Or. en 

 

Módosítás  18 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

B preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

B. mivel Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság már tíz éve uniós tagjelölt 

ország, amely az uniós vívmányoknak való 

megfelelés tekintetében élen jár a tagjelölt 

országok között; 

B. mivel Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság már tíz éve uniós tagjelölt 

ország, és viszonylag jó szinten van az 

uniós vívmányoknak való megfelelés 

tekintetében; 

Or. en 

 

Módosítás  19 

Angel Dzhambazki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

B preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

B. mivel Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság már tíz éve uniós tagjelölt 

ország, amely az uniós vívmányoknak való 

megfelelés tekintetében élen jár a tagjelölt 

országok között; 

B. mivel Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság már tíz éve uniós tagjelölt 

ország, és magas szintet ért el az uniós 

vívmányoknak való megfelelés 

tekintetében; 

Or. en 
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Módosítás  20 

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

Giménez Barbat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

B preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

B. mivel Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság már tíz éve uniós tagjelölt 

ország,amely az uniós vívmányoknak való 

megfelelés tekintetében élen jár a tagjelölt 

országok között; 

B. mivel Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság már tíz éve uniós tagjelölt 

ország, amely az uniós vívmányoknak való 

megfelelés tekintetében a leginkább 

előrehaladott tagjelölt országok közé 

tartozik; 

Or. en 

 

Módosítás  21 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

B preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

B. mivel Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság már tíz éve uniós tagjelölt 

ország, amely az uniós vívmányoknak való 

megfelelés tekintetében élen jár a tagjelölt 

országok között; 

B. mivel Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság már tíz éve uniós tagjelölt 

ország, amely az uniós vívmányoknak való 

megfelelés tekintetében élen jár a tagjelölt 

országok között, noha a vívmányok egy 

részét még nem hajtotta végre 

megfelelően; 

Or. en 

 

Módosítás  22 

David McAllister 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

B preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

B. mivel Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság már tíz éve uniós tagjelölt 

ország, amely az uniós vívmányoknak való 

megfelelés tekintetében élen jár a tagjelölt 

országok között; 

B. mivel Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság már tíz éve uniós tagjelölt 

ország, amely az uniós vívmányoknak való 

megfelelés tekintetében még mindig élen 

jár a tagjelölt országok között; 

Or. en 

 

Módosítás  23 

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

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

B a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 Ba. mivel a (potenciális) tagjelölt 

országokat a saját érdemeik alapján ítélik 

meg, és a szükséges reformok gyorsasága 

és minősége határozza meg a csatlakozási 

menetrendet; 

Or. en 

 

Módosítás  24 

Richard Howitt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

C preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

C. mivel a Bizottság – a Parlament 

támogatásával – számos alkalommal kérte 

a csatlakozási tárgyalások megkezdését, 

hangsúlyozva, hogy a tárgyalások az egyik 

legfontosabb hajtóerőt jelentik a 

C. mivel a Bizottság, a Tanács és a 

Parlament között konszenzus van abban, 

hogy az országgal folytatandó csatlakozási 

tárgyalások megkezdésére vonatkozó 

kedvező ajánlás fenntartásának feltétele a 
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szükséges reformok folyamatában; mivel 

a Tanács akadályozta ezt a folyamatot az 

ország nevével kapcsolatban 

Görögországgal fennálló, máig 

rendezetlen vitára hivatkozva; mivel 

kétoldalú kérdéseket nem szabadna 

ürügyként felhasználni az uniós 

tárgyalások akadályozására; 

június–júliusi politikai megállapodás 

teljes körű végrehajtása, valamint a 

sürgős reformprioritások végrehajtása 

tekintetében történő lényegi előrelépés; 

Or. en 

 

Módosítás  25 

Nikos Androulakis 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

C preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

C. mivel a Bizottság – a Parlament 

támogatásával – számos alkalommal kérte 

a csatlakozási tárgyalások megkezdését, 

hangsúlyozva, hogy a tárgyalások az egyik 

legfontosabb hajtóerőt jelentik a 

szükséges reformok folyamatában; mivel 

a Tanács akadályozta ezt a folyamatot az 

ország nevével kapcsolatban 

Görögországgal fennálló, máig 

rendezetlen vitára hivatkozva; mivel 

kétoldalú kérdéseket nem szabadna 

ürügyként felhasználni az uniós 

tárgyalások akadályozására; 

C. mivel a Bizottság – a Parlament 

támogatásával – számos alkalommal kérte 

a csatlakozási tárgyalások megkezdését; 

mivel a Tanács elhalasztotta a 

csatlakozási tárgyalások megkezdésére 

vonatkozó határozathozatalt, és a 

Bizottság arra vonatkozó naprakész 

tájékoztatása alapján fog visszatérni a 

kérdésre, hogy milyen előrelépés történt a 

politikai kritériumok és a jószomszédi 

kapcsolatok tekintetében; 

Or. en 

 

Módosítás  26 

Philippe Juvin 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

C preambulumbekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

C. mivel a Bizottság – a Parlament 

támogatásával – számos alkalommal kérte 

a csatlakozási tárgyalások megkezdését, 

hangsúlyozva, hogy a tárgyalások az egyik 

legfontosabb hajtóerőt jelentik a szükséges 

reformok folyamatában; mivel a Tanács 

akadályozta ezt a folyamatot az ország 

nevével kapcsolatban Görögországgal 

fennálló, máig rendezetlen vitára 

hivatkozva; mivel kétoldalú kérdéseket 

nem szabadna ürügyként felhasználni az 

uniós tárgyalások akadályozására; 

C. mivel a Bizottság – a Parlament 

támogatásával – számos alkalommal kérte 

a csatlakozási tárgyalások megkezdését, 

hangsúlyozva, hogy a tárgyalások az egyik 

legfontosabb hajtóerőt jelentik a szükséges 

reformok folyamatában; mivel a 

Görögország és Macedónia Volt 

Jugoszláv Köztársaság között a 

közelmúltban létrejött megállapodások 

megerősítik a két ország közötti kölcsönös 

bizalmat a név kérdésének elfogadható 

megoldása tekintetében, elkerülve ezáltal, 

hogy a Tanács blokkolja az esetleges 

csatlakozást; 

Or. fr 

 

Módosítás  27 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

C preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

C. mivel a Bizottság – a Parlament 

támogatásával – számos alkalommal kérte 

a csatlakozási tárgyalások megkezdését, 

hangsúlyozva, hogy a tárgyalások az egyik 

legfontosabb hajtóerőt jelentik a szükséges 

reformok folyamatában; mivel a Tanács 

akadályozta ezt a folyamatot az ország 

nevével kapcsolatban Görögországgal 

fennálló, máig rendezetlen vitára 

hivatkozva; mivel kétoldalú kérdéseket 

nem szabadna ürügyként felhasználni az 

uniós tárgyalások akadályozására; 

C. mivel a Bizottság – a Parlament 

támogatásával – számos alkalommal kérte 

a csatlakozási tárgyalások megkezdését, 

hangsúlyozva, hogy a tárgyalások az egyik 

legfontosabb hajtóerőt jelentik a szükséges 

reformok folyamatában; mivel a Tanács 

nem hozott döntést a csatlakozási 

tárgyalások megkezdéséről Macedónia 

Volt Jugoszláv Köztársasággal, jelezve, 

hogy a kérdést újra napirendre tűzi a 

Bizottságtól a kikötött reformok 

megvalósítására, valamint a jószomszédi 

viszony erősítésére és a névvel kapcsolatos 

vitában az Egyesült Nemzetek égisze alatt 

egyeztetett és kölcsönösen elfogadott 

megoldás elérése érdekében tett egyedi 

intézkedésekre vonatkozó naprakész 
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információk alapján, az Általános Ügyek 

Tanácsának 2014. decemberi 

következtetései szerint; 

Or. el 

 

Módosítás  28 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

C preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

C. mivel a Bizottság – a Parlament 

támogatásával – számos alkalommal kérte 

a csatlakozási tárgyalások megkezdését, 

hangsúlyozva, hogy a tárgyalások az egyik 

legfontosabb hajtóerőt jelentik a szükséges 

reformok folyamatában; mivel a Tanács 

akadályozta ezt a folyamatot az ország 

nevével kapcsolatban Görögországgal 

fennálló, máig rendezetlen vitára 

hivatkozva; mivel kétoldalú kérdéseket 

nem szabadna ürügyként felhasználni az 

uniós tárgyalások akadályozására; 

C. mivel a Bizottság –  a Parlament 

támogatásával – számos alkalommal kérte 

a csatlakozási tárgyalások megkezdését, 

hangsúlyozva, hogy a tárgyalások az egyik 

legfontosabb hajtóerőt jelentik a szükséges 

reformok folyamatában; mivel a Tanács 

elhalasztotta a csatlakozási tárgyalások 

megkezdésére vonatkozó 

határozathozatalt, kifejtve, hogy a 

kérdésre annak alapján fog visszatérni, 

hogy milyen naprakész tájékoztatást kap a 

Bizottságtól az elfogadott reformok 

végrehajtására, valamint a jószomszédi 

kapcsolatok előmozdítását és az ország 

nevével kapcsolatos vita tárgyalásos és 

kölcsönösen elfogadott megoldását célzó 

kézzelfogható lépésekre vonatkozóan, 

összhangban az Általános Ügyek Tanácsa 

2014. decemberi következtetéseivel; 

Or. en 

 

Módosítás  29 

Georgios Epitideios 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

C preambulumbekezdés 



 

PE573.037v01-00 16/169 AM\1080975HU.doc 

HU 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

C. mivel a Bizottság – a Parlament 

támogatásával – számos alkalommal kérte 

a csatlakozási tárgyalások megkezdését, 

hangsúlyozva, hogy a tárgyalások az egyik 

legfontosabb hajtóerőt jelentik a szükséges 

reformok folyamatában; mivel a Tanács 

akadályozta ezt a folyamatot az ország 

nevével kapcsolatban Görögországgal 

fennálló, máig rendezetlen vitára 

hivatkozva; mivel kétoldalú kérdéseket 

nem szabadna ürügyként felhasználni az 

uniós tárgyalások akadályozására; 

C. mivel a Bizottság – a Parlament 

támogatásával – számos alkalommal kérte 

a csatlakozási tárgyalások megkezdését, 

hangsúlyozva, hogy a tárgyalások az egyik 

legfontosabb hajtóerőt jelentik a szükséges 

reformok folyamatában; mivel a Tanács 

akadályozta ezt a folyamatot az ország 

nevével kapcsolatban Görögországgal 

fennálló, máig rendezetlen vitára 

hivatkozva; 

Or. el 

 

Módosítás  30 

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

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

C preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

C. mivel a Bizottság a Parlament 

támogatásával – számos alkalommal kérte 

a csatlakozási tárgyalások megkezdését, 

hangsúlyozva, hogy a tárgyalások az egyik 

legfontosabb hajtóerőt jelentik a szükséges 

reformok folyamatában; mivel a Tanács 

akadályozta ezt a folyamatot az ország 

nevével kapcsolatban Görögországgal 

fennálló, máig rendezetlen vitára 

hivatkozva; mivel kétoldalú kérdéseket 

nem szabadna ürügyként felhasználni az 

uniós tárgyalások akadályozására; 

C. mivel az elmúlt években a Bizottság – a 

Parlament támogatásával – számos 

alkalommal kérte a csatlakozási 

tárgyalások megkezdését, hangsúlyozva, 

hogy a tárgyalások az egyik legfontosabb 

hajtóerőt jelentik a szükséges reformok 

folyamatában; mivel a Tanács nem jutott 

megállapodásra a csatlakozási 

tárgyalások megkezdésével kapcsolatban; 

mivel kétoldalú kérdéseket nem szabadna 

ürügyként felhasználni az uniós 

tárgyalások akadályozására, hanem a 

csatlakozási folyamat során konstruktív 

szellemben, a lehető leghamarabb 

rendezni kellene őket, figyelembe véve az 

általános uniós érdekeket és értékeket; 

Or. en 
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Módosítás  31 

Urmas Paet 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

C preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

C. mivel a Bizottság – a Parlament 

támogatásával – számos alkalommal kérte 

a csatlakozási tárgyalások megkezdését, 

hangsúlyozva, hogy a tárgyalások az egyik 

legfontosabb hajtóerőt jelentik a szükséges 

reformok folyamatában; mivel a Tanács 

akadályozta ezt a folyamatot az ország 

nevével kapcsolatban Görögországgal 

fennálló, máig rendezetlen vitára 

hivatkozva; mivel kétoldalú kérdéseket 

nem szabadna ürügyként felhasználni az 

uniós tárgyalások akadályozására; 

C. mivel a Bizottság – a Parlament és a 

legtöbb tagállam támogatásával – számos 

alkalommal kérte a csatlakozási 

tárgyalások megkezdését, hangsúlyozva, 

hogy a tárgyalások az egyik legfontosabb 

hajtóerőt jelentik a szükséges reformok 

folyamatában; mivel a Tanács nem tudott 

megállapodásra jutni az ország nevével 

kapcsolatban Görögországgal fennálló, 

máig rendezetlen vita miatt; mivel 

kétoldalú kérdéseket nem szabadna 

ürügyként felhasználni az uniós 

tárgyalások akadályozására; 

Or. et 

 

Módosítás  32 

Eleni Theocharous 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

C preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

C. mivel a Bizottsága Parlament 

támogatásával – számos alkalommal kérte 

a csatlakozási tárgyalások megkezdését, 

hangsúlyozva, hogy a tárgyalások az egyik 

legfontosabb hajtóerőt jelentik a szükséges 

reformok folyamatában; mivel a Tanács 

akadályozta ezt a folyamatot az ország 

nevével kapcsolatban Görögországgal 

fennálló, máig rendezetlen vitára 

hivatkozva; mivel kétoldalú kérdéseket 

nem szabadna ürügyként felhasználni az 

C. mivel a Bizottság a Parlament 

támogatásával – számos alkalommal kérte 

a csatlakozási tárgyalások megkezdését, 

hangsúlyozva, hogy a tárgyalások az egyik 

legfontosabb hajtóerőt jelentik a szükséges 

reformok folyamatában; mivel a Tanács 

akadályozta ezt a folyamatot az ország 

nevével kapcsolatban Görögországgal 

fennálló, máig rendezetlen vitára 

hivatkozva; mivel Macedónia Volt 

Jugoszláv Köztársaság nem működik 
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uniós tárgyalások akadályozására; együtt megfelelően az arra irányuló 

ENSZ-törekvésekkel, hogy mindenki 

számára elfogadható megoldást lehessen 

találni az ország nevével kapcsolatban 

Görögországgal fennálló vitára; mivel 

kétoldalú kérdéseket nem szabadna 

ürügyként felhasználni az uniós 

tárgyalások akadályozására, és a tagjelölt 

államnak tiszteletben kell tartania a 

tagállamokat, és nem szabadna kétoldalú 

kérdéseket ürügyként felhasználnia az 

uniós és a nemzetközi jogrendből adódó 

jogi és egyéb politikai kötelezettségeinek 

teljesítése tekintetében; 

Or. en 

 

Módosítás  33 

Sergei Stanishev 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

C preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

C. mivel a Bizottság a Parlament 

támogatásával – számos alkalommal kérte 

a csatlakozási tárgyalások megkezdését, 

hangsúlyozva, hogy a tárgyalások az egyik 

legfontosabb hajtóerőt jelentik a szükséges 

reformok folyamatában; mivel a Tanács 

akadályozta ezt a folyamatot az ország 

nevével kapcsolatban Görögországgal 

fennálló, máig rendezetlen vitára 

hivatkozva; mivel kétoldalú kérdéseket 

nem szabadna ürügyként felhasználni az 

uniós tárgyalások akadályozására; 

C. mivel a Bizottság a Parlament 

támogatásával – számos alkalommal kérte 

a csatlakozási tárgyalások megkezdését, 

hangsúlyozva, hogy a tárgyalások az egyik 

legfontosabb hajtóerőt jelentik a szükséges 

reformok folyamatában; mivel a Tanács 

akadályozta ezt a folyamatot az ország 

nevével kapcsolatban Görögországgal 

fennálló, máig rendezetlen vitára 

hivatkozva; mivel kétoldalú kérdéseket 

nem szabadna ürügyként felhasználni az 

uniós tárgyalások akadályozására, de 

konstruktív szellemben a lehető 

leghamarabb rendezni kellene őket, szem 

előtt tartva az ENSZ és az EU alapelveit 

és értékeit; 

Or. en 
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Módosítás  34 

Richard Howitt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

C a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 Ca. mivel kétoldalú kérdéseket nem 

szabadna felhasználni az uniós 

csatlakozási folyamat akadályozására; 

mivel a politikai megállapodás sikeres 

végrehajtása olyan környezetet teremthet, 

amelyben reális kilátás van az ország 

nevével kapcsolatban Görögországgal 

fennálló vita tárgyalásos megoldására; 

Or. en 

 

Módosítás  35 

Urmas Paet 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

C a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 Ca. mivel az ország nevével kapcsolatban 

fennálló vita miatt Macedónia a NATO-

hoz sem tud csatlakozni;  

Or. et 

Módosítás  36 

Eduard Kukan 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

C a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 Ca. mivel valamennyi tagjelölt országot 

saját érdemei alapján kell megítélni; 
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Or. en 

 

Módosítás  37 

Eduard Kukan 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

C b preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 Cb. mivel a jogállamiság, a 

médiaszabadság, a regionális 

együttműködés és a jószomszédi 

kapcsolatok az uniós bővítési folyamat 

elengedhetetlen elemei; 

Or. en 

 

Módosítás  38 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

D preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

D. mivel a kormány és az ellenzék közös 

felelőssége a fenntartható politikai 

együttműködés biztosítása, amely alapvető 

fontosságú az ország demokratikus 

fejlődése, az európai menetrend 

megvalósításra való törekvés és a közjó 

tekintetében; 

D. mivel Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság 2001 óta a legnagyobb 

politikai válsággal küzdött az idei évben; 

mivel a megosztó politikai mentalitás, a 

kompromisszum hiánya és a párbeszéd 

teljes összeomlása elhúzódó politikai 

válság formájában jelentkezett, melynek 

eredményeként a fontosabb ellenzéki 

pártok bojkottálták a parlamentet, és a 

közintézményekbe vetett bizalmat tovább 

gyengítették; mivel a válságot tovább 

súlyosbították a napvilágra került 

telefonos lehallgatási ügyek, melyekben 

magas beosztású kormányzati tisztviselők 

voltak érintettek, továbbá az állítólagos 

bűntettek, emberi jogi jogsértések, az 

igazságszolgáltatás, a médiaszabadáság és 
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választási folyamat befolyásolása, 

valamint a különböző ágazatokban 

tapasztalt politikai visszaélések és 

korrupció; mivel a kormány és az ellenzék 

közös felelőssége a fenntartható politikai 

párbeszéd és együttműködés biztosítása, 

amelyek alapvető fontosságúak az ország 

demokratikus fejlődése, az európai 

menetrend megvalósításra való törekvés és 

a közjó tekintetében; 

Or. el 

 

Módosítás  39 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

D preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

D. mivel a kormány és az ellenzék közös 

felelőssége a fenntartható politikai 

együttműködés biztosítása, amely alapvető 

fontosságú az ország demokratikus 

fejlődése, az európai menetrend 

megvalósításra való törekvés és a közjó 

tekintetében; 

D. mivel Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság 2015-ben a 2001 óta 

legsúlyosabb politikai válsággal nézett 

szembe; mivel a kormány és az ellenzék 

közös felelőssége a fenntartható politikai 

párbeszéd és együttműködés biztosítása, 

amely alapvető fontosságú az ország 

demokratikus fejlődése, az európai 

menetrend megvalósításra való törekvés és 

a közjó tekintetében; 

Or. en 

 

Módosítás  40 

Eduard Kukan 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

D preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

D. mivel a kormány és az ellenzék közös D. mivel a kormány és az ellenzék közös 
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felelőssége a fenntartható politikai 

együttműködés biztosítása, amely alapvető 

fontosságú az ország demokratikus 

fejlődése, az európai menetrend 

megvalósításra való törekvés és a közjó 

tekintetében; 

felelőssége a fenntartható politikai 

együttműködés biztosítása és azon belül a 

közelmúltbeli politikai válságok leküzdése, 

amely alapvető fontosságú az ország 

demokratikus fejlődése, az európai 

menetrend megvalósításra való törekvés és 

a közjó tekintetében; 

Or. en 

 

Módosítás  41 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

D a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 Da. mivel a közelmúltbeli politikai válság 

rámutatott arra, hogy a macedón 

intézményekben hiányzik a fékek és 

egyensúlyok hatékony rendszere, és 

fokozni kell az átláthatóságot és a 

nyilvános elszámoltathatóságot, beleértve 

a legfontosabb szolgálatok és belső 

struktúrák felügyeletének megfelelő 

mechanizmusait; 

Or. en 

 

Módosítás  42 

Eduard Kukan 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

D a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 Da. mivel a vezető kormányzati 

tisztviselők közötti beszélgetések 

lehallgatásával kapcsolatos politikai 

válságokból adódóan az ország súlyos 
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kihívásokkal néz szembe; 

Or. en 

 

Módosítás  43 

Angel Dzhambazki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

D a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 Da. mivel a telefonlehallgatási botrány 

rávilágított azokra az alapvető 

hiányosságokra és aggályokra, amelyeket 

a Bizottság korábbi jelentéseiben felrótt; 

Or. en 

 

Módosítás  44 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

E preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

Ε. mivel a kormány és az ellenzék között 

létrejött politikai megállapodás további 

végrehajtása az ország stabilitása 

szempontjából döntő fontosságú; mivel ez 

a megállapodás többek között célul tűzte ki 

az ellenzék parlamentbe való visszatérését, 

szisztematikus jogállamisági reformok 

végrehajtását és előrehozott parlamenti 

választások megtartását;  

Ε. mivel a korrupció és a szervezett 

bűnözés továbbra is súlyos aggodalomra 

ad okot; mivel a véleménynyilvánítás 

szabadságát és a média függetlenségét 

továbbra is fenyegetik; mivel a kormány és 

az ellenzék között létrejött politikai 

megállapodás teljes és hatékony 

végrehajtása az ország stabilitása 

szempontjából döntő fontosságú; mivel 

ebben a megállapodás célul tűzte ki az 

ellenzék parlamentbe való visszatérését, a 

jogállamisággal, az alapvető jogok 

megsértésével, az igazságszolgáltatás 

függetlenségével, a médiaszabadsággal, a 

szavazási folyamat állítólagos 

szabálytalanságaival, a korrupcióval és 
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vesztegetéssel, az állami intézmények 

politikai befolyás alá vonásával, az állam 

és a pártok közötti láthatatlan határokkal 

kapcsolatos területeken szisztematikus 

reformok végrehajtását, és előrehozott 

parlamenti választásokat megtartását; 

Or. el 

 

Módosítás  45 

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

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

E preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

E. mivel a kormány és az ellenzék között 

létrejött politikai megállapodás további 

végrehajtása az ország stabilitása 

szempontjából döntő fontosságú; mivel ez 

a megállapodás többek között célul tűzte ki 

az ellenzék parlamentbe való visszatérését, 

szisztematikus jogállamisági reformok 

végrehajtását és előrehozott parlamenti 

választások megtartását; 

E. mivel a kormány és az ellenzék között 

létrejött politikai megállapodás teljes körű 

végrehajtása az ország stabilitása 

szempontjából döntő fontosságú; mivel ez 

a megállapodás többek között célul tűzte ki 

a politikai patthelyzet feloldását, 

szisztematikus jogállamisági reformok 

végrehajtását, a jószomszédi kapcsolatok 

erősítését és előrehozott parlamenti 

választások megtartását; 

Or. en 

 

Módosítás  46 

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

Giménez Barbat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

E preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

E. mivel a kormány és az ellenzék között 

létrejött politikai megállapodás további 

végrehajtása az ország stabilitása 

szempontjából döntő fontosságú; mivel ez 

E. mivel a négy legnagyobb politikai párt 

vezetői között létrejött politikai 

megállapodás további végrehajtása az 

ország stabilitása szempontjából döntő 
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a megállapodás többek között célul tűzte ki 

az ellenzék parlamentbe való visszatérését, 

szisztematikus jogállamisági reformok 

végrehajtását és előrehozott parlamenti 

választások megtartását; 

fontosságú; mivel ez a megállapodás 

többek között célul tűzte ki az ellenzék 

parlamentbe való visszatérését, 

szisztematikus jogállamisági reformok 

végrehajtását és előrehozott parlamenti 

választások megtartását; 

Or. en 

 

Módosítás  47 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

E preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

E. mivel a kormány és az ellenzék között 

létrejött politikai megállapodás további 

végrehajtása az ország stabilitása 

szempontjából döntő fontosságú; mivel ez 

a megállapodás többek között célul tűzte ki 

az ellenzék parlamentbe való visszatérését, 

szisztematikus jogállamisági reformok 

végrehajtását és előrehozott parlamenti 

választások megtartását; 

E. mivel a kormány és az ellenzék között 

létrejött politikai megállapodás teljes körű 

és konstruktív végrehajtása az ország 

stabilitása szempontjából döntő fontosságú; 

mivel ez a megállapodás többek között 

célul tűzte ki az ellenzék parlamentbe való 

visszatérését, szisztematikus jogállamisági 

reformok végrehajtását és előrehozott 

parlamenti választások megtartását; 

Or. en 

 

Módosítás  48 

David McAllister 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

E preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

E. mivel a kormány és az ellenzék között 

létrejött politikai megállapodás további 

végrehajtása az ország stabilitása 

szempontjából döntő fontosságú; mivel ez 

a megállapodás többek között célul tűzte ki 

az ellenzék parlamentbe való visszatérését, 

E. mivel a kormány és az ellenzék között 

létrejött politikai megállapodás további 

végrehajtása az ország stabilitása 

szempontjából döntő fontosságú; mivel ez 

a megállapodás többek között célul tűzte ki 

az ellenzék parlamentbe való visszatérését, 
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szisztematikus jogállamisági reformok 

végrehajtását és előrehozott parlamenti 

választások megtartását; 

szisztematikus jogállamisági reformok 

végrehajtását, valamint a hivatalban lévő 

kormánynak és a miniszterelnöknek az 

előrehozott parlamenti választások előtt 

legkésőbb 100 nappal történő lemondását; 

Or. en 

 

Módosítás  49 

Eduard Kukan 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

E preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

E. mivel a kormány és az ellenzék között 

létrejött politikai megállapodás további 

végrehajtása az ország stabilitása 

szempontjából döntő fontosságú; mivel ez 

a megállapodás többek között célul tűzte ki 

az ellenzék parlamentbe való visszatérését, 

szisztematikus jogállamisági reformok 

végrehajtását és előrehozott parlamenti 

választások megtartását; 

E. mivel a kormány és az ellenzék között 

létrejött politikai megállapodás további 

végrehajtása az ország stabilitása 

szempontjából döntő fontosságú; mivel ez 

a megállapodás többek között célul tűzte ki 

az ellenzék parlamentbe való visszatérését, 

szisztematikus jogállamisági reformok 

végrehajtását, a különleges ügyész 

hivatalának felállítását és előrehozott 

parlamenti választások megtartását; 

Or. en 

 

Módosítás  50 

Cristian Dan Preda 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

E preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

E. mivel a kormány és az ellenzék között 

létrejött politikai megállapodás további 

végrehajtása az ország stabilitása 

szempontjából döntő fontosságú; mivel ez 

a megállapodás többek között célul tűzte ki 

az ellenzék parlamentbe való visszatérését, 

E. mivel a kormány és az ellenzék között 

létrejött politikai megállapodás további 

végrehajtása az ország stabilitása 

szempontjából döntő fontosságú; mivel ez 

a megállapodás többek között célul tűzte ki 

az ellenzék parlamentbe való visszatérését, 
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szisztematikus jogállamisági reformok 

végrehajtását és előrehozott parlamenti 

választások megtartását; 

szisztematikus jogállamisági reformok 

végrehajtását és szabad és tisztességes 

előrehozott parlamenti választások 

megtartását; 

Or. en 

 

Módosítás  51 

Tonino Picula 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

F preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

F. mivel a reformfolyamat döntő 

fontosságú kérdései többek között a 

médiában, az igazságszolgáltatásban és a 

közigazgatásban meglévő politikai 

befolyás, a korrupció és az ohridi 

megállapodás felülvizsgálatának elvégzése; 

F. mivel a kormánynak haladéktalanul 

foglalkoznia kell a reformfolyamat döntő 

fontosságú kérdéseivel, amelyek többek 

között a médiában, az 

igazságszolgáltatásban és a 

közigazgatásban meglévő politikai 

befolyás, a korrupció és az ohridi 

megállapodás felülvizsgálatának elvégzése; 

Or. en 

 

Módosítás  52 

Andrej Plenković 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

F preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

F. mivel a reformfolyamat döntő 

fontosságú kérdései többek között a 

médiában, az igazságszolgáltatásban és a 

közigazgatásban meglévő politikai 

befolyás, a korrupció és az ohridi 

megállapodás felülvizsgálatának elvégzése; 

F. mivel a reformfolyamat döntő 

fontosságú kérdései többek között a 

médiában, az igazságszolgáltatásban és a 

közigazgatásban meglévő politikai 

befolyás, a korrupció és az ohridi 

megállapodás felülvizsgálatának gyors 

elvégzése, valamint az abban foglalt 

ajánlások végrehajtása; 
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Or. en 

 

Módosítás  53 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

F preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

F. mivel a reformfolyamat döntő 

fontosságú kérdései többek között a 

médiában, az igazságszolgáltatásban és a 

közigazgatásban meglévő politikai 

befolyás, a korrupció és az ohridi 

megállapodás felülvizsgálatának elvégzése; 

F. mivel a reformfolyamat döntő 

fontosságú kérdései többek között a 

médiában, az igazságszolgáltatásban és a 

közigazgatásban meglévő politikai 

befolyás, az igazgatási erőforrások 

rendeltetésellenes felhasználása, a 

korrupció és az ohridi megállapodás 

felülvizsgálatának elvégzése; 

Or. en 

 

Módosítás  54 

Georgios Epitideios 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

G preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

G. mivel az országnak a területén áthaladó, 

soha nem látott menekültáradattal kell 

szembenéznie; 

G. mivel az országnak a területén áthaladó, 

soha nem látott menekültáradattal is 

szembe kell néznie; 

Or. el 

 

Módosítás  55 

Davor Ivo Stier 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

G preambulumbekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

G. mivel az országnak a területén áthaladó, 

soha nem látott menekültáradattal kell 

szembenéznie; 

G. mivel a Macedón Köztársaságnak a 

területén áthaladó, soha nem látott 

menekültáradattal kell szembenéznie; 

Or. en 

 

Módosítás  56 

Louis Michel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

G a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 G a. figyelembe véve Gruevski macedón 

miniszterelnök 2015. december 16-án a 

médiában tett nyilatkozatait az ország 

arról való hajlandóságáról, hogy 

párbeszédet nyisson a folyamatban lévő 

névkérdésről és hogy erről 

Görögországgal a lehető leggyorsabban 

megoldásra jusson; 

Or. nl 

 

Módosítás  57 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

G a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 Ga. mivel a jószomszédi viszony és a 

regionális együttműködés is 

elengedhetetlen a bővítési és a 

stabilizálódási és társulási folyamathoz; 

Or. el 
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Módosítás  58 

Davor Ivo Stier 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

G a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 Ga. mivel Macedónia és Görögország több 

mint 10 év után kölcsönösen 

visszaállította a külügyminiszteri szintű 

kétoldalú látogatásokat; 

Or. en 

 

Módosítás  59 

Nikos Androulakis 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

G a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 Ga. mivel a regionális együttműködés és a 

jószomszédi kapcsolatok a bővítési 

folyamat, valamint a stabilizációs és 

társulási folyamat alapvető elemei; 

Or. en 

 

Módosítás  60 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

G a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 Ga. mivel a regionális együttműködés és a 

jószomszédi kapcsolatok a bővítési 
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folyamat, valamint a stabilizációs és 

társulási folyamat alapvető elemei; 

Or. en 

 

Módosítás  61 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

G b preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

  Gb. mivel a nyitott kérdéseket konstruktív 

szellemben, a lehető leghamarabb, 

lehetőleg a csatlakozási tárgyalások 

megkezdése előtt meg kell oldani, 

figyelembe véve az EU alapelveit és 

értékeit; 

Or. en 

 

Módosítás  62 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

G b preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 Gb. mivel a nyitott kérdéseket hatékonyan 

rendezni kellene a lehető leghamarabb, de 

lehetőleg még a csatlakozási tárgyalások 

megkezdése előtt az ENSZ és az unió elvei 

és értékei figyelembevételével; 

Or. el 

 

Módosítás  63 

Richard Howitt 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

1. üdvözli a 2015. június 2. és július 15. 

között létrejött négypárti megállapodást, és 

annak a bővítésért felelős biztos és három 

európai parlamenti képviselő általi 

támogatását, illetve a megállapodás 

érdekében az uniós közvetítő általi a 

helyszínen végzett munkát; sürgeti a 

politikai pártokat, hogy vállalják a 

polgárokkal szemben fennálló 

felelősségüket, továbbá fenntartható és a 

tárgyalásoknak megfelelő módon 

biztosítsák kötelezettségvállalásaik teljes 

körű végrehajtását; nyomatékosan kéri 

továbbá őket, hogy folytassanak 

konstruktív politikai párbeszédet, és 

törekedjenek arra, hogy visszaállítsák az 

embereknek az intézményekbe vetett 

bizalmát annak érdekében, hogy 

fenntartsák a politikai stabilitást és 

felgyorsítsák az ország 

reformmenetrendjét; 

1. üdvözli a 2015. június 2. és július 15. 

között létrejött négypárti megállapodást, és 

annak a bővítésért felelős biztos és három 

európai parlamenti képviselő általi 

támogatását, illetve a megállapodás 

érdekében az uniós közvetítő által a 

helyszínen végzett munkát; sürgeti a 

politikai pártokat, hogy vállalják a 

polgárokkal szemben fennálló 

felelősségüket, továbbá fenntartható és a 

tárgyalásoknak megfelelő módon 

biztosítsák kötelezettségvállalásaik teljes 

körű végrehajtását, annak érdekében is, 

hogy fennmaradjon az uniós csatlakozási 

tárgyalások megkezdésére vonatkozó 

pozitív ajánlás; nyomatékosan kéri továbbá 

őket, hogy folytassanak konstruktív 

politikai párbeszédet, és törekedjenek arra, 

hogy visszaállítsák az embereknek az 

intézményekbe vetett bizalmát annak 

érdekében, hogy fenntartsák a politikai 

stabilitást és felgyorsítsák a 

reformmenetrendet, biztosítandó az ország 

euroatlanti integrációját és európai 

kilátásait; 

Or. en 

 

Módosítás  64 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

1. üdvözli a 2015. június 2. és július 15. 

között létrejött négypárti megállapodást, és 

annak a bővítésért felelős biztos és három 

európai parlamenti képviselő általi 

1. üdvözli a 2015. június 2. és július 15. 

között létrejött négypárti megállapodást, és 

annak a bővítésért felelős biztos és három 

európai parlamenti képviselő általi 
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támogatását, illetve a megállapodás 

érdekében az uniós közvetítő általi a 

helyszínen végzett munkát; sürgeti a 

politikai pártokat, hogy vállalják a 

polgárokkal szemben fennálló 

felelősségüket, továbbá fenntartható és a 

tárgyalásoknak megfelelő módon 

biztosítsák kötelezettségvállalásaik teljes 

körű végrehajtását; nyomatékosan kéri 

továbbá őket, hogy folytassanak 

konstruktív politikai párbeszédet, és 

törekedjenek arra, hogy visszaállítsák az 

embereknek az intézményekbe vetett 

bizalmát annak érdekében, hogy 

fenntartsák a politikai stabilitást és 

felgyorsítsák az ország 

reformmenetrendjét; 

támogatását, illetve a megállapodás 

érdekében az uniós közvetítő által a 

helyszínen végzett munkát; sürgeti a 

politikai pártokat, hogy vállalják a 

polgárokkal szemben fennálló 

felelősségüket, továbbá fenntartható és a 

tárgyalásoknak megfelelő módon 

biztosítsák kötelezettségvállalásaik – közük 

a jószomszédi kapcsolatok erősítésére 

vonatkozó kötelezettségvállalásuk – teljes 

körű és konstruktív végrehajtását; 

nyomatékosan kéri továbbá őket, hogy 

folytassanak konstruktív politikai 

párbeszédet, és törekedjenek arra, hogy 

visszaállítsák az embereknek az 

intézményekbe vetett bizalmát annak 

érdekében, hogy fenntartsák a politikai 

stabilitást és felgyorsítsák az ország 

reformmenetrendjét; 

Or. en 

 

Módosítás  65 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

1. üdvözli a 2015. június 2. és július 15. 

között létrejött négypárti megállapodást, és 

annak a bővítésért felelős biztos és három 

európai parlamenti képviselő általi 

támogatását, illetve a megállapodás 

érdekében az uniós közvetítő általi a 

helyszínen végzett munkát; sürgeti a 

politikai pártokat, hogy vállalják a 

polgárokkal szemben fennálló 

felelősségüket, továbbá fenntartható és a 

tárgyalásoknak megfelelő módon 

biztosítsák kötelezettségvállalásaik teljes 

körű végrehajtását; nyomatékosan kéri 

továbbá őket, hogy folytassanak 

konstruktív politikai párbeszédet, és 

törekedjenek arra, hogy visszaállítsák az 

1. üdvözli a 2015. június 2. és július 15. 

között létrejött négypárti megállapodást, és 

annak a bővítésért felelős biztos és három 

európai parlamenti képviselő általi 

támogatását, illetve a megállapodás 

érdekében az uniós közvetítő általi a 

helyszínen végzett munkát; sürgeti a 

politikai pártokat, hogy vállalják a 

polgárokkal szemben fennálló 

felelősségüket, továbbá fenntartható és a 

tárgyalásoknak megfelelő módon 

biztosítsák kötelezettségvállalásaik teljes 

körű és konstruktív végrehajtását, ideértve 

többek között a jószomszédi viszonyok 

erősítését szolgáló intézkedéseket; 

nyomatékosan kéri továbbá őket, hogy 
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embereknek az intézményekbe vetett 

bizalmát annak érdekében, hogy 

fenntartsák a politikai stabilitást és 

felgyorsítsák az ország 

reformmenetrendjét; 

· 

folytassanak konstruktív politikai 

párbeszédet, és törekedjenek arra, hogy 

visszaállítsák az embereknek az 

intézményekbe vetett bizalmát annak 

érdekében, hogy fenntartsák a politikai 

stabilitást és felgyorsítsák az ország 

reformmenetrendjét; 

Or. el 

 

Módosítás  66 

Cristian Dan Preda 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

1. üdvözli a 2015. június 2. és július 15. 

között létrejött négypárti megállapodást, és 

annak a bővítésért felelős biztos és három 

európai parlamenti képviselő általi 

támogatását, illetve a megállapodás 

érdekében az uniós közvetítő általi a 

helyszínen végzett munkát; sürgeti a 

politikai pártokat, hogy vállalják a 

polgárokkal szemben fennálló 

felelősségüket, továbbá fenntartható és a 

tárgyalásoknak megfelelő módon 

biztosítsák kötelezettségvállalásaik teljes 

körű végrehajtását; nyomatékosan kéri 

továbbá őket, hogy folytassanak 

konstruktív politikai párbeszédet, és 

törekedjenek arra, hogy visszaállítsák az 

embereknek az intézményekbe vetett 

bizalmát annak érdekében, hogy 

fenntartsák a politikai stabilitást és 

felgyorsítsák az ország 

reformmenetrendjét; 

1. üdvözli a 2015. június 2. és július 15. 

között létrejött négypárti megállapodást, és 

annak a bővítésért felelős biztos és három 

európai parlamenti képviselő általi 

támogatását, illetve a megállapodás 

érdekében az uniós közvetítő által a 

helyszínen végzett munkát; sürgeti a 

politikai pártokat, hogy vállalják a 

polgárokkal szemben fennálló 

felelősségüket, továbbá fenntartható és a 

tárgyalásoknak megfelelő módon 

haladéktalanul biztosítsák 

kötelezettségvállalásaik teljes körű 

végrehajtását; nyomatékosan kéri továbbá 

őket, hogy folytassanak konstruktív 

politikai párbeszédet, és törekedjenek arra, 

hogy visszaállítsák az embereknek az 

intézményekbe vetett bizalmát annak 

érdekében, hogy fenntartsák a politikai 

stabilitást és felgyorsítsák az ország 

reformmenetrendjét; 

Or. en 

 

Módosítás  67 

David McAllister 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

1. üdvözli a 2015. június 2. és július 15. 

között létrejött négypárti megállapodást, és 

annak a bővítésért felelős biztos és három 

európai parlamenti képviselő általi 

támogatását, illetve a megállapodás 

érdekében az uniós közvetítő általi a 

helyszínen végzett munkát; sürgeti a 

politikai pártokat, hogy vállalják a 

polgárokkal szemben fennálló 

felelősségüket, továbbá fenntartható és a 

tárgyalásoknak megfelelő módon 

biztosítsák kötelezettségvállalásaik teljes 

körű végrehajtását; nyomatékosan kéri 

továbbá őket, hogy folytassanak 

konstruktív politikai párbeszédet, és 

törekedjenek arra, hogy visszaállítsák az 

embereknek az intézményekbe vetett 

bizalmát annak érdekében, hogy 

fenntartsák a politikai stabilitást és 

felgyorsítsák az ország 

reformmenetrendjét; 

1. üdvözli a 2015. június 2. és július 15. 

között létrejött négypárti megállapodást, és 

annak a bővítésért felelős biztos és három 

európai parlamenti képviselő általi 

támogatását, illetve a megállapodás 

érdekében az uniós közvetítő által a 

helyszínen végzett munkát; sürgeti a 

politikai pártokat, hogy vállalják a 

polgárokkal szemben fennálló 

felelősségüket, továbbá fenntartható és a 

tárgyalásoknak megfelelő módon 

biztosítsák kötelezettségvállalásaik teljes 

körű és időben történő végrehajtását; 

nyomatékosan kéri továbbá őket, hogy 

folytassanak konstruktív politikai 

párbeszédet, és törekedjenek arra, hogy 

visszaállítsák az embereknek az 

intézményekbe vetett bizalmát annak 

érdekében, hogy fenntartsák a politikai 

stabilitást és felgyorsítsák az ország 

reformmenetrendjét; 

Or. en 

 

Módosítás  68 

Eduard Kukan 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

1. üdvözli a 2015. június 2. és július 15. 

között létrejött négypárti megállapodást, és 

annak a bővítésért felelős biztos és három 

európai parlamenti képviselő általi 

támogatását, illetve a megállapodás 

érdekében az uniós közvetítő általi a 

helyszínen végzett munkát; sürgeti a 

1. üdvözli a 2015. június 2. és július 15. 

között létrejött négypárti megállapodást, és 

annak a bővítésért felelős biztos és három 

európai parlamenti képviselő általi 

támogatását, illetve a megállapodás 

érdekében az uniós közvetítő által a 

helyszínen végzett munkát; sürgeti a 
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politikai pártokat, hogy vállalják a 

polgárokkal szemben fennálló 

felelősségüket, továbbá fenntartható és a 

tárgyalásoknak megfelelő módon 

biztosítsák kötelezettségvállalásaik teljes 

körű végrehajtását; nyomatékosan kéri 

továbbá őket, hogy folytassanak 

konstruktív politikai párbeszédet, és 

törekedjenek arra, hogy visszaállítsák az 

embereknek az intézményekbe vetett 

bizalmát annak érdekében, hogy 

fenntartsák a politikai stabilitást és 

felgyorsítsák az ország 

reformmenetrendjét; 

politikai pártokat, hogy vállalják a 

polgárokkal szemben fennálló 

felelősségüket, továbbá fenntartható és a 

tárgyalásoknak megfelelő módon időben 

biztosítsák kötelezettségvállalásaik teljes 

körű végrehajtását; nyomatékosan kéri 

továbbá őket, hogy folytassanak 

konstruktív politikai párbeszédet, és 

törekedjenek arra, hogy visszaállítsák az 

embereknek az intézményekbe vetett 

bizalmát annak érdekében, hogy 

fenntartsák a politikai stabilitást és 

felgyorsítsák az ország 

reformmenetrendjét; 

Or. en 

 

Módosítás  69 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

2. tudomásul veszi, hogy a június és július 

között létrejött megállapodásban 

meghatározott számos kötelezettséget már 

teljesítettek az előírt határidőknek 

megfelelően, de sajnálatát fejezi ki az 

egyes kötelezettségvállalások teljesítésében 

való késlekedés tendenciája miatt; üdvözli, 

hogy a legnagyobb ellenzéki párt, az 

SDSM, 2015. szeptember 1-jén visszatért a 

parlamentbe; üdvözli, hogy szeptember 15-

én különleges ügyészt neveztek ki a 

közlések lehallgatásához kapcsolódó 

nyomozások irányítására; megjegyzi, hogy 

az új választási törvényt, a 

vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló törvényt 

késéssel fogadták el; 

 

2. tudomásul veszi, hogy a június és július 

között létrejött megállapodásban 

meghatározott számos kötelezettséget már 

teljesítettek, de sajnálatát fejezi ki az egyes 

kötelezettségvállalások teljesítésében való 

késlekedés tendenciája miatt; ezért 

aggodalmát fejezi ki a demokratikus 

választások tartására tett nemzetközi 

kötelezettségvállalások késedelmes 

teljesítése miatt; ezzel összefüggésben 

ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy 

a nemzetközi szokásoknak megfelelően 

szavazói listákat kell készíteni; felhívja a 

hatóságokat, hogy sürgősen hajtsák végre 

a média megfelelő és független 

működésének biztosítására kikötött 

reformokat, melyeket a választások előtt 

legalább 100 nappal meg kell valósítani; 

üdvözli, hogy a legnagyobb ellenzéki párt, 

az SDSM, 2015. szeptember 1-jén 

visszatért a parlamentbe; üdvözli, hogy 
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szeptember 15-én különleges ügyészt 

neveztek ki a telefonos lehallgatásokból és 

a kapcsolódó felügyeleti hiányosságokból 
eredő állítólagos bűntetteket érintő 

nyomozások irányításáre; megjegyzi, hogy 

az új választási törvényt, a 

vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló törvényt 

késéssel fogadták el; 

Or. el 

 

Módosítás  70 

Andrey Kovatchev 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

2. tudomásul veszi, hogy a június és július 

között létrejött megállapodásban 

meghatározott számos kötelezettséget már 

teljesítettek az előírt határidőknek 

megfelelően, de sajnálatát fejezi ki az 

egyes kötelezettségvállalások teljesítésében 

való késlekedés tendenciája miatt; üdvözli, 

hogy a legnagyobb ellenzéki párt, az 

SDSM, 2015. szeptember 1-jén visszatért a 

parlamentbe; üdvözli, hogy szeptember 15-

én különleges ügyészt neveztek ki a 

közlések lehallgatásához kapcsolódó 
nyomozások irányítására; megjegyzi, hogy 

az új választási törvényt, a 

vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló törvényt 

késéssel fogadták el; 

2. tudomásul veszi, hogy a június és július 

között létrejött megállapodásban 

meghatározott számos kötelezettséget már 

teljesítettek az előírt határidőknek 

megfelelően, de sajnálatát fejezi ki az 

egyes kötelezettségvállalások teljesítésében 

való késlekedés tendenciája miatt; üdvözli, 

hogy a legnagyobb ellenzéki párt, az 

SDSM, 2015. szeptember 1-jén visszatért a 

parlamentbe; üdvözli, hogy szeptember 15-

én különleges ügyészt neveztek ki a magas 

rangú kormányzati tisztviselők által a 

közigazgatás, bírák, ügyészek, újságírók 

és politikai ellenfelek felett jogosulatlanul 

gyakorolt ellenőrzés révén elkövetett 

állítólagos hivatali visszaélésekkel 

kapcsolatos nyomozások irányítására; 

megjegyzi, hogy az új választási törvényt, 

a vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló törvényt 

késéssel fogadták el; 

Or. en 
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Módosítás  71 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

2. tudomásul veszi, hogy a június és július 

között létrejött megállapodásban 

meghatározott számos kötelezettséget már 

teljesítettek az előírt határidőknek 

megfelelően, de sajnálatát fejezi ki az 

egyes kötelezettségvállalások teljesítésében 

való késlekedés tendenciája miatt; üdvözli, 

hogy a legnagyobb ellenzéki párt, az 

SDSM, 2015. szeptember 1-jén visszatért a 

parlamentbe; üdvözli, hogy szeptember 15-

én különleges ügyészt neveztek ki a 

közlések lehallgatásához kapcsolódó 

nyomozások irányítására; megjegyzi, hogy 

az új választási törvényt, a 

vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló törvényt 

késéssel fogadták el; 

2. tudomásul veszi, hogy a június és július 

között létrejött megállapodásban 

meghatározott számos kötelezettséget már 

teljesítettek, de sajnálatát fejezi ki az egyes 

kötelezettségvállalások teljesítésében való 

késlekedés tendenciája miatt; üdvözli, hogy 

a legnagyobb ellenzéki párt, az SDSM, 

2015. szeptember 1-jén visszatért a 

parlamentbe; üdvözli, hogy szeptember 15-

én különleges ügyészt neveztek ki a 

közlések lehallgatásához kapcsolódó 

nyomozások irányítására; megjegyzi, hogy 

az új választási törvényt, a 

vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló törvényt 

késéssel fogadták el; 

Or. en 

 

Módosítás  72 

Angel Dzhambazki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

2. tudomásul veszi, hogy a június és július 

között létrejött megállapodásban 

meghatározott számos kötelezettséget már 

teljesítettek az előírt határidőknek 

megfelelően, de sajnálatát fejezi ki az 

egyes kötelezettségvállalások teljesítésében 

való késlekedés tendenciája miatt; üdvözli, 

hogy a legnagyobb ellenzéki párt, az 

SDSM, 2015. szeptember 1-jén visszatért a 

2. tudomásul veszi, hogy néhány, a június 

és július között létrejött megállapodásban 

meghatározott kötelezettséget már 

teljesítettek az előírt határidőknek és 

célkitűzéseknek megfelelően, de sajnálatát 

fejezi ki a legtöbb kötelezettségvállalás 

teljesítésében való késlekedés tendenciája 

miatt; üdvözli, hogy a legnagyobb 

ellenzéki párt, az SDSM, 2015. szeptember 
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parlamentbe; üdvözli, hogy szeptember 15-

én különleges ügyészt neveztek ki a 

közlések lehallgatásához kapcsolódó 

nyomozások irányítására; megjegyzi, hogy 

az új választási törvényt, a 

vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló törvényt 

késéssel fogadták el; 

1-jén visszatért a parlamentbe; üdvözli, 

hogy szeptember 15-én különleges ügyészt 

neveztek ki a közlések lehallgatásához 

kapcsolódó nyomozások irányítására, és 

felszólítja a kormányt, hogy biztosítsa az 

ügy független és alapos kivizsgálását; 

megjegyzi, hogy az új választási törvényt, 

a vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló törvényt 

késéssel fogadták el; 

Or. en 

 

Módosítás  73 

David McAllister 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

2. tudomásul veszi, hogy a június és július 

között létrejött megállapodásban 

meghatározott számos kötelezettséget már 

teljesítettek az előírt határidőknek 

megfelelően, de sajnálatát fejezi ki az 

egyes kötelezettségvállalások teljesítésében 

való késlekedés tendenciája miatt; üdvözli, 

hogy a legnagyobb ellenzéki párt, az 

SDSM, 2015. szeptember 1-jén visszatért a 

parlamentbe; üdvözli, hogy szeptember 15-

én különleges ügyészt neveztek ki a 

közlések lehallgatásához kapcsolódó 

nyomozások irányítására; megjegyzi, hogy 

az új választási törvényt, a 

vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló törvényt 

késéssel fogadták el; 

2. tudomásul veszi, hogy a június és július 

között létrejött megállapodásban 

meghatározott számos kötelezettséget már 

teljesítettek az előírt határidőknek 

megfelelően, de sajnálatát fejezi ki a 

kötelezettségvállalások jelentős részének 

teljesítésében való késlekedés tendenciája 

miatt; üdvözli, hogy a legnagyobb 

ellenzéki párt, az SDSM, 2015. szeptember 

1-jén visszatért a parlamentbe; üdvözli, 

hogy szeptember 15-én különleges ügyészt 

neveztek ki a közlések lehallgatásához 

kapcsolódó nyomozások irányítására; 

megjegyzi, hogy az új választási törvényt, 

a vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló törvényt 

késéssel fogadták el; 

Or. en 

 

Módosítás  74 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

2. tudomásul veszi, hogy a június és július 

között létrejött megállapodásban 

meghatározott számos kötelezettséget már 

teljesítettek az előírt határidőknek 

megfelelően, de sajnálatát fejezi ki az 

egyes kötelezettségvállalások teljesítésében 

való késlekedés tendenciája miatt; üdvözli, 

hogy a legnagyobb ellenzéki párt, az 

SDSM, 2015. szeptember 1-jén visszatért a 

parlamentbe; üdvözli, hogy szeptember 15-

én különleges ügyészt neveztek ki a 

közlések lehallgatásához kapcsolódó 

nyomozások irányítására; megjegyzi, hogy 

az új választási törvényt, a 

vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló törvényt 

késéssel fogadták el; 

2. tudomásul veszi, hogy a június és július 

között létrejött megállapodásban 

meghatározott számos kötelezettséget már 

teljesítettek az előírt határidőknek 

megfelelően, de sajnálatát fejezi ki a 

különböző kötelezettségvállalások 

teljesítésében való késlekedés tendenciája 

miatt; üdvözli, hogy a legnagyobb 

ellenzéki párt, az SDSM, 2015. szeptember 

1-jén visszatért a parlamentbe; üdvözli, 

hogy szeptember 15-én különleges ügyészt 

neveztek ki a közlések lehallgatásához 

kapcsolódó nyomozások irányítására; 

megjegyzi, hogy az új választási törvényt, 

a vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló törvényt 

késéssel fogadták el; 

Or. it 

 

Módosítás  75 

Richard Howitt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

2. tudomásul veszi, hogy a június és július 

között létrejött megállapodásban 

meghatározott számos kötelezettséget már 

teljesítettek az előírt határidőknek 

megfelelően, de sajnálatát fejezi ki az 

egyes kötelezettségvállalások teljesítésében 

való késlekedés tendenciája miatt; üdvözli, 

hogy a legnagyobb ellenzéki párt, az 

SDSM, 2015. szeptember 1-jén visszatért a 

parlamentbe; üdvözli, hogy szeptember 15-

én különleges ügyészt neveztek ki a 

közlések lehallgatásához kapcsolódó 

2. tudomásul veszi, hogy a június és július 

között létrejött megállapodásban 

meghatározott számos kötelezettséget már 

teljesítettek az előírt határidőknek 

megfelelően, de sajnálatát fejezi ki az 

egyes kötelezettségvállalások teljesítésében 

való késlekedés tendenciája és a sürgős 

reformprioritásokkal kapcsolatos bizonyos 

visszalépések miatt; rámutat a 

megállapodás strukturális reformokra 

utaló elemeire, valamint arra, hogy 

valamennyi félnek folyamatosan, még a 
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nyomozások irányítására; megjegyzi, hogy 

az új választási törvényt, a 

vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló törvényt 

késéssel fogadták el; 

választási időszakban is részt kell vennie 

az uniós közvetítő által összehívott 

munkacsoportban; üdvözli, hogy a 

legnagyobb ellenzéki párt, az SDSM, 2015. 

szeptember 1-jén visszatért a parlamentbe; 

üdvözli, hogy szeptember 15-én különleges 

ügyészt neveztek ki a közlések 

lehallgatásához kapcsolódó nyomozások 

irányítására; megjegyzi, hogy az új 

választási törvény módosításait, a 

vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló törvényt 

késéssel fogadták el; 

Or. en 

 

Módosítás  76 

Tunne Kelam 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

2. tudomásul veszi, hogy a június és július 

között létrejött megállapodásban 

meghatározott számos kötelezettséget már 

teljesítettek az előírt határidőknek 

megfelelően, de sajnálatát fejezi ki az 

egyes kötelezettségvállalások teljesítésében 

való késlekedés tendenciája miatt; üdvözli, 

hogy a legnagyobb ellenzéki párt, az 

SDSM, 2015. szeptember 1-jén visszatért a 

parlamentbe; üdvözli, hogy szeptember 15-

én különleges ügyészt neveztek ki a 

közlések lehallgatásához kapcsolódó 

nyomozások irányítására; megjegyzi, hogy 

az új választási törvényt, a 

vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló törvényt 

késéssel fogadták el; 

2. tudomásul veszi, hogy a június és július 

között létrejött megállapodásban 

meghatározott számos kötelezettséget már 

teljesítettek az előírt határidőknek 

megfelelően, de sajnálatát fejezi ki az 

egyes kötelezettségvállalások teljesítésében 

való késlekedés tendenciája miatt; felhívja 

valamennyi felet, hogy ne használják 

vétójogukat az ország hatékony 

működésének akadályozására; üdvözli, 

hogy a legnagyobb ellenzéki párt, az 

SDSM, 2015. szeptember 1-jén visszatért a 

parlamentbe; üdvözli, hogy szeptember 15-

én különleges ügyészt neveztek ki a 

közlések lehallgatásához kapcsolódó 

nyomozások irányítására; megjegyzi, hogy 

az új választási törvényt, a 

vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló törvényt 

késéssel fogadták el; 

Or. en 
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Módosítás  77 

Tonino Picula 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

2. tudomásul veszi, hogy a június és július 

között létrejött megállapodásban 

meghatározott számos kötelezettséget már 

teljesítettek az előírt határidőknek 

megfelelően, de sajnálatát fejezi ki az 

egyes kötelezettségvállalások teljesítésében 

való késlekedés tendenciája miatt; üdvözli, 

hogy a legnagyobb ellenzéki párt, az 

SDSM, 2015. szeptember 1-jén visszatért a 

parlamentbe; üdvözli, hogy szeptember 15-

én különleges ügyészt neveztek ki a 

közlések lehallgatásához kapcsolódó 

nyomozások irányítására; megjegyzi, hogy 

az új választási törvényt, a 

vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló törvényt 

késéssel fogadták el; 

2. tudomásul veszi, hogy a június és július 

között létrejött megállapodásban 

meghatározott számos kötelezettséget már 

teljesítettek az előírt határidőknek 

megfelelően, de sajnálatát fejezi ki az 

egyes kötelezettségvállalások teljesítésében 

való késlekedés tendenciája miatt; üdvözli, 

hogy a legnagyobb ellenzéki párt, az 

SDSM, 2015. szeptember 1-jén visszatért a 

parlamentbe; üdvözli, hogy szeptember 15-

én különleges ügyészt neveztek ki a 

közlések lehallgatásához kapcsolódó 

nyomozások irányítására; megjegyzi, hogy 

az új választási törvényt, a 

vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló 

törvényt, valamint az új állami választási 

bizottság összetételét késéssel fogadták el; 

aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 

választói névjegyzék ellenőrzése és a 

média reformja még meg sem kezdődött; 

Or. en 

 

Módosítás  78 

Cristian Dan Preda 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

2. tudomásul veszi, hogy a június és július 

között létrejött megállapodásban 

meghatározott számos kötelezettséget már 

2. tudomásul veszi, hogy a június és július 

között létrejött megállapodásban 

meghatározott számos kötelezettséget már 
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teljesítettek az előírt határidőknek 

megfelelően, de sajnálatát fejezi ki az 

egyes kötelezettségvállalások teljesítésében 

való késlekedés tendenciája miatt; üdvözli, 

hogy a legnagyobb ellenzéki párt, az 

SDSM, 2015. szeptember 1-jén visszatért a 

parlamentbe; üdvözli, hogy szeptember 15-

én különleges ügyészt neveztek ki a 

közlések lehallgatásához kapcsolódó 

nyomozások irányítására; megjegyzi, hogy 

az új választási törvényt, a 

vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló törvényt 

késéssel fogadták el; 

teljesítettek az előírt határidőknek 

megfelelően, de sajnálatát fejezi ki az 

egyes kötelezettségvállalások teljesítésében 

való késlekedés tendenciája miatt; üdvözli, 

hogy a legnagyobb ellenzéki párt, az 

SDSM, 2015. szeptember 1-jén visszatért a 

parlamentbe; üdvözli, hogy szeptember 15-

én különleges ügyészt neveztek ki a 

közlések lehallgatásához kapcsolódó 

független nyomozások irányítására; 

megjegyzi, hogy az új választási törvényt, 

a vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

törvényt és a kormányzásról szóló törvényt 

késéssel fogadták el; 

Or. en 

 

Módosítás  79 

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

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

2 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 2a. üdvözli a legnagyobb politikai pártok 

vezetőinek a június 2-i megállapodás 

keretében tett azon kötelezettségvállalását, 

hogy munkálkodni fognak a jószomszédi 

kapcsolatok erősítésén, ami 

nélkülözhetetlen eleme annak, hogy az 

ország közelebb kerüljön az Európai 

Unióhoz; 

Or. en 

 

Módosítás  80 

Cristian Dan Preda 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

3 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

3. megjegyzi, hogy a június–júliusi 

megállapodás értelmében az új kormány 

2016. január 15-én teszi le az esküt, 100 

nappal az előrehozott parlamenti 

választások kitűzött időpontja előtt; 

3. megjegyzi, hogy a június–júliusi 

megállapodás értelmében az új kormány 

2016. január 15-én tette volna le az esküt, 

100 nappal az előrehozott parlamenti 

választások kitűzött időpontja előtt; 

hangsúlyozza annak elsődleges 

fontosságát, hogy az áprilisi választások 

szabadok és tisztességesek legyenek, és 

maradéktalanul megfeleljenek a 

választásokra vonatkozóan elismert 

nemzetközi normáknak; rámutat továbbá 

annak fontosságára, hogy valamennyi 

politikai szereplő tiszteletben tartsa a 

választások eredményét, és tevékenyen 

részt vegyen a parlamenti 

tevékenységekben, mivel a működő 

demokrácia sarokköve a kompromisszum, 

nem pedig a bojkott; 

Or. en 

 

Módosítás  81 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

3. megjegyzi, hogy a június–júliusi 

megállapodás értelmében az új kormány 

2016. január 15-én teszi le az esküt, 100 

nappal az előrehozott parlamenti 

választások kitűzött időpontja előtt; 

3. megjegyzi, hogy a június–júliusi 

megállapodás értelmében az új 

kormánynak 2016. január 15-én kell 

letennie az esküt, 100 nappal az 

előrehozott parlamenti választások kitűzött 

időpontja előtt; 

Or. it 

 

Módosítás  82 

Sergei Stanishev 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

3. megjegyzi, hogy a június–júliusi 

megállapodás értelmében az új kormány 

2016. január 15-én teszi le az esküt, 100 

nappal az előrehozott parlamenti 

választások kitűzött időpontja előtt; 

3. megjegyzi, hogy a június–júliusi 

megállapodás értelmében az új kormány 

2016. január 15-én teszi le az esküt, 100 

nappal az előrehozott parlamenti 

választások kitűzött időpontja előtt; 

emlékeztet arra, hogy a választások 

önmagukban véve fontos próbáját fogják 

jelenteni az ország demokratikus 

folyamatának, különös tekintettel az 

állami intézmények átpolitizálódásával, az 

állam és a párt közötti határok 

elmosódásával, valamint a felügyeleti 

hiányossággal kapcsolatban régóta 

fennálló aggályokra; megjegyzi, hogy az 

EBESZ/ODIHR-ajánlásoknak megfelelő 

választási reformhoz és a kezdeti 

rendszerszintű reformokhoz az első lépés 

az egyenlő versenyfeltételek biztosítása 

lenne, ideértve a választói névjegyzékek 

felülvizsgálatát és egy népszámlálás 

lefolytatását; 

Or. en 

 

Módosítás  83 

David McAllister 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

3. megjegyzi, hogy a június–júliusi 

megállapodás értelmében az új kormány 

2016. január 15-én teszi le az esküt, 100 

nappal az előrehozott parlamenti 

választások kitűzött időpontja előtt; 

3. megjegyzi, hogy a június–júliusi 

megállapodás értelmében az új kormány 

2016. január 15-én teszi le az esküt, 100 

nappal az előrehozott parlamenti 

választások kitűzött időpontja, azaz április 

24. előtt; 
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Or. en 

 

Módosítás  84 

Angel Dzhambazki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

3 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 3a. felhívja a jelenlegi kormányt és az 

átmeneti kormányt, hogy teljes körűen 

hajtsák végre az EBESZ/ODIHR 2014. 

július 15-én közzétett jelentésében foglalt 

ajánlásokat; sürgeti a kormányt, hogy 

végezzenek új népszámlálást, külön 

rovatokat felvéve a bolgár nemzetiségű és 

kettős állampolgárságú személyek 

számára is; üdvözli a három szakértő 

nemzeti választási bizottságba történő 

kinevezését; 

Or. en 

 

Módosítás  85 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

3 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 3a. várakozással tekint a tisztességes és 

versenyen alapuló választási időszak elé; 

kéri, hogy ebben az időszakban 

fordítsanak különös figyelmet a 

tömegtájékoztatás szabadságára; 

felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy a 

lehető legkorábban legyen jelen a 

választás megfigyelése céljából, és kéri a 

választási megfigyelő missziók fokozott 

kiküldését; 
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Or. en 

 

Módosítás  86 

Eduard Kukan 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

3 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 3a. rámutat a 2016 áprilisában sorra 

kerülő előrehozott választások 

jelentőségére; hangsúlyozza, hogy a 

választásokat a legmagasabb szintű 

nemzetközi normáknak megfelelően kell 

előkészíteni, beleértve a szabad és 

tisztességes választási eljárások 

biztosítását és a tömegtájékoztatás 

szabadságának fokozását; utal arra, hogy 

a legjelentősebb politikai erők közös 

felelősséget viselnek a választásokra való 

felkészülés folyamatáért; 

Or. en 

 

Módosítás  87 

Eduard Kukan 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

3 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 3b. ösztönöz valamennyi nagy politikai 

pártot, hogy konstruktívan vegyenek részt 

az uniós közvetítő által a 2015. június 2-i 

és július 15-i megállapodás 

végrehajtásának kérdéseivel kapcsolatban 

összehívott munkacsoportban; 

Or. en 
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Módosítás  88 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében Macedónia által tett 

lépések folyamatos támogatását; úgy véli, 

hogy csatlakozási tárgyalások 

megnyitására vonatkozó ajánlást a június–

júliusi megállapodás és a sürgős 

reformprioritások folyamatos 

végrehajtásától kell függővé tenni, és ezzel 

a kérdéssel az előrehozott parlamenti 

választásokat követően kell foglalkozni, 

amint azt a Bizottság is jelezte; üdvözli az 

uniós jogi vívmányoknak való magas 

szintű megfelelést, és azt, hogy az ország a 

múlt évben az uniós vívmányok 33 

fejezetéből közel 25-ben haladást ért el; 

 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében Macedónia Volt 

Jugoszláv Köztársaság által tett lépések 

folyamatos támogatását; megjegyzi, hogy a 

Bizottság kész kiterjeszteni a csatlakozási 

tárgyalások megnyitására vonatkozó 

ajánlásokat; megjegyzi, hogy a Tanács a 

kérdésre a 2016. áprilisi választásokat 

követően tér vissza, a kikötött 

reformoknak az Általános Ügyek 

Tanácsának 2014. decemberi 

következettéseinek és a kikötött 

feltételeknek megfelelően történő 

végrehajtására vonatkozó, naprakész 

Bizottsági információk alapján; üdvözli az 

uniós jogi vívmányoknak való viszonylag 

elfogadható megfelelést, és azt, hogy az 

ország a múlt évben az uniós vívmányok 

33 fejezetéből közel 25-ben haladást ért el; 

sürgeti az országot, hogy még inkább 

szilárdítsa meg a reformokat, valamint 

számolja fel azokat a szakpolitikákat és 

gyakorlatokat, amelyek még mindig gátat 

képezhetnek az ország európai jövője 

előtt, és biztosítson előrehaladást az 

Unióval kapcsolatos reformprioritások 

végrehajtása terén, többek között a magas 

szintű csatlakozási párbeszéd keretében is; 

Or. el 

Módosítás  89 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

4 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében Macedónia által tett 

lépések folyamatos támogatását; úgy véli, 

hogy csatlakozási tárgyalások 

megnyitására vonatkozó ajánlást a június–

júliusi megállapodás és a sürgős 

reformprioritások folyamatos 

végrehajtásától kell függővé tenni, és ezzel 

a kérdéssel az előrehozott parlamenti 

választásokat követően kell foglalkozni, 

amint azt a Bizottság is jelezte; üdvözli az 

uniós joganyagnak való magas szintű 

megfelelést, és azt, hogy az ország a múlt 

évben az uniós vívmányok 33 fejezetéből 

közel 25-ben haladást ért el; 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében Macedónia Volt 

Jugoszláv Köztársaság által tett lépések 

folyamatos támogatását; tudomásul veszi, 

hogy a Bizottság feltételesen kész 

meghosszabbítani a csatlakozási 

tárgyalások megnyitására vonatkozó 

ajánlást; emlékeztet arra, hogy a 2014. 

decemberi következtetéseivel és a 

megállapított feltételrendszerrel 

összhangban a Tanács a 2016. áprilisi 

választásokat követően – a Bizottság nyár 

előtt várható, naprakész tájékoztatása 

alapján – visszatér Macedónia Volt 

Jugoszláv Köztársaság ügyére; üdvözli az 

uniós joganyagnak való viszonylag jó 

szintű megfelelést, és megjegyzi, hogy az 

ország a múlt évben az uniós vívmányok 

33 fejezetéből mintegy 25-ben haladást ért 

el; sürgeti az országot, hogy még inkább 

szilárdítsa meg a reformokat, valamint 

számolja fel azokat a szakpolitikákat és 

gyakorlatokat, amelyek még mindig gátat 

képezhetnek az ország európai jövője 

előtt, és biztosítson előrehaladást az 

Unióval kapcsolatos reformprioritások 

végrehajtása terén, többek között a magas 

szintű csatlakozási párbeszéd keretében is; 

Or. en 

 

Módosítás  90 

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

Andrej Plenković, Arne Gericke, Milan Zver 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében Macedónia által tett 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében Macedónia által tett 
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lépések folyamatos támogatását; úgy véli, 

hogy csatlakozási tárgyalások 

megnyitására vonatkozó ajánlást a június–

júliusi megállapodás és a sürgős 

reformprioritások folyamatos 

végrehajtásától kell függővé tenni, és ezzel 

a kérdéssel az előrehozott parlamenti 

választásokat követően kell foglalkozni, 

amint azt a Bizottság is jelezte; üdvözli az 

uniós joganyagnak való magas szintű 

megfelelést, és azt, hogy az ország a múlt 

évben az uniós vívmányok 33 fejezetéből 

közel 25-ben haladást ért el; 

lépések folyamatos támogatását; ismételten 

felhívja a Tanácsot, hogy határozzon meg 

időpontot a csatlakozási tárgyalások 

megnyitására, figyelembe véve a június–

júliusi megállapodás és a sürgős 

reformprioritások folyamatos 

végrehajtásának fontosságát; felhívja a 

Tanácsot, hogy az előrehozott parlamenti 

választásokat követően a lehető 

leghamarabb foglalkozzon a kérdéssel, 

amint azt a Bizottság is jelezte; üdvözli az 

uniós joganyagnak való magas szintű 

megfelelést, és azt, hogy az ország a múlt 

évben az uniós vívmányok 33 fejezetéből 

mintegy 25-ben haladást ért el; 

Or. en 

 

Módosítás  91 

Nikos Androulakis 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében Macedónia által tett 

lépések folyamatos támogatását; úgy véli, 

hogy csatlakozási tárgyalások 

megnyitására vonatkozó ajánlást a június–

júliusi megállapodás és a sürgős 

reformprioritások folyamatos 

végrehajtásától kell függővé tenni, és ezzel 

a kérdéssel az előrehozott parlamenti 

választásokat követően kell foglalkozni, 

amint azt a Bizottság is jelezte; üdvözli az 

uniós joganyagnak való magas szintű 

megfelelést, és azt, hogy az ország a múlt 

évben az uniós vívmányok 33 fejezetéből 

közel 25-ben haladást ért el; 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében az ország által tett 

lépések folyamatos támogatását; úgy véli, 

hogy a csatlakozási tárgyalások 

megnyitására vonatkozó ajánlást a június–

júliusi megállapodás és a sürgős 

reformprioritások folyamatos 

végrehajtásától, valamint a jószomszédi 

kapcsolatok terén elért előrelépéstől kell 

függővé tenni, és ezzel a kérdéssel az 

előrehozott parlamenti választásokat 

követően kell foglalkozni, amint azt a 

Bizottság is jelezte; üdvözli az uniós 

joganyagnak való viszonylag jó szintű 

megfelelést, megjegyezve, hogy az ország a 

múlt évben az uniós vívmányok 33 

fejezetéből mintegy 25-ben haladást ért el; 

sürgeti az országot, hogy még inkább 

szilárdítsa meg a reformokat, valamint 

számolja fel azokat a szakpolitikákat és 
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gyakorlatokat, amelyek még mindig gátat 

képezhetnek az ország európai jövője 

előtt, és biztosítson előrehaladást az 

Unióval kapcsolatos reformprioritások 

végrehajtása terén, többek között a magas 

szintű csatlakozási párbeszéd keretében is; 

Or. en 

 

Módosítás  92 

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

Giménez Barbat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében Macedónia által tett 

lépések folyamatos támogatását; úgy véli, 

hogy csatlakozási tárgyalások 

megnyitására vonatkozó ajánlást a június–

júliusi megállapodás és a sürgős 

reformprioritások folyamatos 

végrehajtásától kell függővé tenni, és ezzel 

a kérdéssel az előrehozott parlamenti 

választásokat követően kell foglalkozni, 

amint azt a Bizottság is jelezte; üdvözli az 

uniós joganyagnak való magas szintű 

megfelelést, és azt, hogy az ország a múlt 

évben az uniós vívmányok 33 fejezetéből 

közel 25-ben haladást ért el; 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében Macedónia által tett 

lépések folyamatos támogatását; egyetért 

azzal, hogy a csatlakozási tárgyalások 

megnyitására vonatkozó ajánlást a június–

júliusi politikai megállapodás folyamatos 

végrehajtásától és a sürgős 

reformprioritások végrehajtása terén elért 

lényegi előrelépéstől kell függővé tenni, és 

ezzel a kérdéssel az előrehozott parlamenti 

választásokat követően kell foglalkozni, 

amint azt a Bizottság is jelezte; üdvözli az 

uniós joganyagnak való magas szintű 

megfelelést, és azt, hogy az ország a múlt 

évben az uniós vívmányok 33 fejezetéből 

25-ben haladást ért el; 

Or. en 

 

Módosítás  93 

Tunne Kelam 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

4 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében Macedónia által tett 

lépések folyamatos támogatását; úgy véli, 

hogy csatlakozási tárgyalások 

megnyitására vonatkozó ajánlást a június–

júliusi megállapodás és a sürgős 

reformprioritások folyamatos 

végrehajtásától kell függővé tenni, és ezzel 

a kérdéssel az előrehozott parlamenti 

választásokat követően kell foglalkozni, 

amint azt a Bizottság is jelezte; üdvözli az 

uniós joganyagnak való magas szintű 

megfelelést, és azt, hogy az ország a múlt 

évben az uniós vívmányok 33 fejezetéből 

közel 25-ben haladást ért el; 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében Macedónia által tett 

lépések folyamatos támogatását; 

megjegyzi, hogy a csatlakozási tárgyalások 

megnyitására vonatkozó ajánlás a június–

júliusi megállapodás és a sürgős 

reformprioritások folyamatos 

végrehajtásának függvénye, és ezzel a 

kérdéssel az előrehozott parlamenti 

választásokat követően kell foglalkozni, 

amint azt a Bizottság is jelezte; üdvözli az 

uniós joganyagnak való magas szintű 

megfelelést, és azt, hogy az ország a múlt 

évben az uniós vívmányok 33 fejezetéből 

mintegy 25-ben haladást ért el; 

Or. en 

 

Módosítás  94 

Angel Dzhambazki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében Macedónia által tett 

lépések folyamatos támogatását; úgy véli, 

hogy csatlakozási tárgyalások 

megnyitására vonatkozó ajánlást a június–

júliusi megállapodás és a sürgős 

reformprioritások folyamatos 

végrehajtásától kell függővé tenni, és ezzel 

a kérdéssel az előrehozott parlamenti 

választásokat követően kell foglalkozni, 

amint azt a Bizottság is jelezte; üdvözli az 

uniós joganyagnak való magas szintű 

megfelelést, és azt, hogy az ország a múlt 

évben az uniós vívmányok 33 fejezetéből 

közel 25-ben haladást ért el; 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében Macedónia által tett 

lépések folyamatos támogatását; úgy véli, 

hogy a csatlakozási tárgyalások 

megnyitására vonatkozó ajánlást a június–

júliusi megállapodás és a sürgős 

reformprioritások teljes körű 

végrehajtásától kell függővé tenni, és ezzel 

a kérdéssel az előrehozott parlamenti 

választásokat követően kell foglalkozni, 

amint azt a Bizottság is jelezte; üdvözli az 

uniós joganyagnak való magas szintű 

megfelelést, és azt, hogy az ország a múlt 

évben az uniós vívmányok 33 fejezetéből 

mintegy 25-ben haladást ért el; 
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Or. en 

 

Módosítás  95 

Alojz Peterle 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében Macedónia által tett 

lépések folyamatos támogatását; úgy véli, 

hogy csatlakozási tárgyalások 

megnyitására vonatkozó ajánlást a június–

júliusi megállapodás és a sürgős 

reformprioritások folyamatos 

végrehajtásától kell függővé tenni, és ezzel 

a kérdéssel az előrehozott parlamenti 

választásokat követően kell foglalkozni, 

amint azt a Bizottság is jelezte; üdvözli az 

uniós joganyagnak való magas szintű 

megfelelést, és azt, hogy az ország a múlt 

évben az uniós vívmányok 33 fejezetéből 

közel 25-ben haladást ért el; 

4. stratégiailag fontosnak tartja biztosítani 

az uniós tagság érdekében Macedónia által 

tett lépések folyamatos támogatását a 

Nyugat-Balkán európai integrációs 

folyamatán belüli aszimmetriák 

megelőzése érdekében; úgy véli, hogy a 

csatlakozási tárgyalások megnyitására 

vonatkozó ajánlást a június–júliusi 

megállapodás és a sürgős reformprioritások 

folyamatos végrehajtásától kell függővé 

tenni, és ezzel a kérdéssel az előrehozott 

parlamenti választásokat követően kell 

foglalkozni, amint azt a Bizottság is 

jelezte; üdvözli az uniós joganyagnak való 

magas szintű megfelelést, és azt, hogy az 

ország a múlt évben az uniós vívmányok 

33 fejezetéből mintegy 25-ben haladást ért 

el; 

Or. en 

 

Módosítás  96 

Richard Howitt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében Macedónia által tett 

lépések folyamatos támogatását; úgy véli, 

hogy csatlakozási tárgyalások 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében Macedónia által tett 

lépések folyamatos támogatását; úgy véli, 

hogy a csatlakozási tárgyalások 
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megnyitására vonatkozó ajánlást a június–

júliusi megállapodás és a sürgős 

reformprioritások folyamatos 

végrehajtásától kell függővé tenni, és ezzel 

a kérdéssel az előrehozott parlamenti 

választásokat követően kell foglalkozni, 

amint azt a Bizottság is jelezte; üdvözli az 

uniós joganyagnak való magas szintű 

megfelelést, és azt, hogy az ország a múlt 

évben az uniós vívmányok 33 fejezetéből 

közel 25-ben haladást ért el; 

megnyitására vonatkozó ajánlást a június–

júliusi megállapodás folyamatos 

végrehajtásától és a sürgős 

reformprioritások végrehajtása terén elért 

lényegi előrelépéstől kell függővé tenni, és 

ezzel a kérdéssel az előrehozott parlamenti 

választásokat követően kell foglalkozni, 

amint azt a Bizottság is jelezte; 

hangsúlyozza, hogy a választásokra csak 

akkor kerülhet sor, ha teljesülnek a 

demokratikus és tisztességes választások 

előfeltételei, beleértve többek között a 

megbízható választói névjegyzék 

elkészítését és a tömegtájékoztatás 

szabadságának garantálását; üdvözli az 

uniós joganyagnak való viszonylag jó 

szintű megfelelést, és azt, hogy az ország a 

múlt évben az uniós vívmányok 33 

fejezetéből mintegy 25-ben haladást ért el; 

Or. en 

 

Módosítás  97 

Marielle de Sarnez 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében Macedónia által tett 

lépések folyamatos támogatását; úgy véli, 

hogy csatlakozási tárgyalások 

megnyitására vonatkozó ajánlást a június–

júliusi megállapodás és a sürgős 

reformprioritások folyamatos 

végrehajtásától kell függővé tenni, és ezzel 

a kérdéssel az előrehozott parlamenti 

választásokat követően kell foglalkozni, 

amint azt a Bizottság is jelezte; üdvözli az 

uniós joganyagnak való magas szintű 

megfelelést, és azt, hogy az ország a múlt 

évben az unós vívmányok 33 fejezetéből 

közel 25-ben haladást ért el; 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében az ország által tett 

lépések folyamatos támogatását; úgy véli, 

hogy csatlakozási tárgyalások 

megnyitására vonatkozó ajánlást a június–

júliusi megállapodás és a sürgős 

reformprioritások folyamatos 

végrehajtásától kell függővé tenni, és ezzel 

a kérdéssel az előrehozott parlamenti 

választásokat követően kell foglalkozni, 

amint azt a Bizottság is jelezte; üdvözli az 

uniós joganyagnak való magas szintű 

megfelelést, és azt, hogy az ország a múlt 

évben az uniós vívmányok 33 fejezetéből 

mintegy 25-ben haladást ért el; támogatja 

az Európai Bizottság azzal kapcsolatos 
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kötelezettségvállalását, hogy a 28 ország 

között eddig elért eredmények 

megszilárdítása érdekében szünetelteti az 

Unió bővítését; 

Or. fr 

Módosítás  98 

Eleni Theocharous 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében Macedónia által tett 

lépések folyamatos támogatását; úgy véli, 

hogy csatlakozási tárgyalások 

megnyitására vonatkozó ajánlást a június–

júliusi megállapodás és a sürgős 

reformprioritások folyamatos 

végrehajtásától kell függővé tenni, és ezzel 

a kérdéssel az előrehozott parlamenti 

választásokat követően kell foglalkozni, 

amint azt a Bizottság is jelezte; üdvözli az 

uniós joganyagnak való magas szintű 

megfelelést, és azt, hogy az ország a múlt 

évben az uniós vívmányok 33 fejezetéből 

közel 25-ben haladást ért el; 

4. fontosnak tartja biztosítani az uniós 

tagság érdekében Macedónia Volt 

Jugoszláv Köztársaság által tett lépések 

folyamatos támogatását; úgy véli, hogy a 

csatlakozási tárgyalások megnyitására 

vonatkozó ajánlást a június–júliusi 

megállapodás és a sürgős reformprioritások 

folyamatos végrehajtásától kell függővé 

tenni, és ezzel a kérdéssel az előrehozott 

parlamenti választásokat követően kell 

foglalkozni, amint azt a Bizottság is 

jelezte; üdvözli az uniós joganyagnak való 

magas szintű megfelelést, és azt, hogy az 

ország a múlt évben az uniós vívmányok 

33 fejezetéből mintegy 25-ben haladást ért 

el; 

Or. en 

 

Módosítás  99 

Richard Howitt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

5. a demokratikus fejlődés szempontjából 

alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 

5. a demokratikus fejlődés szempontjából 

alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 
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különleges ügyész elvégezze a számára 

előírt feladatokat és teljes körű 

függetlenséget tartson fenn a lehallgatások 

kivizsgálásában, és elengedhetetlennek 

tartja azt is, hogy a jogállamiságra és az 

alapvető jogokra vonatkozó a 

rendszerszintű reformok sürgős 

reformprioritásait haladéktalanul 

végrehajtsák; felhívja a Bizottságot, hogy 

készítsen jelentést a Parlamentnek és a 

Tanácsnak a politikai megállapodás és a 

sürgős reformprioritások végrehajtásáról 

a 2016. áprilisi választások előtt; 

különleges ügyész teljes körű támogatást 

kapjon a számára előírt feladatokhoz és 

teljes körű függetlenséget tartson fenn a 

lehallgatások kivizsgálásában; kéri, hogy 

vessenek véget a bizonyítékok különleges 

ügyész elé utalásának bírósági 

akadályozásának, és kéri az annak 

biztosítását célzó törvénymódosítás 

támogatását, hogy a különleges ügyész a 

hivatalának felelősségi körébe tartozó 

ügyekben önálló tanúvédelmi hatáskörrel 

rendelkezzen; 

Or. en 

 

Módosítás  100 

David McAllister 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

5. a demokratikus fejlődés szempontjából 

alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 

különleges ügyész elvégezze a számára 

előírt feladatokat és teljes körű 

függetlenséget tartson fenn a lehallgatások 

kivizsgálásában, és elengedhetetlennek 

tartja azt is, hogy a jogállamiságra és az 

alapvető jogokra vonatkozó a 

rendszerszintű reformok sürgős 

reformprioritásait haladéktalanul 

végrehajtsák; felhívja a Bizottságot, hogy 

készítsen jelentést a Parlamentnek és a 

Tanácsnak a politikai megállapodás és a 

sürgős reformprioritások végrehajtásáról a 

2016. áprilisi választások előtt; 

5. a demokratikus fejlődés szempontjából 

alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 

különleges ügyész elvégezze a számára 

előírt feladatokat és teljes körű 

függetlenséget tartson fenn és minden 

szükséges erőforrással rendelkezzen a 

lehallgatások kivizsgálásához, és 

elengedhetetlennek tartja azt is, hogy a 

jogállamiságra és az alapvető jogokra 

vonatkozó rendszerszintű reformok sürgős 

reformprioritásait haladéktalanul 

végrehajtsák; felhívja a Bizottságot, hogy 

készítsen jelentést a Parlamentnek és a 

Tanácsnak a politikai megállapodás és a 

sürgős reformprioritások végrehajtásáról a 

2016. áprilisi választások előtt; 

Or. en 
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Módosítás  101 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

5. A demokratikus fejlődés szempontjából 

alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 

különleges ügyész elvégezze a számára 

előírt feladatokat és teljes körű 

függetlenséget tartson fenn a lehallgatások 

kivizsgálásában, és elengedhetetlennek 

tartja azt is, hogy a jogállamiságra és az 

alapvető jogokra vonatkozó a 

rendszerszintű reformok sürgős 

reformprioritásait haladéktalanul 

végrehajtsák; felhívja a Bizottságot, hogy 

készítsen jelentést a Parlamentnek és a 

Tanácsnak a politikai megállapodás és a 

sürgős reformprioritások végrehajtásáról a 

2016. áprilisi választások előtt; 

5. A demokratikus fejlődés szempontjából 

alapvető fontosságúnak tartja, hogy az 

illetékes hatóságok támogatásával a 

különleges ügyész elvégezze a számára 

előírt feladatokat és teljes körű 

függetlenséget tartson fenn a lehallgatások 

kivizsgálásában, és elengedhetetlennek 

tartja azt is, hogy a jogállamiságra és az 

alapvető jogokra vonatkozó a 

rendszerszintű reformok sürgős 

reformprioritásait haladéktalanul 

végrehajtsák; felszólítja a Bizottságot, 

hogy készítsen jelentést a Parlamentnek és 

a Tanácsnak a politikai megállapodás és a 

sürgős reformprioritások végrehajtásáról a 

2016. áprilisi választások után az 

Általános Ügyek Tanácsának 2014. 

decemberi következetéseinek és a 

megállapított feltételeknek megfelelően; 

Or. el 

 

Módosítás  102 

Sergei Stanishev 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

5. a demokratikus fejlődés szempontjából 

alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 

különleges ügyész elvégezze a számára 

előírt feladatokat és teljes körű 

függetlenséget tartson fenn a lehallgatások 

kivizsgálásában, és elengedhetetlennek 

tartja azt is, hogy a jogállamiságra és az 

5. a demokratikus fejlődés szempontjából 

alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 

különleges ügyész elvégezze a számára 

előírt feladatokat és teljes körű 

függetlenséget tartson fenn a 

lehallgatásokból adódó vétségek 
kivizsgálásában, valamint a jogi 
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alapvető jogokra vonatkozó a 

rendszerszintű reformok sürgős 

reformprioritásait haladéktalanul 

végrehajtsák; felhívja a Bizottságot, hogy 

készítsen jelentést a Parlamentnek és a 

Tanácsnak a politikai megállapodás és a 

sürgős reformprioritások végrehajtásáról a 

2016. áprilisi választások előtt; 

elszámoltathatóság és a politikai 

felelősség biztosításában, és 

elengedhetetlennek tartja azt is, hogy a 

jogállamiságra és az alapvető jogokra 

vonatkozó rendszerszintű reformok sürgős 

reformprioritásait haladéktalanul 

végrehajtsák; felhívja a Bizottságot, hogy 

készítsen jelentést a Parlamentnek és a 

Tanácsnak a politikai megállapodás és a 

sürgős reformprioritások végrehajtásáról a 

2016. áprilisi választások után; 

Or. en 

 

Módosítás  103 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

5. a demokratikus fejlődés szempontjából 

alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 

különleges ügyész elvégezze a számára 

előírt feladatokat és teljes körű 

függetlenséget tartson fenn a lehallgatások 

kivizsgálásában, és elengedhetetlennek 

tartja azt is, hogy a jogállamiságra és az 

alapvető jogokra vonatkozó rendszerszintű 

reformok sürgős reformprioritásait 

haladéktalanul végrehajtsák; felhívja a 

Bizottságot, hogy készítsen jelentést a 

Parlamentnek és a Tanácsnak a politikai 

megállapodás és a sürgős reformprioritások 

végrehajtásáról a 2016. áprilisi választások 

előtt; 

5. a demokratikus fejlődés szempontjából 

alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 

különleges ügyész elvégezze a számára 

előírt feladatokat és teljes körű 

függetlenséget tartson fenn a lehallgatások 

kivizsgálásában, és elengedhetetlennek 

tartja azt is, hogy a jogállamiságra és az 

alapvető jogokra vonatkozó rendszerszintű 

reformok sürgős reformprioritásait 

haladéktalanul végrehajtsák; felhívja a 

Bizottságot, hogy készítsen jelentést a 

Parlamentnek és a Tanácsnak a politikai 

megállapodás és a sürgős reformprioritások 

végrehajtásáról a 2016. áprilisi választások 

után, összhangban az Általános Ügyek 

Tanácsa 2014. decemberi 

következtetéseivel és megállapított 

feltételrendszerrel; 

Or. en 
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Módosítás  104 

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

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

5. a demokratikus fejlődés szempontjából 

alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 

különleges ügyész elvégezze a számára 

előírt feladatokat és teljes körű 

függetlenséget tartson fenn a lehallgatások 

kivizsgálásában, és elengedhetetlennek 

tartja azt is, hogy a jogállamiságra és az 

alapvető jogokra vonatkozó a 

rendszerszintű reformok sürgős 

reformprioritásait haladéktalanul 

végrehajtsák; felhívja a Bizottságot, hogy 

készítsen jelentést a Parlamentnek és a 

Tanácsnak a politikai megállapodás és a 

sürgős reformprioritások végrehajtásáról a 

2016. áprilisi választások előtt; 

5. a demokratikus fejlődés szempontjából 

alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 

különleges ügyész elvégezze a számára 

előírt feladatokat és teljes körű 

függetlenséget tartson fenn a lehallgatások 

kivizsgálásában, és elengedhetetlennek 

tartja azt is, hogy a jogállamiságra és az 

alapvető jogokra vonatkozó rendszerszintű 

reformok sürgős reformprioritásait 

haladéktalanul végrehajtsák; felhívja a 

Bizottságot, hogy készítsen jelentést a 

Parlamentnek és a Tanácsnak a politikai 

megállapodás és a sürgős reformprioritások 

végrehajtásáról a 2016. áprilisi választások 

után; 

Or. en 

 

Módosítás  105 

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

Giménez Barbat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

5. a demokratikus fejlődés szempontjából 

alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 

különleges ügyész elvégezze a számára 

előírt feladatokat és teljes körű 

függetlenséget tartson fenn a lehallgatások 

kivizsgálásában, és elengedhetetlennek 

tartja azt is, hogy a jogállamiságra és az 

alapvető jogokra vonatkozó rendszerszintű 

reformok sürgős reformprioritásait 

haladéktalanul végrehajtsák; felhívja a 

5. a demokratikus fejlődés szempontjából 

alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 

különleges ügyész elvégezze a számára 

előírt feladatokat és teljes körű 

függetlenséget tartson fenn a lehallgatások 

kivizsgálásában, és elengedhetetlennek 

tartja azt is, hogy a jogállamiságra és az 

alapvető jogokra vonatkozó rendszerszintű 

reformok sürgős reformprioritásait 

haladéktalanul végrehajtsák; felhívja a 
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Bizottságot, hogy készítsen jelentést a 

Parlamentnek és a Tanácsnak a politikai 

megállapodás és a sürgős reformprioritások 

végrehajtásáról a 2016. áprilisi választások 

előtt; 

Bizottságot, hogy készítsen jelentést a 

Parlamentnek és a Tanácsnak a politikai 

megállapodás és a sürgős reformprioritások 

végrehajtásáról a 2016. áprilisi választások 

után; 

Or. en 

 

Módosítás  106 

Andrej Plenković 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

5. a demokratikus fejlődés szempontjából 

alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 

különleges ügyész elvégezze a számára 

előírt feladatokat és teljes körű 

függetlenséget tartson fenn a lehallgatások 

kivizsgálásában, és elengedhetetlennek 

tartja azt is, hogy a jogállamiságra és az 

alapvető jogokra vonatkozó rendszerszintű 

reformok sürgős reformprioritásait 

haladéktalanul végrehajtsák; felhívja a 

Bizottságot, hogy készítsen jelentést a 

Parlamentnek és a Tanácsnak a politikai 

megállapodás és a sürgős reformprioritások 

végrehajtásáról a 2016. áprilisi választások 

előtt; 

5. a demokratikus fejlődés szempontjából 

alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 

különleges ügyész elvégezze a számára 

előírt feladatokat és teljes körű 

függetlenséget tartson fenn a lehallgatások 

kivizsgálásában, és elengedhetetlennek 

tartja azt is, hogy a jogállamiságra és az 

alapvető jogokra vonatkozó rendszerszintű 

reformok sürgős reformprioritásait 

haladéktalanul végrehajtsák; felhívja a 

Bizottságot, hogy készítsen jelentést a 

Parlamentnek és a Tanácsnak a politikai 

megállapodás és a sürgős reformprioritások 

végrehajtásáról a 2016. áprilisi választások 

előtt; hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy a 2016. áprilisi választásokat hiteles 

módon, a nemzetközi normáknak 

megfelelően folytassák le, és felszólítja az 

összes felet, hogy az EBESZ/ODIHR 

ajánlásaival összhangban garantálják az 

egyenlő versenyfeltételeket és a választási 

rendszer reformját; 

Or. en 

 

Módosítás  107 

Richard Howitt 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

5 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 5a. a demokratikus fejlődés szempontjából 

alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 

jogállamiságra és az alapvető jogokra 

vonatkozó rendszerszintű reformok sürgős 

reformprioritásait haladéktalanul 

végrehajtsák; felhívja a Bizottságot, hogy 

a 2016. áprilisi választások előtt 

számoljon be a Parlamentnek és a 

Tanácsnak a politikai megállapodás és a 

sürgős reformprioritások végrehajtásáról, 

a választásokat követően pedig adjon 

értékelést a választások lefolytatásáról; 

Or. en 

 

Módosítás  108 

Richard Howitt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

5 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 5b. hangsúlyozza, hogy az állami 

választási bizottságnak teljes mértékben 

képesnek kell lennie munkájának 

elvégzésére, és a választói névjegyzék 

ellenőrzésének módszertanát az összes 

pártnak jóvá kell hagynia, a legitimitás 

biztosítása érdekében megállapodva a 

helyszíni ellenőrzések minimálisan 

elfogadott szintjében; 

Or. en 

 

Módosítás  109 

Eduard Kukan 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

6. felszólít a közlések lehallgatásával, 

valamint a biztonsággal és kémelhárítással 

foglalkozó parlamenti bizottságok 

rendszeres ülésezésének és zökkenőmentes 

működésének biztosítására; hangsúlyozza, 

hogy biztosítani kell a szükséges 

adatokhoz, tanúvallomásokhoz és technikai 

segítségnyújtáshoz való szabad 

hozzáférésüket, és azt, hogy a hírszerző 

szolgálatok munkájának hiteles parlamenti 

felügyeletét biztosítsák, a végrehajtó 

hatalom terén a szükséges fékekkel és 

ellensúlyokkal; 

6. rámutat arra, hogy a parlament 

kulcsszerepet játszik az ország 

demokratikus fejlődése tekintetében, 

valamint a politikai párbeszéd és 

képviselet fórumaként; felhív a parlament 

jogalkotási és felügyeleti funkcióinak 

javítására és erősítésére; felszólít a 

közlések lehallgatásával, valamint a 

biztonsággal és kémelhárítással foglalkozó 

parlamenti bizottságok rendszeres 

ülésezésének és zökkenőmentes 

működésének biztosítására; kéri a 2012. 

december 24-i parlamenti eseményeket 

vizsgáló bizottság ajánlásainak 

véglegesítését; hangsúlyozza, hogy 

biztosítani kell a szükséges adatokhoz, 

tanúvallomásokhoz és technikai 

segítségnyújtáshoz való szabad 

hozzáférésüket, és azt, hogy a hírszerző 

szolgálatok munkájának hiteles parlamenti 

felügyeletét biztosítsák, a végrehajtó 

hatalom terén a szükséges fékekkel és 

ellensúlyokkal; 

Or. en 

 

Módosítás  110 

Richard Howitt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

6. felszólít a közlések lehallgatásával, 

valamint a biztonsággal és kémelhárítással 

foglalkozó parlamenti bizottságok 

rendszeres ülésezésének és zökkenőmentes 

működésének biztosítására; hangsúlyozza, 

hogy biztosítani kell a szükséges 

6. felszólít a közlések lehallgatásával, 

valamint a biztonsággal és kémelhárítással 

foglalkozó parlamenti felügyeleti 

bizottságok rendszeres ülésezésének és 

zökkenőmentes működésének 

biztosítására; hangsúlyozza, hogy 
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adatokhoz, tanúvallomásokhoz és technikai 

segítségnyújtáshoz való szabad 

hozzáférésüket, és azt, hogy a hírszerző 

szolgálatok munkájának hiteles parlamenti 

felügyeletét biztosítsák, a végrehajtó 

hatalom terén a szükséges fékekkel és 

ellensúlyokkal; 

biztosítani kell a szükséges adatokhoz, 

tanúvallomásokhoz és technikai 

segítségnyújtáshoz való szabad 

hozzáférésüket, és azt, hogy a hírszerző 

szolgálatok munkájának hiteles parlamenti 

felügyeletét biztosítsák, a végrehajtó 

hatalom terén a szükséges fékekkel és 

ellensúlyokkal; megjegyzi, hogy a politikai 

megállapodásban meghatározott, a 

jelentések parlamenti bizottságok általi 

elkészítésére vonatkozó határidőket nem 

tartották be; 

Or. en 

 

Módosítás  111 

Angel Dzhambazki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

6. felszólít a közlések lehallgatásával, 

valamint a biztonsággal és kémelhárítással 

foglalkozó parlamenti bizottságok 

rendszeres ülésezésének és zökkenőmentes 

működésének biztosítására; hangsúlyozza, 

hogy biztosítani kell a szükséges 

adatokhoz, tanúvallomásokhoz és technikai 

segítségnyújtáshoz való szabad 

hozzáférésüket, és azt, hogy a hírszerző 

szolgálatok munkájának hiteles parlamenti 

felügyeletét biztosítsák, a végrehajtó 

hatalom terén a szükséges fékekkel és 

ellensúlyokkal; 

6. felszólít a közlések lehallgatásával, 

valamint a biztonsággal és kémelhárítással 

foglalkozó parlamenti bizottságok 

rendszeres ülésezésének és zökkenőmentes 

működésének biztosítására; sajnálja, hogy 

a kormánypárt akadályozza a parlamenti 

bizottságok munkáját; hangsúlyozza, hogy 

biztosítani kell a szükséges adatokhoz, 

tanúvallomásokhoz és technikai 

segítségnyújtáshoz való szabad 

hozzáférésüket, és azt, hogy a hírszerző 

szolgálatok munkájának hiteles parlamenti 

felügyeletét biztosítsák, a végrehajtó 

hatalom terén a szükséges fékekkel és 

ellensúlyokkal; 

Or. en 

 

Módosítás  112 

Andrey Kovatchev 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

6 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 6a. üdvözli, hogy a hatóságok általában 

véve készek közzétenni az elnyomó 

kommunista titkosszolgálatokkal 

együttműködő ügynökök aktáit, 

ugyanakkor aggodalommal állapítja meg, 

hogy a folyamatot szelektíven folytatják le, 

arra törekedve, hogy kiiktassák az 

országon belüli, politikailag kellemetlen 

ellenfeleket; üdvözli, hogy a hatóságok 

kikérték Szerbiától a vonatkozó jugoszláv 

titkosszolgálati aktákat, és ösztönzi a 

lekérések véghezvitelét, mivel ez jelentős 

lépés lenne a kommunista múlttal való 

végleges szakítás és az ország további 

demokratizálódása felé; 

Or. en 

 

Módosítás  113 

Eduard Kukan 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

6 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 6a. aggodalmának ad hangot a hírszerző 

szolgálatok nagyon gyenge belső és külső 

felügyelete és ellenőrzése miatt; 

nyomatékosan felszólít a vonatkozó 

intézmények e szolgálatok feletti 

felügyeleti szerepének megerősítésére és a 

rendszerszintű jogállamisági 

problémákkal foglalkozó vezető szakértői 

csoport által a 2015 tavaszán feltárt 

lehallgatásokkal kapcsolatban tett 

ajánlások teljes körű végrehajtására; 

Or. en 
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Módosítás  114 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

7. Aggodalommal tölti el, hogy a macedón 

közigazgatás továbbra is politikai befolyás 

alatt áll; sürgeti a kormányt, hogy minden 

szinten növelje a szakmaiságot és a 

függetlenséget, és biztosítsa az 

elszámoltathatóság, az átláthatóság és az 

érdem alapján történő előmenetel elvének 

teljes körű végrehajtását; felszólítja az 

illetékes hatóságokat a köztisztviselőkről 

és a közalkalmazottakról szóló törvény 

fenntartható végrehajtására, és arra, hogy 

fogadjanak el egy cselekvési tervet is 

magában foglaló, átfogó közigazgatási 

reformra vonatkozó stratégiát a 2016–2020 

közötti időszakra, valamint egy 

államháztartás-irányítási reformprogramot; 

7. Aggodalommal tölti el, hogy a macedón 

közigazgatás továbbra is töredezett, 

politizálódott és politikai befolyás alatt áll; 

sürgeti a kormányt, hogy minden szinten 

növelje a szakmaiságot és a függetlenséget, 

és biztosítsa az elszámoltathatóság, az 

átláthatóság és az érdem alapján történő 

előmenetel elvének teljes körű 

végrehajtását; felszólítja az illetékes 

hatóságokat a köztisztviselőkről és a 

közalkalmazottakról szóló törvény 

fenntartható végrehajtására az 

átláthatóság, a meritokrácia és az egyenlő 

képviselet elvei mentén, és arra, hogy 

fogadjanak el egy cselekvési tervet is 

magában foglaló, átfogó közigazgatási 

reformra vonatkozó stratégiát a 2016–2020 

közötti időszakra, valamint egy 

államháztartás-irányítási reformprogramot; 

Or. el 

 

Módosítás  115 

Angel Dzhambazki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

7. aggodalommal tölti el, hogy a macedón 

közigazgatás továbbra is politikai befolyás 

alatt áll; sürgeti a kormányt, hogy minden 

szinten növelje a szakmaiságot és a 

függetlenséget, és biztosítsa az 

7. aggodalommal tölti el, hogy a macedón 

közigazgatás továbbra is erőteljes politikai 

befolyás alatt áll; sürgeti a kormányt, hogy 

minden szinten növelje a szakmaiságot és a 

függetlenséget, és biztosítsa az 
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elszámoltathatóság, az átláthatóság és az 

érdem alapján történő előmenetel elvének 

teljes körű végrehajtását; felszólítja az 

illetékes hatóságokat a köztisztviselőkről 

és a közalkalmazottakról szóló törvény 

fenntartható végrehajtására, és arra, hogy 

fogadjanak el egy cselekvési tervet is 

magában foglaló, átfogó közigazgatási 

reformra vonatkozó stratégiát a 2016–2020 

közötti időszakra, valamint egy 

államháztartás-irányítási reformprogramot; 

elszámoltathatóság, az átláthatóság és az 

érdem alapján történő előmenetel elvének 

teljes körű végrehajtását; javasolja, hogy 

valamennyi közösség rendelkezzen 

megfelelő arányú képviselettel a 

közigazgatás valamennyi szintjén; 

felszólítja az illetékes hatóságokat a 

köztisztviselőkről és a közalkalmazottakról 

szóló törvény fenntartható végrehajtására, 

és arra, hogy fogadjanak el egy cselekvési 

tervet is magában foglaló, átfogó 

közigazgatási reformra vonatkozó 

stratégiát a 2016–2020 közötti időszakra, 

valamint egy államháztartás-irányítási 

reformprogramot; 

Or. en 

 

Módosítás  116 

Eleni Theocharous 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

7. aggodalommal tölti el, hogy a macedón 

közigazgatás továbbra is politikai befolyás 

alatt áll; sürgeti a kormányt, hogy minden 

szinten növelje a szakmaiságot és a 

függetlenséget, és biztosítsa az 

elszámoltathatóság, az átláthatóság és az 

érdem alapján történő előmenetel elvének 

teljes körű végrehajtását; felszólítja az 

illetékes hatóságokat a köztisztviselőkről 

és a közalkalmazottakról szóló törvény 

fenntartható végrehajtására, és arra, hogy 

fogadjanak el egy cselekvési tervet is 

magában foglaló, átfogó közigazgatási 

reformra vonatkozó stratégiát a 2016–2020 

közötti időszakra, valamint egy 

államháztartás-irányítási reformprogramot; 

7. aggodalommal tölti el, hogy Macedónia 

Volt Jugoszláv Köztársaság közigazgatása 

továbbra is politikai befolyás alatt áll; úgy 

véli, hogy további intézkedéseket és 

hatékony reformokat kell előterjeszteni és 

végrehajtani; sürgeti a kormányt, hogy 

minden szinten növelje a szakmaiságot és a 

függetlenséget, és biztosítsa az 

elszámoltathatóság, az átláthatóság és az 

érdem alapján történő előmenetel elvének 

teljes körű végrehajtását; felszólítja az 

illetékes hatóságokat a köztisztviselőkről 

és a közalkalmazottakról szóló törvény 

fenntartható végrehajtására, és arra, hogy 

fogadjanak el egy cselekvési tervet is 

magában foglaló, átfogó közigazgatási 

reformra vonatkozó stratégiát a 2016–2020 

közötti időszakra, valamint egy 

államháztartás-irányítási reformprogramot; 
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Or. en 

 

Módosítás  117 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

7. aggodalommal tölti el, hogy a macedón 

közigazgatás továbbra is politikai befolyás 

alatt áll; sürgeti a kormányt, hogy minden 

szinten növelje a szakmaiságot és a 

függetlenséget, és biztosítsa az 

elszámoltathatóság, az átláthatóság és az 

érdem alapján történő előmenetel elvének 

teljes körű végrehajtását; felszólítja az 

illetékes hatóságokat a köztisztviselőkről 

és a közalkalmazottakról szóló törvény 

fenntartható végrehajtására, és arra, hogy 

fogadjanak el egy cselekvési tervet is 

magában foglaló, átfogó közigazgatási 

reformra vonatkozó stratégiát a 2016–2020 

közötti időszakra, valamint egy 

államháztartás-irányítási reformprogramot; 

7. aggodalommal tölti el, hogy Macedónia 

Volt Jugoszláv Köztársaság közigazgatása 

továbbra is politikai befolyás alatt áll; 

sürgeti a kormányt, hogy minden szinten 

növelje a szakmaiságot és a függetlenséget, 

és biztosítsa az elszámoltathatóság, az 

átláthatóság és az érdem alapján történő 

előmenetel elvének teljes körű 

végrehajtását; felszólítja az illetékes 

hatóságokat a köztisztviselőkről és a 

közalkalmazottakról szóló törvény 

fenntartható végrehajtására, és arra, hogy 

fogadjanak el egy cselekvési tervet is 

magában foglaló, átfogó közigazgatási 

reformra vonatkozó stratégiát a 2016–2020 

közötti időszakra, valamint egy 

államháztartás-irányítási reformprogramot; 

Or. en 

 

Módosítás  118 

Nikos Androulakis 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

7. aggodalommal tölti el, hogy a macedón 

közigazgatás továbbra is politikai befolyás 

alatt áll; sürgeti a kormányt, hogy minden 

szinten növelje a szakmaiságot és a 

függetlenséget, és biztosítsa az 

7. aggodalommal tölti el, hogy a 

közigazgatás továbbra is politikai befolyás 

alatt áll; sürgeti a kormányt, hogy minden 

szinten növelje a szakmaiságot és a 

függetlenséget, és biztosítsa az 
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elszámoltathatóság, az átláthatóság és az 

érdem alapján történő előmenetel elvének 

teljes körű végrehajtását; felszólítja az 

illetékes hatóságokat a köztisztviselőkről 

és a közalkalmazottakról szóló törvény 

fenntartható végrehajtására, és arra, hogy 

fogadjanak el egy cselekvési tervet is 

magában foglaló, átfogó közigazgatási 

reformra vonatkozó stratégiát a 2016–2020 

közötti időszakra, valamint egy 

államháztartás-irányítási reformprogramot; 

elszámoltathatóság, az átláthatóság és az 

érdem alapján történő előmenetel elvének 

teljes körű végrehajtását; felszólítja az 

illetékes hatóságokat a köztisztviselőkről 

és a közalkalmazottakról szóló törvény 

fenntartható végrehajtására, és arra, hogy 

fogadjanak el egy cselekvési tervet is 

magában foglaló, átfogó közigazgatási 

reformra vonatkozó stratégiát a 2016–2020 

közötti időszakra, valamint egy 

államháztartás-irányítási reformprogramot; 

Or. en 

 

Módosítás  119 

Tonino Picula 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

7. aggodalommal tölti el, hogy a macedón 

közigazgatás továbbra is politikai befolyás 

alatt áll; sürgeti a kormányt, hogy minden 

szinten növelje a szakmaiságot és a 

függetlenséget, és biztosítsa az 

elszámoltathatóság, az átláthatóság és az 

érdem alapján történő előmenetel elvének 

teljes körű végrehajtását; felszólítja az 

illetékes hatóságokat a köztisztviselőkről 

és a közalkalmazottakról szóló törvény 

fenntartható végrehajtására, és arra, hogy 

fogadjanak el egy cselekvési tervet is 

magában foglaló, átfogó közigazgatási 

reformra vonatkozó stratégiát a 2016–2020 

közötti időszakra, valamint egy 

államháztartás-irányítási reformprogramot; 

7. aggodalommal tölti el, hogy a macedón 

közigazgatás továbbra is politikai befolyás 

alatt áll; sürgeti a kormányt, hogy minden 

szinten növelje a szakmaiságot és a 

függetlenséget, és biztosítsa az 

elszámoltathatóság, az átláthatóság és az 

érdem alapján történő előmenetel elvének 

teljes körű végrehajtását; felhívja a 

kormányt, hogy a sürgős 

reformprioritásokból adódó 

kötelezettségként rendeljen el 

moratóriumot az ideiglenes álláshelyek 

állandó szerződésekké történő 

átalakításáról szóló törvény 

végrehajtására; felszólítja az illetékes 

hatóságokat a köztisztviselőkről és a 

közalkalmazottakról szóló törvény 

fenntartható végrehajtására, és arra, hogy 

fogadjanak el egy cselekvési tervet is 

magában foglaló, átfogó közigazgatási 

reformra vonatkozó stratégiát a 2016–2020 

közötti időszakra, valamint egy 

államháztartás-irányítási reformprogramot; 
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Or. en 

 

Módosítás  120 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

7. aggodalommal tölti el, hogy a macedón 

közigazgatás továbbra is politikai befolyás 

alatt áll; sürgeti a kormányt, hogy minden 

szinten növelje a szakmaiságot és a 

függetlenséget, és biztosítsa az 

elszámoltathatóság, az átláthatóság és az 

érdem alapján történő előmenetel elvének 

teljes körű végrehajtását; felszólítja az 

illetékes hatóságokat a köztisztviselőkről 

és a közalkalmazottakról szóló törvény 

fenntartható végrehajtására, és arra, hogy 

fogadjanak el egy cselekvési tervet is 

magában foglaló, átfogó közigazgatási 

reformra vonatkozó stratégiát a 2016–2020 

közötti időszakra, valamint egy 

államháztartás-irányítási reformprogramot; 

7. aggodalommal tölti el, hogy a macedón 

közigazgatás továbbra is politikai befolyás 

alatt áll; sürgeti a kormányt, hogy minden 

szinten növelje a szakmaiságot, a 

semlegességet és a függetlenséget, és 

biztosítsa az elszámoltathatóság, az 

átláthatóság és az érdem alapján történő 

előmenetel elvének teljes körű 

végrehajtását; felszólítja az illetékes 

hatóságokat a köztisztviselőkről és a 

közalkalmazottakról szóló törvény 

fenntartható végrehajtására, és arra, hogy 

fogadjanak el egy cselekvési tervet is 

magában foglaló, átfogó közigazgatási 

reformra vonatkozó stratégiát a 2016–2020 

közötti időszakra, valamint egy 

államháztartás-irányítási reformprogramot; 

Or. en 

 

Módosítás  121 

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

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

7 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 7a. rámutat arra, hogy a politikák 

hatékony végrehajtásának és az 

elszámoltathatóság rendjének biztosítása 

érdekében növelni kell az igazgatási 
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kapacitást, valamint fokozni kell az 

inkluzív és tényeken alapuló politikai 

döntéshozatalt; külön képzési program 

kidolgozását kéri a közigazgatásban 

dolgozó személyzet számára; felszólítja a 

Bizottságot, hogy nyújtson ehhez 

segítséget és cserelehetőségeket; 

Or. en 

 

Módosítás  122 

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

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

7 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 7b. támogatja a kormány azon terveit, 

hogy az e-szolgáltatások fejlesztésének 

kiemelt kezelése révén fokozza a 

közszolgáltatások hozzáférhetőségét; 

javasolja a kormánynak, hogy keressen 

ikerintézményi együttműködési 

lehetőségeket, és vegye számba a létező 

bevált gyakorlatokat; megjegyzi, hogy az 

e-szolgáltatások csökkentenék az állam, a 

polgárok és a vállalkozások bürokratikus 

terheit; emellett az e-szolgáltatások 

javítanák az ország gazdasági 

teljesítményét, valamint lehetővé tennék a 

közigazgatás és a szolgáltatások 

átláthatóságának fokozását; 

Or. en 

 

Módosítás  123 

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

Giménez Barbat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

8 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

8. tudomásul veszi a szilárd alapokon álló 

jogi keretet és az igazságszolgáltatás 

reformjára vonatkozó további 
intézkedéseket, ugyanakkor elítéli a 

szelektív igazságszolgáltatás eseteit; 

ismételten felszólít arra, hogy legyen meg a 

politikai akarat a bírák és ügyészek 

politikától mentes kinevezésének és 

előléptetésének megvalósítására, valamint 

a bírói tanács szakmaiságának és 

függetlenségének biztosítására; 

hangsúlyozza a közigazgatási bíróságok 

megfelelő működésének, a kellő számú 

alkalmazottal való ellátottságának és 

függetlenségének a szükségességét, és azt, 

hogy megerősítsék a bírákat és az 

ügyészeket képző akadémia kapacitásait, 

mivel jelentések szerint az országban 

minden ötödik bírói státusz betöltetlen a 

képesítéssel rendelkező jelöltek hiánya 

miatt; felszólít a 2015–2020 közötti 

időszakra vonatkozó, új igazságügyi 

reformstratégia és cselekvési terv 

elfogadására; 

8. tudomásul veszi a szilárd alapokon álló 

jogi keretet és az igazságszolgáltatási 

reformmal kapcsolatos korábbi 
intézkedéseket, ugyanakkor elítéli a 

szelektív igazságszolgáltatás eseteit, 

különös tekintettel a büntető törvénykönyv 

353. cikkével való visszaélésre; ismételten 

felszólít arra, hogy legyen meg a politikai 

akarat a bírák és ügyészek politikától 

mentes kinevezésének és előléptetésének 

megvalósítására, valamint a bírói tanács 

szakmaiságának és függetlenségének 

biztosítására; hangsúlyozza a közigazgatási 

bíróságok hatékony működésének, a kellő 

számú alkalmazottal való ellátottságának 

és függetlenségének a szükségességét, és 

azt, hogy megerősítsék a bírákat és az 

ügyészeket képző akadémia kapacitásait; 

felszólít a 2015–2020 közötti időszakra 

vonatkozó, új igazságügyi reformstratégia 

és cselekvési terv előkészítésére és az 

érdekelt felekkel való megfelelő 

konzultációra; 

Or. en 

 

Módosítás  124 

Richard Howitt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

8. tudomásul veszi a szilárd alapokon álló 

jogi keretet és az igazságszolgáltatás 

reformjára vonatkozó további 
intézkedéseket, ugyanakkor elítéli a 

szelektív igazságszolgáltatás eseteit; 

ismételten felszólít arra, hogy legyen meg a 

politikai akarat a bírák és ügyészek 

8. tudomásul veszi a szilárd alapokon álló 

jogi keretet és az igazságszolgáltatási 

reformmal kapcsolatos korábbi 
intézkedéseket, ugyanakkor elítéli a 

szelektív igazságszolgáltatás eseteit, 

különös tekintettel a büntető törvénykönyv 

353. cikkével való visszaélésre; ismételten 
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politikától mentes kinevezésének és 

előléptetésének megvalósítására, valamint 

a bírói tanács szakmaiságának és 

függetlenségének biztosítására; 

hangsúlyozza a közigazgatási bíróságok 

megfelelő működésének, a kellő számú 

alkalmazottal való ellátottságának és 

függetlenségének a szükségességét, és azt, 

hogy megerősítsék a bírákat és az 

ügyészeket képző akadémia kapacitásait, 

mivel jelentések szerint az országban 

minden ötödik bírói státusz betöltetlen a 

képesítéssel rendelkező jelöltek hiánya 

miatt; felszólít a 2015–2020 közötti 

időszakra vonatkozó, új igazságügyi 

reformstratégia és cselekvési terv 

elfogadására; 

felszólít arra, hogy legyen meg a politikai 

akarat a bírák és ügyészek politikától 

mentes kinevezésének és előléptetésének 

megvalósítására, valamint a bírói tanács 

szakmaiságának és függetlenségének 

biztosítására; hangsúlyozza a közigazgatási 

bíróságok megfelelő működésének, a kellő 

számú alkalmazottal való ellátottságának 

és függetlenségének a szükségességét, és 

azt, hogy megerősítsék a bírákat és az 

ügyészeket képző akadémia kapacitásait; 

felszólít a 2015–2020 közötti időszakra 

vonatkozó, új igazságügyi reformstratégia 

és cselekvési terv előkészítésére és az 

érdekelt felekkel való megfelelő 

konzultációra; 

Or. en 

 

Módosítás  125 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

8. tudomásul veszi a szilárd alapokon álló 

jogi keretet és az igazságszolgáltatás 

reformjára vonatkozó további 

intézkedéseket, ugyanakkor elítéli a 

szelektív igazságszolgáltatás eseteit; 

ismételten felszólít arra, hogy legyen meg a 

politikai akarat a bírák és ügyészek 

politikától mentes kinevezésének és 

előléptetésének megvalósítására, valamint 

a bírói tanács szakmaiságának és 

függetlenségének biztosítására; 

hangsúlyozza a közigazgatási bíróságok 

megfelelő működésének, a kellő számú 

alkalmazottal való ellátottságának és 

függetlenségének a szükségességét, és azt, 

hogy megerősítsék a bírákat és az 

ügyészeket képző akadémia kapacitásait, 

mivel jelentések szerint az országban 

8. tudomásul veszi a jogi keretet és az 

igazságszolgáltatás reformjára vonatkozó 

intézkedéseket, és elítéli a szelektív 

igazságszolgáltatás eseteit; ismételten 

felszólít arra, hogy legyen meg a politikai 

akarat a bírák és ügyészek politikától 

mentes kinevezésének és előléptetésének 

megvalósítására, valamint a bírói tanács 

szakmaiságának és függetlenségének 

biztosítására; hangsúlyozza a közigazgatási 

bíróságok megfelelő működésének, a kellő 

számú alkalmazottal való ellátottságának 

és függetlenségének a szükségességét, és 

azt, hogy megerősítsék a bírákat és az 

ügyészeket képző akadémia kapacitásait, 

mivel jelentések szerint az országban 

minden ötödik bírói státusz betöltetlen a 

képesítéssel rendelkező jelöltek hiánya 



 

AM\1080975HU.doc 73/169 PE573.037v01-00 

 HU 

minden ötödik bírói státusz betöltetlen a 

képesítéssel rendelkező jelöltek hiánya 

miatt; felszólít a 2015–2020 közötti 

időszakra vonatkozó, új igazságügyi 

reformstratégia és cselekvési terv 

elfogadására; 

miatt; felszólít a 2015–2020 közötti 

időszakra vonatkozó, új igazságügyi 

reformstratégia és cselekvési terv 

elfogadására; 

Or. it 

 

Módosítás  126 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

8. Tudomásul veszi a szilárd alapokon álló 

jogi keretet és az igazságszolgáltatás 

reformjára vonatkozó további 

intézkedéseket, ugyanakkor elítéli a 

szelektív igazságszolgáltatás 

eseteit; ismételten felszólít arra, hogy 

legyen meg a politikai akarat a bírák és 

ügyészek politikától mentes kinevezésének 

és előléptetésének megvalósítására, 

valamint a bírói tanács szakmaiságának és 

függetlenségének biztosítására; 

hangsúlyozza a közigazgatási bíróságok 

megfelelő működésének, a kellő számú 

alkalmazottal való ellátottságának és 

függetlenségének a szükségességét, és azt, 

hogy megerősítsék a bírákat és az 

ügyészeket képző akadémia kapacitásait, 

mivel jelentések szerint az országban 

minden ötödik bírói státusz betöltetlen a 

képesítéssel rendelkező jelöltek hiánya 

miatt; felszólít a 2015–2020 közötti 

időszakra vonatkozó, új igazságügyi 

reformstratégia és cselekvési terv 

elfogadására; 

8. Tudomásul veszi a szilárd alapokon álló 

jogi keretet és az igazságszolgáltatás 

reformjára vonatkozó további 

intézkedéseket, ugyanakkor elítéli a 

szelektív igazságszolgáltatás és a 

függetlenség hiányának eseteit; ismételten 

felszólít arra, hogy legyen meg 

gyakorlatban a politikai akarat a bírák és 

ügyészek politikától mentes kinevezésének 

és előléptetésének megvalósítására, 

valamint a bírói tanács szakmaiságának és 

függetlenségének biztosítására; 

aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatosan, 

hogy a törvényszéki rendszer helyzete 

2014 óta visszaesést mutat, mivel az elmúlt 

tíz év reformfolyamatainak eredményeit 

jelentősen aláássa a jelenlegi és lehetséges 

politikai beavatkozás az 

igazságszolgáltatási munkába; 
hangsúlyozza a közigazgatási bíróságok 

megfelelő működésének, a kellő számú 

alkalmazottal való ellátottságának és 

függetlenségének a szükségességét, és azt, 

hogy megerősítsék a bírákat és az 

ügyészeket képző akadémia kapacitásait, 

mivel jelentések szerint az országban 

minden ötödik bírói státusz betöltetlen a 

képesítéssel rendelkező jelöltek hiánya 

miatt; felszólít a 2015–2020 közötti 
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időszakra vonatkozó, új igazságügyi 

reformstratégia és cselekvési terv 

elfogadására; 

Or. el 

 

Módosítás  127 

Nikos Androulakis 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

8. tudomásul veszi a szilárd alapokon álló 

jogi keretet és az igazságszolgáltatás 

reformjára vonatkozó további 

intézkedéseket, ugyanakkor elítéli a 

szelektív igazságszolgáltatás eseteit; 

ismételten felszólít arra, hogy legyen meg a 

politikai akarat a bírák és ügyészek 

politikától mentes kinevezésének és 

előléptetésének megvalósítására, valamint 

a bírói tanács szakmaiságának és 

függetlenségének biztosítására; 

hangsúlyozza a közigazgatási bíróságok 

megfelelő működésének, a kellő számú 

alkalmazottal való ellátottságának és 

függetlenségének a szükségességét, és azt, 

hogy megerősítsék a bírákat és az 

ügyészeket képző akadémia kapacitásait, 

mivel jelentések szerint az országban 

minden ötödik bírói státusz betöltetlen a 

képesítéssel rendelkező jelöltek hiánya 

miatt; felszólít a 2015–2020 közötti 

időszakra vonatkozó, új igazságügyi 

reformstratégia és cselekvési terv 

elfogadására; 

8. tudomásul veszi a jogi keretet és az 

igazságszolgáltatás reformjára vonatkozó 

további intézkedéseket, ugyanakkor elítéli 

a szelektív igazságszolgáltatás eseteit; 

ismételten felszólít arra, hogy legyen meg a 

politikai akarat a bírák és ügyészek 

politikától mentes kinevezésének és 

előléptetésének megvalósítására, valamint 

a bírói tanács szakmaiságának és 

függetlenségének biztosítására; 

aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 

helyzet 2014 óta romlik, mivel az 

igazságszolgáltatás munkájába való 

tényleges és potenciális politikai 

beavatkozás súlyosan aláássa az elmúlt 

évtized reformfolyamatával elért 

eredményeket; hangsúlyozza a 

közigazgatási bíróságok megfelelő 

működésének, a kellő számú alkalmazottal 

való ellátottságának és függetlenségének a 

szükségességét, és azt, hogy megerősítsék 

a bírákat és az ügyészeket képző akadémia 

kapacitásait, mivel jelentések szerint az 

országban minden ötödik bírói státusz 

betöltetlen a képesítéssel rendelkező 

jelöltek hiánya miatt; felszólít a 2015–2020 

közötti időszakra vonatkozó, új 

igazságügyi reformstratégia és cselekvési 

terv elfogadására; 

Or. en 
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Módosítás  128 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

8. tudomásul veszi a szilárd alapokon álló 

jogi keretet és az igazságszolgáltatás 

reformjára vonatkozó további 

intézkedéseket, ugyanakkor elítéli a 

szelektív igazságszolgáltatás eseteit; 

ismételten felszólít arra, hogy legyen meg a 

politikai akarat a bírák és ügyészek 

politikától mentes kinevezésének és 

előléptetésének megvalósítására, valamint 

a bírói tanács szakmaiságának és 

függetlenségének biztosítására; 

hangsúlyozza a közigazgatási bíróságok 

megfelelő működésének, a kellő számú 

alkalmazottal való ellátottságának és 

függetlenségének a szükségességét, és azt, 

hogy megerősítsék a bírákat és az 

ügyészeket képző akadémia kapacitásait, 

mivel jelentések szerint az országban 

minden ötödik bírói státusz betöltetlen a 

képesítéssel rendelkező jelöltek hiánya 

miatt; felszólít a 2015–2020 közötti 

időszakra vonatkozó, új igazságügyi 

reformstratégia és cselekvési terv 

elfogadására; 

8. tudomásul veszi a jogi keretet és az 

igazságszolgáltatás reformjára vonatkozó 

további intézkedéseket, ugyanakkor elítéli 

a szelektív igazságszolgáltatás eseteit; 

ismételten felszólít arra, hogy legyen meg a 

politikai akarat a bírák és ügyészek 

politikától mentes kinevezésének és 

előléptetésének megvalósítására, valamint 

a bírói tanács szakmaiságának és 

függetlenségének biztosítására; 

aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 

helyzet 2014 óta romlik, mivel az 

igazságszolgáltatás munkájába való 

tényleges és potenciális politikai 

beavatkozás súlyosan aláássa az elmúlt 

évtized reformfolyamatával elért 

eredményeket; hangsúlyozza a 

közigazgatási bíróságok megfelelő 

működésének, a kellő számú alkalmazottal 

való ellátottságának és függetlenségének a 

szükségességét, és azt, hogy megerősítsék 

a bírákat és az ügyészeket képző akadémia 

kapacitásait, mivel jelentések szerint az 

országban minden ötödik bírói státusz 

betöltetlen a képesítéssel rendelkező 

jelöltek hiánya miatt; felszólít a 2015–2020 

közötti időszakra vonatkozó, új 

igazságügyi reformstratégia és cselekvési 

terv elfogadására; 

Or. en 

 

Módosítás  129 

Angel Dzhambazki 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

8. tudomásul veszi a szilárd alapokon álló 

jogi keretet és az igazságszolgáltatás 

reformjára vonatkozó további 

intézkedéseket, ugyanakkor elítéli a 

szelektív igazságszolgáltatás eseteit; 

ismételten felszólít arra, hogy legyen meg a 

politikai akarat a bírák és ügyészek 

politikától mentes kinevezésének és 

előléptetésének megvalósítására, valamint 

a bírói tanács szakmaiságának és 

függetlenségének biztosítására; 

hangsúlyozza a közigazgatási bíróságok 

megfelelő működésének, a kellő számú 

alkalmazottal való ellátottságának és 

függetlenségének a szükségességét, és azt, 

hogy megerősítsék a bírákat és az 

ügyészeket képző akadémia kapacitásait, 

mivel jelentések szerint az országban 

minden ötödik bírói státusz betöltetlen a 

képesítéssel rendelkező jelöltek hiánya 

miatt; felszólít a 2015–2020 közötti 

időszakra vonatkozó, új igazságügyi 

reformstratégia és cselekvési terv 

elfogadására; 

8. tudomásul veszi a szilárd alapokon álló 

jogi keretet és az igazságszolgáltatás 

reformjára vonatkozó további 

intézkedéseket, ugyanakkor elítéli a 

szelektív igazságszolgáltatás eseteit és 

komoly aggodalmának ad hangot amiatt, 

hogy a helyzet az igazságszolgáltatás 

munkájába való tényleges és potenciális 

politikai beavatkozás miatt 2014 óta 

romlik; ismételten felszólít arra, hogy 

legyen meg a politikai akarat a bírák és 

ügyészek politikától mentes kinevezésének 

és előléptetésének megvalósítására, 

valamint a bírói tanács szakmaiságának és 

függetlenségének biztosítására; 

hangsúlyozza a közigazgatási bíróságok 

megfelelő működésének, a kellő számú 

alkalmazottal való ellátottságának és 

függetlenségének a szükségességét, és azt, 

hogy megerősítsék a bírákat és az 

ügyészeket képző akadémia kapacitásait, 

mivel jelentések szerint az országban 

minden ötödik bírói státusz betöltetlen a 

képesítéssel rendelkező jelöltek hiánya 

miatt; felszólít a 2015–2020 közötti 

időszakra vonatkozó, új igazságügyi 

reformstratégia és cselekvési terv 

elfogadására; 

Or. en 

 

Módosítás  130 

Eleni Theocharous 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

8. tudomásul veszi a szilárd alapokon álló 8. tudomásul veszi a szilárd alapokon álló 
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jogi keretet és az igazságszolgáltatás 

reformjára vonatkozó további 

intézkedéseket, ugyanakkor elítéli a 

szelektív igazságszolgáltatás eseteit; 

ismételten felszólít arra, hogy legyen meg a 

politikai akarat a bírák és ügyészek 

politikától mentes kinevezésének és 

előléptetésének megvalósítására, valamint 

a bírói tanács szakmaiságának és 

függetlenségének biztosítására; 

hangsúlyozza a közigazgatási bíróságok 

megfelelő működésének, a kellő számú 

alkalmazottal való ellátottságának és 

függetlenségének a szükségességét, és azt, 

hogy megerősítsék a bírákat és az 

ügyészeket képző akadémia kapacitásait, 

mivel jelentések szerint az országban 

minden ötödik bírói státusz betöltetlen a 

képesítéssel rendelkező jelöltek hiánya 

miatt; felszólít a 2015–2020 közötti 

időszakra vonatkozó, új igazságügyi 

reformstratégia és cselekvési terv 

elfogadására; 

jogi keretet és az igazságszolgáltatás 

reformjára vonatkozó további 

intézkedéseket, ugyanakkor elítéli a 

szelektív igazságszolgáltatás eseteit; úgy 

véli, hogy további intézkedéseket és 

hatékony reformokat kell előterjeszteni és 

végrehajtani; ismételten felszólít arra, 

hogy legyen meg a politikai akarat a bírák 

és ügyészek politikától mentes 

kinevezésének és előléptetésének 

megvalósítására, valamint a bírói tanács 

szakmaiságának és függetlenségének 

biztosítására; hangsúlyozza a közigazgatási 

bíróságok megfelelő működésének, a kellő 

számú alkalmazottal való ellátottságának 

és függetlenségének a szükségességét, és 

azt, hogy megerősítsék a bírákat és az 

ügyészeket képző akadémia kapacitásait, 

mivel jelentések szerint az országban 

minden ötödik bírói státusz betöltetlen a 

képesítéssel rendelkező jelöltek hiánya 

miatt; felszólít a 2015–2020 közötti 

időszakra vonatkozó, új igazságügyi 

reformstratégia és cselekvési terv 

elfogadására; 

Or. en 

 

Módosítás  131 

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

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

9. véleménye szerint a civil társadalom jól 

szervezett, de aggasztónak tartja a civil 

társadalmi szervezeteket körülvevő 

kedvezőtlen légkört, valamint a politikusok 

és a média részéről az ilyen szervezeteket 

érő nyilvános támadásokat; sajnálattal tölti 

el, hogy a civil társadalmi szervezetekkel 

központi és helyi szinten sem valósul meg 

megfelelő együttműködés a szakpolitikai 

döntéshozatal és a jogalkotás terén, sürgeti 

9. véleménye szerint a civil társadalom jól 

szervezett, de aggasztónak tartja a civil 

társadalmi szervezeteket körülvevő 

kedvezőtlen légkört, valamint a politikusok 

és a média részéről az ilyen szervezeteket 

érő nyilvános támadásokat; felhívja a 

hatóságokat, hogy ne tegyenek 

különbséget a civil társadalmi szervezetek 

között például politikai hovatartozásuk, 

vallási nézeteik vagy etnikai összetételük 
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a kormányt a 2015–2017 közötti időszakra 

vonatkozó cselekvési terv kidolgozására és 

a civil szervezetekhez kapcsolódó 

együttműködési tanács létrehozására; 

alapján; úgy véli, hogy nyomós indok 

nélkül egyetlen csoporttól sem lehet 

megtagadni a gyülekezési és egyesülési 

szabadságot; sajnálattal tölti el, hogy a 

civil társadalmi szervezetekkel központi és 

helyi szinten sem valósul meg megfelelő 

együttműködés a szakpolitikai 

döntéshozatal és a jogalkotás terén; sürgeti 

a kormányt a civil társadalmi szervezetek 

politikai vitában és jogalkotásban 

biztosított hozzáadott értékének 

elismerésére, a 2015–2017 közötti 

időszakra vonatkozó kapcsolódó cselekvési 

terv kidolgozására és a civil szervezetekhez 

kapcsolódó együttműködési tanács 

létrehozására, amelybe a különböző 

közösségek képviselőit is be kell vonni; 

Or. en 

 

Módosítás  132 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

9. véleménye szerint a civil társadalom jól 

szervezett, de aggasztónak tartja a civil 

társadalmi szervezeteket körülvevő 

kedvezőtlen légkört, valamint a politikusok 

és a média részéről az ilyen szervezeteket 

érő nyilvános támadásokat;sajnálattal tölti 

el, hogy a civil társadalmi szervezetekkel 

központi és helyi szinten sem valósul meg 

megfelelő együttműködés a szakpolitikai 

döntéshozatal és a jogalkotás terén, sürgeti 

a kormányt a 2015–2017 közötti időszakra 

vonatkozó cselekvési terv kidolgozására és 

a civil szervezetekhez kapcsolódó 

együttműködési tanács létrehozására; 

9. véleménye szerint a civil társadalom jól 

szervezett, de aggasztónak tartja a civil 

társadalmi szervezeteket körülvevő 

kedvezőtlen légkört, valamint a politikusok 

és a média részéről az ilyen szervezeteket 

érő nyilvános támadásokat;sajnálattal tölti 

el, hogy a civil társadalmi szervezetekkel 

központi és helyi szinten sem valósul meg 

megfelelő együttműködés a szakpolitikai 

döntéshozatal és a jogalkotás terén, sürgeti 

a kormányt, hogy mutasson őszinte 

hajlandóságot arra, hogy az érintettek 

különböző csoportjaival konzultáljon a 

jogalkotás és szakpolitikai döntéshozatal 

folyamata során, és 
hogy a 2015–2017 közötti időszakra 

vonatkozó cselekvési terv dolgozzon ki és 

a civil szervezetekhez kapcsolódó 
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együttműködési tanácsot hozzon létre; 

Or. el 

 

Módosítás  133 

Jozo Radoš 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

9. véleménye szerint a civil társadalom jól 

szervezett, de aggasztónak tartja a civil 

társadalmi szervezeteket körülvevő 

kedvezőtlen légkört, valamint a politikusok 

és a média részéről az ilyen szervezeteket 

érő nyilvános támadásokat; sajnálattal tölti 

el, hogy a civil társadalmi szervezetekkel 

központi és helyi szinten sem valósul meg 

megfelelő együttműködés a szakpolitikai 

döntéshozatal és a jogalkotás terén, sürgeti 

a kormányt a 2015–2017 közötti időszakra 

vonatkozó cselekvési terv kidolgozására és 

a civil szervezetekhez kapcsolódó 

együttműködési tanács létrehozására; 

9. véleménye szerint a civil társadalom jól 

szervezett, de aggasztónak tartja a civil 

társadalmi szervezeteket körülvevő 

kedvezőtlen légkört, valamint a politikusok 

és a média részéről az ilyen szervezeteket 

érő nyilvános támadásokat; sajnálattal tölti 

el, hogy a civil társadalmi szervezetekkel 

központi és helyi szinten sem valósul meg 

megfelelő együttműködés a szakpolitikai 

döntéshozatal és a jogalkotás terén; 

felhívja a hatóságokat, hogy ösztönözzék a 

civil társadalmi szervezeteket a választási 

folyamat egészének felügyeletében való 

tevékeny részvételre; sürgeti a kormányt a 

2015–2017 közötti időszakra vonatkozó 

cselekvési terv kidolgozására és a civil 

szervezetekhez kapcsolódó 

együttműködési tanács létrehozására; 

Or. en 

 

Módosítás  134 

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

Giménez Barbat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

9. véleménye szerint a civil társadalom jól 9. véleménye szerint a civil társadalom jól 
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szervezett, de aggasztónak tartja a civil 

társadalmi szervezeteket körülvevő 

kedvezőtlen légkört, valamint a politikusok 

és a média részéről az ilyen szervezeteket 

érő nyilvános támadásokat; sajnálattal tölti 

el, hogy a civil társadalmi szervezetekkel 

központi és helyi szinten sem valósul meg 

megfelelő együttműködés a szakpolitikai 

döntéshozatal és a jogalkotás terén, sürgeti 

a kormányt a 2015–2017 közötti időszakra 

vonatkozó cselekvési terv kidolgozására és 

a civil szervezetekhez kapcsolódó 

együttműködési tanács létrehozására; 

szervezett, de aggasztónak tartja a civil 

társadalmi szervezeteket körülvevő 

kedvezőtlen légkört, valamint a politikusok 

és a média részéről az ilyen szervezeteket 

érő nyilvános támadásokat; sajnálattal tölti 

el, hogy a civil társadalmi szervezetekkel 

központi és helyi szinten sem valósul meg 

megfelelő együttműködés a szakpolitikai 

döntéshozatal és a jogalkotás terén; sürgeti 

a kormányt a 2015–2017 közötti időszakra 

vonatkozó cselekvési terv kidolgozására és 

a civil szervezetekhez kapcsolódó 

együttműködési tanács létrehozására; 

emlékezteti az illetékes szerveket arra, 

hogy az integrált oktatásra irányuló 

stratégia végrehajtása tekintetében nyílt, 

átlátható és inkluzív eljárást kell 

biztosítani, elegendő támogatást 

előirányozva, valamint bevonva a civil 

társadalmi szervezeteket annak 

felülvizsgálatába és végrehajtásába; 

Or. en 

 

Módosítás  135 

Cristian Dan Preda 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

9. véleménye szerint a civil társadalom jól 

szervezett, de aggasztónak tartja a civil 

társadalmi szervezeteket körülvevő 

kedvezőtlen légkört, valamint a politikusok 

és a média részéről az ilyen szervezeteket 

érő nyilvános támadásokat; sajnálattal tölti 

el, hogy a civil társadalmi szervezetekkel 

központi és helyi szinten sem valósul meg 

megfelelő együttműködés a szakpolitikai 

döntéshozatal és a jogalkotás terén, sürgeti 

a kormányt a 2015–2017 közötti időszakra 

vonatkozó cselekvési terv kidolgozására és 

a civil szervezetekhez kapcsolódó 

9. véleménye szerint a civil társadalom jól 

szervezett, de aggasztónak tartja a civil 

társadalmi szervezeteket körülvevő 

kedvezőtlen légkört, valamint a politikusok 

és a média részéről az ilyen szervezeteket 

érő nyilvános támadásokat; sajnálattal tölti 

el, hogy a civil társadalmi szervezetekkel 

központi és helyi szinten sem valósul meg 

megfelelő együttműködés a szakpolitikai 

döntéshozatal és a jogalkotás terén; sürgeti 

a kormányt a 2015–2017 közötti időszakra 

vonatkozó cselekvési terv kidolgozására és 

a civil szervezetekhez kapcsolódó 

együttműködési tanács létrehozására; 
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együttműködési tanács létrehozására; aggodalommal veszi tudomásul, hogy a 

májusi tüntetések során erőszakos 

összecsapásokra került sor a tiltakozók és 

a rendőrség között, és felhívja a kormányt, 

hogy biztosítsa a gyülekezési szabadság 

maradéktalan tiszteletben tartását; 

Or. en 

 

Módosítás  136 

Tunne Kelam 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

9. véleménye szerint a civil társadalom jól 

szervezett, de aggasztónak tartja a civil 

társadalmi szervezeteket körülvevő 

kedvezőtlen légkört, valamint a politikusok 

és a média részéről az ilyen szervezeteket 

érő nyilvános támadásokat; sajnálattal tölti 

el, hogy a civil társadalmi szervezetekkel 

központi és helyi szinten sem valósul meg 

megfelelő együttműködés a szakpolitikai 

döntéshozatal és a jogalkotás terén, sürgeti 

a kormányt a 2015–2017 közötti időszakra 

vonatkozó cselekvési terv kidolgozására és 

a civil szervezetekhez kapcsolódó 

együttműködési tanács létrehozására; 

9. véleménye szerint a civil társadalom jól 

szervezett, de aggasztónak tartja a civil 

társadalmi szervezeteket körülvevő 

kedvezőtlen légkört, valamint a politikusok 

és a média részéről az ilyen szervezeteket 

érő nyilvános támadásokat; sajnálattal tölti 

el, hogy a civil társadalmi szervezetekkel 

központi és helyi szinten sem valósul meg 

megfelelő együttműködés a szakpolitikai 

döntéshozatal és a jogalkotás terén; sürgeti 

a kormányt a 2015–2017 közötti időszakra 

vonatkozó cselekvési terv kidolgozására és 

a civil szervezetekhez kapcsolódó 

együttműködési tanács létrehozására, 

valamint a civil szervezetek politikai 

döntéshozatalba való rendszeres és 

strukturált bevonására; 

Or. en 

 

Módosítás  137 

David McAllister 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

9 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

9. véleménye szerint a civil társadalom jól 

szervezett, de aggasztónak tartja a civil 

társadalmi szervezeteket körülvevő 

kedvezőtlen légkört, valamint a politikusok 

és a média részéről az ilyen szervezeteket 

érő nyilvános támadásokat; sajnálattal tölti 

el, hogy a civil társadalmi szervezetekkel 

központi és helyi szinten sem valósul meg 

megfelelő együttműködés a szakpolitikai 

döntéshozatal és a jogalkotás terén, sürgeti 

a kormányt a 2015–2017 közötti időszakra 

vonatkozó cselekvési terv kidolgozására és 

a civil szervezetekhez kapcsolódó 

együttműködési tanács létrehozására; 

9. véleménye szerint a civil társadalom jól 

szervezett, de aggasztónak tartja a civil 

társadalmi szervezeteket körülvevő 

kedvezőtlen légkört, valamint a politikusok 

és a média részéről az ilyen szervezeteket 

érő nyilvános támadásokat; sajnálattal tölti 

el, hogy a civil társadalmi szervezetekkel 

központi és helyi szinten sem valósul meg 

megfelelő együttműködés a szakpolitikai 

döntéshozatal és a jogalkotás terén; sürgeti 

a kormányt a 2015–2017 közötti időszakra 

vonatkozó cselekvési terv kidolgozására és 

a civil szervezetekhez kapcsolódó 

együttműködési tanács létrehozására a 

szükséges párbeszéd elősegítése 

érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  138 

Andrey Kovatchev 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

9 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 9a. ismételten hangsúlyozza, hogy a 

hatóságoknak és a civil társadalomnak 

meg kell tenniük a megfelelő 

intézkedéseket a történelmi megbékélésre 

irányulóan a különböző etnikai és 

nemzetiségi csoportok – köztük a bolgár 

identitású polgárok – közötti és e 

csoportokon belüli megosztottság 

feloldása érdekében; 

Or. en 

 



 

AM\1080975HU.doc 83/169 PE573.037v01-00 

 HU 

Módosítás  139 

Andrey Kovatchev 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

9 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 9b. csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy 

nem sikerült előrelépést elérni a közös 

történelmi események és alakok 

szomszédos uniós tagállamokkal való, a 

történelem jobb megértését és a 

jószomszédi kapcsolatokat elősegítő, közös 

megünneplése terén; ösztönzi, hogy 

Bulgária és Görögország részvételével 

állítsanak fel a történelemmel és az 

oktatással foglalkozó közös szakértői 

bizottságokat, amelyek a tudományos 

együttműködést megerősítve és a fiatalok 

szomszédos népekhez való pozitív 

hozzáállását előmozdítva hozzájárulnának 

a történelem objektív, tényeken alapuló 

értelmezéséhez; 

Or. en 

 

Módosítás  140 

Andrey Kovatchev 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

9 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 9c. elvárja, hogy a politikai szervek 

tartózkodjanak attól, hogy szidalmazásra 

és a politikai ellenfelek megfélemlítésére 

használják fel a bolgár etnikai 

hovatartozást; 

Or. en 
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Módosítás  141 

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

Giménez Barbat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

10. továbbra is aggasztónak tartja a széles 

körben elterjedt korrupciót, amely 

leginkább az közigazgatásban és a helyi 

kormányzás szintjén, valamint a 

közbeszerzések és a pártfinanszírozások 

terén van jelen; sürgeti a kormányt, hogy 

részrehajlás nélkül küzdjön a korrupció 

ellen, hozzon létre hiteles 

teljesítménymutatót mind a megelőzésre, 

mind a büntetőeljárás alá vonásra 

vonatkozóan, ezenkívül biztosítsa, hogy 

minden bűnüldöző és felügyeleti szerv 

autonómiával rendelkezik ahhoz, hogy 

független módon intézkedhessen; 

hangsúlyozza, hogy a visszaélések 

bejelentésére vonatkozóan új, átfogó 

védelmi mechanizmust kell létrehozni, 

meg kell erősíteni a rendőrség, a 

főügyészség és az állami 

korrupciómegelőzési bizottság 

függetlenségét, valamint bővíteni kell a 

belügyminisztérium alkalmazottainak 

számát és technikai kapacitását a korrupció 

elleni küzdelem érdekében; 

10. továbbra is aggasztónak tartja a széles 

körben elterjedt korrupciót, amely 

leginkább az közigazgatásban és a helyi 

kormányzás szintjén, valamint a 

közbeszerzések és a pártfinanszírozások 

terén van jelen; sürgeti a kormányt, hogy 

részrehajlás nélkül küzdjön a korrupció 

ellen, hozzon létre hiteles 

teljesítménymutatót mind a magas szintű 

korrupció megelőzésére, mind a 

büntetőeljárás alá vonására vonatkozóan, 

ezenkívül biztosítsa, hogy minden 

bűnüldöző és felügyeleti szerv 

autonómiával rendelkezzen ahhoz, hogy 

független módon intézkedhessen; 

tudomásul veszi a visszaélést bejelentő 

személyek védelméről szóló törvény 2015. 

novemberi elfogadását, és felszólítja a 

hatóságokat, hogy biztosítsák annak 

európai normák szerinti végrehajtását; 

hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 

rendőrség, a főügyészség és az állami 

korrupciómegelőzési bizottság 

függetlenségét, valamint bővíteni kell a 

belügyminisztérium alkalmazottainak 

számát és technikai kapacitását a korrupció 

elleni küzdelem érdekében; kéri a 

potenciális összeférhetetlenségek, 

valamint a választott és kinevezett 

tisztviselők vagyonának fokozott 

ellenőrzését e tisztviselők központi 

nyilvántartásának létrehozása révén; 

Or. en 

 

Módosítás  142 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

10. továbbra is aggasztónak tartja a széles 

körben elterjedt korrupciót, amely 

leginkább az közigazgatásban és a helyi 

kormányzás szintjén, valamint a 

közbeszerzések és a pártfinanszírozások 

terén van jelen; sürgeti a kormányt, hogy 

részrehajlás nélkül küzdjön a korrupció 

ellen, hozzon létre hiteles 

teljesítménymutatót mind a megelőzésre, 

mind a büntetőeljárás alá vonásra 

vonatkozóan, ezenkívül biztosítsa, hogy 

minden bűnüldöző és felügyeleti szerv 

autonómiával rendelkezik ahhoz, hogy 

független módon intézkedhessen; 

hangsúlyozza, hogy a visszaélések 

bejelentésére vonatkozóan új, átfogó 

védelmi mechanizmust kell létrehozni, meg 

kell erősíteni a rendőrség, a főügyészség és 

az állami korrupciómegelőzési bizottság 

függetlenségét, valamint bővíteni kell a 

belügyminisztérium alkalmazottainak 

számát és technikai kapacitását a korrupció 

elleni küzdelem érdekében; 

10. továbbra is aggasztónak tartja a széles 

körben elterjedt, nagy mértékű korrupciót, 

amely leginkább az közigazgatásban és a 

helyi kormányzás szintjén, valamint a 

közbeszerzések és a pártfinanszírozások 

terén van jelen; sürgeti a kormányt, hogy 

erőteljesen küzdjön a korrupció ellen, 

hozzon létre hiteles teljesítménymutatót 

mind a megelőzésre, mind a büntetőeljárás 

alá vonásra vonatkozóan, ezenkívül 

biztosítsa, hogy minden bűnüldöző és 

felügyeleti szerv autonómiával rendelkezik 

ahhoz, hogy független módon 

intézkedhessen; hangsúlyozza, hogy a 

visszaélések bejelentésére vonatkozóan új, 

átfogó védelmi mechanizmust kell 

létrehozni, meg kell erősíteni a rendőrség, 

a főügyészség és az állami 

korrupciómegelőzési bizottság 

függetlenségét, valamint bővíteni kell a 

belügyminisztérium alkalmazottainak 

számát és technikai kapacitását a korrupció 

elleni küzdelem érdekében; 

Or. it 

 

Módosítás  143 

Angel Dzhambazki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

10. továbbra is aggasztónak tartja a széles 

körben elterjedt korrupciót, amely 

leginkább az közigazgatásban és a helyi 

kormányzás szintjén, valamint a 

közbeszerzések és a pártfinanszírozások 

10. továbbra is aggasztónak tartja a széles 

körben elterjedt korrupciót, amely 

leginkább az közigazgatásban és a helyi 

kormányzás szintjén, valamint a 

közbeszerzések és a pártfinanszírozások 
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terén van jelen; sürgeti a kormányt, hogy 

részrehajlás nélkül küzdjön a korrupció 

ellen, hozzon létre hiteles 

teljesítménymutatót mind a megelőzésre, 

mind a büntetőeljárás alá vonásra 

vonatkozóan, ezenkívül biztosítsa, hogy 

minden bűnüldöző és felügyeleti szerv 

autonómiával rendelkezik ahhoz, hogy 

független módon intézkedhessen; 

hangsúlyozza, hogy a visszaélések 

bejelentésére vonatkozóan új, átfogó 

védelmi mechanizmust kell létrehozni, meg 

kell erősíteni a rendőrség, a főügyészség és 

az állami korrupciómegelőzési bizottság 

függetlenségét, valamint bővíteni kell a 

belügyminisztérium alkalmazottainak 

számát és technikai kapacitását a korrupció 

elleni küzdelem érdekében; 

terén van jelen; aggodalmának ad hangot 

a médiabeli, a politikai és a kormányzati 

tevékenységek összeolvadása miatt, 

különös tekintettel az állami kiadásokra; 

élesen elítéli a gazdasági, politikai és 

családi kötelékek jogellenes 

összekapcsolódását a közpénzek 

vonatkozásában; felhívja a kormányt, 

hogy fogadjon el jogalkotási keretet az 

összeférhetetlenségek szabályozására, és a 

korrupció leküzdését célzó további 

lépésként tegye nyilvánossá a magas 

állami tisztségeket betöltő személyek 

vagyoni helyzetét; sürgeti a kormányt, 

hogy részrehajlás nélkül küzdjön a 

korrupció ellen, hozzon létre hiteles 

teljesítménymutatót mind a megelőzésre, 

mind a büntetőeljárás alá vonásra 

vonatkozóan, ezenkívül biztosítsa, hogy 

minden bűnüldöző és felügyeleti szerv 

autonómiával rendelkezzen ahhoz, hogy 

független módon intézkedhessen; 

hangsúlyozza, hogy a visszaélések 

bejelentésére vonatkozóan új, átfogó 

védelmi mechanizmust kell létrehozni, meg 

kell erősíteni a rendőrség, a főügyészség és 

az állami korrupciómegelőzési bizottság 

függetlenségét, valamint bővíteni kell a 

belügyminisztérium alkalmazottainak 

számát és technikai kapacitását a korrupció 

elleni küzdelem érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  144 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

10. továbbra is aggasztónak tartja a széles 

körben elterjedt korrupciót, amely 

leginkább az közigazgatásban és a helyi 

kormányzás szintjén, valamint a 

10. továbbra is aggasztónak tartja a széles 

körben elterjedt korrupciót, amely 

leginkább az közigazgatásban és a helyi 

kormányzás szintjén, valamint a 
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közbeszerzések és a pártfinanszírozások 

terén van jelen; sürgeti a kormányt, hogy 

részrehajlás nélkül küzdjön a korrupció 

ellen, hozzon létre hiteles 

teljesítménymutatót mind a megelőzésre, 

mind a büntetőeljárás alá vonásra 

vonatkozóan, ezenkívül biztosítsa, hogy 

minden bűnüldöző és felügyeleti szerv 

autonómiával rendelkezik ahhoz, hogy 

független módon intézkedhessen; 

hangsúlyozza, hogy a visszaélések 

bejelentésére vonatkozóan új, átfogó 

védelmi mechanizmust kell létrehozni, meg 

kell erősíteni a rendőrség, a főügyészség és 

az állami korrupciómegelőzési bizottság 

függetlenségét, valamint bővíteni kell a 

belügyminisztérium alkalmazottainak 

számát és technikai kapacitását a korrupció 

elleni küzdelem érdekében; 

közbeszerzések és a pártfinanszírozások 

terén van jelen; aggodalmát fejezi ki 

amiatt, hogy az azonosított, de meg nem 

oldott korrupciós problémák tekintetében 

az elmúlt évben semmilyen előrelépés nem 

történt; sürgeti a kormányt, hogy 

részrehajlás nélkül küzdjön a korrupció 

ellen, hozzon létre hiteles 

teljesítménymutatót mind a megelőzésre, 

mind a büntetőeljárás alá vonásra 

vonatkozóan, ezenkívül biztosítsa, hogy 

minden bűnüldöző és felügyeleti szerv 

autonómiával rendelkezik ahhoz, hogy 

független módon intézkedhessen; arra 

biztatja a független civil szervezeteket és a 

médiát, hogy hozzák nyilvánosságra a 

korrupciót, és támogassák a független és 

pártatlan nyomozásokat és pereket; 

hangsúlyozza, hogy a visszaélések 

bejelentésére vonatkozóan új, átfogó 

védelmi mechanizmust kell létrehozni, meg 

kell erősíteni a rendőrség, a főügyészség és 

az állami korrupciómegelőzési bizottság 

függetlenségét, valamint bővíteni kell a 

belügyminisztérium alkalmazottainak 

számát és technikai kapacitását a korrupció 

elleni küzdelem érdekében; 

Or. el 

 

Módosítás  145 

Cristian Dan Preda 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

10. továbbra is aggasztónak tartja a széles 

körben elterjedt korrupciót, amely 

leginkább az közigazgatásban és a helyi 

kormányzás szintjén, valamint a 

közbeszerzések és a pártfinanszírozások 

terén van jelen; sürgeti a kormányt, hogy 

részrehajlás nélkül küzdjön a korrupció 

ellen, hozzon létre hiteles 

10. továbbra is aggasztónak tartja a széles 

körben elterjedt korrupciót, amely 

leginkább az közigazgatásban és a helyi 

kormányzás szintjén, valamint a 

közbeszerzések és a pártfinanszírozások 

terén van jelen; sürgeti a kormányt, hogy 

részrehajlás nélkül küzdjön a korrupció 

ellen, hozzon létre hiteles 
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teljesítménymutatót mind a megelőzésre, 

mind a büntetőeljárás alá vonásra 

vonatkozóan, ezenkívül biztosítsa, hogy 

minden bűnüldöző és felügyeleti szerv 

autonómiával rendelkezik ahhoz, hogy 

független módon intézkedhessen; 

hangsúlyozza, hogy a visszaélések 

bejelentésére vonatkozóan új, átfogó 

védelmi mechanizmust kell létrehozni, meg 

kell erősíteni a rendőrség, a főügyészség és 

az állami korrupciómegelőzési bizottság 

függetlenségét, valamint bővíteni kell a 

belügyminisztérium alkalmazottainak 

számát és technikai kapacitását a korrupció 

elleni küzdelem érdekében; 

teljesítménymutatót mind a megelőzésre, 

mind a büntetőeljárás alá vonásra 

vonatkozóan, a magas szintű korrupció 

eseteire is kiterjedően, ezenkívül 

biztosítsa, hogy minden bűnüldöző és 

felügyeleti szerv autonómiával 

rendelkezzen ahhoz, hogy független 

módon intézkedhessen; hangsúlyozza, 

hogy a visszaélések bejelentésére 

vonatkozóan új, átfogó védelmi 

mechanizmust kell létrehozni, meg kell 

erősíteni a rendőrség, a főügyészség és az 

állami korrupciómegelőzési bizottság 

függetlenségét, valamint bővíteni kell a 

belügyminisztérium alkalmazottainak 

számát és technikai kapacitását a korrupció 

elleni küzdelem érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  146 

Richard Howitt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

10. továbbra is aggasztónak tartja a széles 

körben elterjedt korrupciót, amely 

leginkább az közigazgatásban és a helyi 

kormányzás szintjén, valamint a 

közbeszerzések és a pártfinanszírozások 

terén van jelen; sürgeti a kormányt, hogy 

részrehajlás nélkül küzdjön a korrupció 

ellen, hozzon létre hiteles 

teljesítménymutatót mind a megelőzésre, 

mind a büntetőeljárás alá vonásra 

vonatkozóan, ezenkívül biztosítsa, hogy 

minden bűnüldöző és felügyeleti szerv 

autonómiával rendelkezik ahhoz, hogy 

független módon intézkedhessen; 

hangsúlyozza, hogy a visszaélések 

bejelentésére vonatkozóan új, átfogó 

védelmi mechanizmust kell létrehozni, meg 

kell erősíteni a rendőrség, a főügyészség és 

10. továbbra is aggasztónak tartja a széles 

körben elterjedt korrupciót, amely 

leginkább az közigazgatásban és a helyi 

kormányzás szintjén, valamint a 

közbeszerzések és a pártfinanszírozások 

terén van jelen; sürgeti a kormányt, hogy 

részrehajlás nélkül küzdjön a korrupció 

ellen, hozzon létre hiteles 

teljesítménymutatót mind a megelőzésre, 

mind a büntetőeljárás alá vonásra 

vonatkozóan, ezenkívül biztosítsa, hogy 

minden bűnüldöző és felügyeleti szerv 

autonómiával rendelkezzen ahhoz, hogy 

független módon intézkedhessen; 

hangsúlyozza, hogy a visszaélések 

bejelentésére vonatkozóan az európai 

normákkal összhangban új, átfogó 

védelmi mechanizmust kell létrehozni, meg 
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az állami korrupciómegelőzési bizottság 

függetlenségét, valamint bővíteni kell a 

belügyminisztérium alkalmazottainak 

számát és technikai kapacitását a korrupció 

elleni küzdelem érdekében; 

kell erősíteni a rendőrség, a főügyészség és 

az állami korrupciómegelőzési bizottság 

függetlenségét, valamint bővíteni kell a 

belügyminisztérium alkalmazottainak 

számát és technikai kapacitását a korrupció 

elleni küzdelem érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  147 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

11 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

11. üdvözli, hogy a rendőrséget és a 

főügyészséget megerősítették a szervezett 

bűnözés elleni küzdelemben, és hogy 

lépéseket tettek – többek között regionális 

és nemzetközi műveleteket – az 

embercsempészés megakadályozása és 

leküzdése érdekében; ösztönzi, hogy 

tovább javítsák a bűnüldöző hatóságok 

közötti együttműködést, és megerősítsék a 

bíróságok, valamint az elkobzott vagyon 

kezeléséért felelős ügynökség hatásköreit 

és erőforrásait; felszólít a szervezett 

bűnözés elleni küzdelem nemzeti 

koordinációs központjának működőképessé 

tételére, és a pénzmosás elleni 

küzdelemben komoly eredmények 

elérésére; 

11. ösztönzi, hogy tovább javítsák a 

bűnüldöző hatóságok közötti 

együttműködést, és megerősítsék a 

bíróságok, valamint az elkobzott vagyon 

kezeléséért felelős ügynökség hatásköreit 

és erőforrásait; felszólít a szervezett 

bűnözés elleni küzdelem nemzeti 

koordinációs központjának működőképessé 

tételére, és a pénzmosás elleni 

küzdelemben komoly eredmények 

elérésére; 

Or. it 

 

Módosítás  148 

Neena Gill 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

11 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

11. üdvözli, hogy a rendőrséget és a 

főügyészséget megerősítették a szervezett 

bűnözés elleni küzdelemben, és hogy 

lépéseket tettek – többek között regionális 

és nemzetközi műveleteket – az 

embercsempészés megakadályozása és 

leküzdése érdekében; ösztönzi, hogy 

tovább javítsák a bűnüldöző hatóságok 

közötti együttműködést, és megerősítsék a 

bíróságok, valamint az elkobzott vagyon 

kezeléséért felelős ügynökség hatásköreit 

és erőforrásait; felszólít a szervezett 

bűnözés elleni küzdelem nemzeti 

koordinációs központjának működőképessé 

tételére, és a pénzmosás elleni küzdelem 

tekintetében egy megbízható 

teljesítménymutató létrehozására; 

11. üdvözli, hogy a rendőrséget és a 

főügyészséget megerősítették a szervezett 

bűnözés elleni küzdelemben, és hogy 

lépéseket tettek – többek között regionális 

és nemzetközi műveleteket – az 

embercsempészés megakadályozása és 

leküzdése érdekében; ösztönzi, hogy 

tovább javítsák a bűnüldöző hatóságok 

közötti együttműködést, és megerősítsék a 

bíróságok, valamint az elkobzott vagyon 

kezeléséért felelős ügynökség hatásköreit 

és erőforrásait; felszólít a szervezett 

bűnözés elleni küzdelem nemzeti 

koordinációs központjának működőképessé 

tételére, és a pénzmosás elleni küzdelem 

tekintetében egy megbízható 

teljesítménymutató létrehozására; 

méltányolja, hogy Macedónia részt vesz a 

lőfegyverek és robbanóanyagok illegális 

kereskedelmével szembeni regionális 

kezdeményezésekben; sürgeti a Bizottság 

és a macedón hatóságok, valamint a 

régióbeli kormányok közötti, ezzel 

kapcsolatos együttműködés fokozását; 

Or. en 

 

Módosítás  149 

Tunne Kelam 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

11 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

11. üdvözli, hogy a rendőrséget és a 

főügyészséget megerősítették a szervezett 

bűnözés elleni küzdelemben, és hogy 

lépéseket tettek – többek között regionális 

és nemzetközi műveleteket – az 

embercsempészés megakadályozása és 

leküzdése érdekében; ösztönzi, hogy 

11. üdvözli, hogy a rendőrséget és a 

főügyészséget megerősítették a szervezett 

bűnözés elleni küzdelemben, és hogy 

lépéseket tettek – többek között regionális 

és nemzetközi műveleteket – az 

embercsempészés megakadályozása és 

leküzdése érdekében; üdvözli a több 
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tovább javítsák a bűnüldöző hatóságok 

közötti együttműködést, és megerősítsék a 

bíróságok, valamint az elkobzott vagyon 

kezeléséért felelős ügynökség hatásköreit 

és erőforrásait; felszólít a szervezett 

bűnözés elleni küzdelem nemzeti 

koordinációs központjának működőképessé 

tételére, és a pénzmosás elleni küzdelem 

tekintetében egy megbízható 

teljesítménymutató létrehozására; 

szervezett bűnözői hálózat felszámolása 

során a szomszédos országokkal, uniós 

tagállamokkal és az Eurojusttal folytatott 

együttműködést; ösztönzi, hogy tovább 

javítsák a bűnüldöző hatóságok közötti 

együttműködést, és megerősítsék a 

bíróságok, valamint az elkobzott vagyon 

kezeléséért felelős ügynökség hatásköreit 

és erőforrásait; felszólít a szervezett 

bűnözés elleni küzdelem nemzeti 

koordinációs központjának működőképessé 

tételére, és a pénzmosás elleni küzdelem 

tekintetében egy megbízható 

teljesítménymutató létrehozására; 

Or. en 

 

Módosítás  150 

Jasenko Selimovic 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

11 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

11. üdvözli, hogy a rendőrséget és a 

főügyészséget megerősítették a szervezett 

bűnözés elleni küzdelemben, és hogy 

lépéseket tettek – többek között regionális 

és nemzetközi műveleteket – az 

embercsempészés megakadályozása és 

leküzdése érdekében; ösztönzi, hogy 

tovább javítsák a bűnüldöző hatóságok 

közötti együttműködést, és megerősítsék a 

bíróságok, valamint az elkobzott vagyon 

kezeléséért felelős ügynökség hatásköreit 

és erőforrásait; felszólít a szervezett 

bűnözés elleni küzdelem nemzeti 

koordinációs központjának működőképessé 

tételére, és a pénzmosás elleni küzdelem 

tekintetében egy megbízható 

teljesítménymutató létrehozására; 

11. üdvözli, hogy a rendőrséget és a 

főügyészséget megerősítették a szervezett 

bűnözés elleni küzdelemben, és hogy 

lépéseket tettek – többek között regionális 

és nemzetközi műveleteket – az 

embercsempészés megakadályozása és 

leküzdése érdekében; ösztönzi, hogy a 

szomszédos országokra is kiterjedően 
tovább javítsák a bűnüldöző hatóságok 

közötti együttműködést, és megerősítsék a 

bíróságok, valamint az elkobzott vagyon 

kezeléséért felelős ügynökség hatásköreit 

és erőforrásait; felszólít a szervezett 

bűnözés elleni küzdelem nemzeti 

koordinációs központjának működőképessé 

tételére, és a pénzmosás elleni küzdelem 

tekintetében egy megbízható 

teljesítménymutató létrehozására; 

Or. en 



 

PE573.037v01-00 92/169 AM\1080975HU.doc 

HU 

 

Módosítás  151 

David McAllister 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

11 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 11a. nyomatékosan kéri a kumanovói 

események teljes, mindenre kiterjedő 

kivizsgálását; 

Or. en 

 

Módosítás  152 

Angel Dzhambazki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

12. tudomásul veszi az iszlám radikalizmus 

elleni küzdelemre irányuló regionális 

erőfeszítésekhez való lényeges 

hozzájárulást; ösztönzi egy átfogó stratégia 

és egy cselekvési terv kidolgozását a 

radikalizálódás megakadályozása és az 

ellene való fellépés érdekében, a vallási 

vezetőkkel és közösségekkel szoros 

együttműködésben, továbbá a külföldi 

terrorista harcosok azonosítására, 

tevékenységük megakadályozására és 

megzavarására irányuló erőfeszítések 

végrehajtását; nyomatékosan kéri a 

kumanovói események teljes, mindenre 

kiterjedő kivizsgálását; 

12. tudomásul veszi az iszlám radikalizmus 

elleni küzdelemre irányuló regionális 

erőfeszítésekhez való lényeges 

hozzájárulást; ösztönzi egy átfogó stratégia 

és egy cselekvési terv kidolgozását a 

radikalizálódás megakadályozása és az 

ellene való fellépés érdekében, a vallási 

vezetőkkel és közösségekkel szoros 

együttműködésben, továbbá a külföldi 

terrorista harcosok azonosítására, 

tevékenységük megakadályozására és 

megzavarására irányuló erőfeszítések 

végrehajtását; 

Or. en 
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Módosítás  153 

David McAllister 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

12. tudomásul veszi az iszlám radikalizmus 

elleni küzdelemre irányuló regionális 

erőfeszítésekhez való lényeges 

hozzájárulást; ösztönzi egy átfogó stratégia 

és egy cselekvési terv kidolgozását a 

radikalizálódás megakadályozása és az 

ellene való fellépés érdekében, a vallási 

vezetőkkel és közösségekkel szoros 

együttműködésben, továbbá a külföldi 

terrorista harcosok azonosítására, 

tevékenységük megakadályozására és 

megzavarására irányuló erőfeszítések 

végrehajtását; nyomatékosan kéri a 

kumanovói események teljes, mindenre 

kiterjedő kivizsgálását; 

12. tudomásul veszi az iszlám radikalizmus 

elleni küzdelemre irányuló regionális 

erőfeszítésekhez való lényeges 

hozzájárulást; ösztönzi egy átfogó stratégia 

és egy cselekvési terv kidolgozását a 

radikalizálódás megakadályozása és az 

ellene való fellépés érdekében, a vallási 

vezetőkkel és közösségekkel szoros 

együttműködésben, továbbá a külföldi 

terrorista harcosok azonosítására, 

tevékenységük megakadályozására és 

megzavarására irányuló erőfeszítések 

végrehajtását; 

Or. en 

 

Módosítás  154 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

12. tudomásul veszi az iszlám radikalizmus 

elleni küzdelemre irányuló regionális 

erőfeszítésekhez való lényeges 

hozzájárulást; ösztönzi egy átfogó stratégia 

és egy cselekvési terv kidolgozását a 

radikalizálódás megakadályozása és az 

ellene való fellépés érdekében, a vallási 

vezetőkkel és közösségekkel szoros 

együttműködésben, továbbá a külföldi 

terrorista harcosok azonosítására, 

tevékenységük megakadályozására és 

12. tudomásul veszi az iszlám radikalizmus 

elleni küzdelemre irányuló regionális 

erőfeszítésekhez való lényeges 

hozzájárulást; ösztönzi egy átfogó stratégia 

és egy cselekvési terv kidolgozását a 

radikalizálódás megakadályozása és az 

ellene való fellépés érdekében, a vallási 

vezetőkkel és közösségekkel szoros 

együttműködésben, továbbá a külföldi 

terrorista harcosok azonosítására, 

tevékenységük megakadályozására és 
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megzavarására irányuló erőfeszítések 

végrehajtását; nyomatékosan kéri a 

kumanovói események teljes, mindenre 

kiterjedő kivizsgálását; 

megzavarására irányuló erőfeszítések 

végrehajtását; a jelenlegi nemzetközi 

terrorfenyegetésekre tekintettel ismételten 

nyomatékosan kiemeli egy megelőző 

jellegű közös kül-, biztonság- és 

védelempolitikai stratégia szükségességét; 
nyomatékosan kéri a kumanovói 

események teljes, mindenre kiterjedő 

kivizsgálását; 

Or. en 

 

Módosítás  155 

Alojz Peterle 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

12 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 12a. az Európában és szomszédságában 

jelenleg fennálló geopolitikai helyzetre 

tekintettel úgy véli, hogy Macedónia 

NATO-tagsága hozzájárulhatna Délkelet-

Európa biztonságának és politikai 

stabilitásának növeléséhez; felhívja a 

NATO-tag uniós tagállamokat, hogy 

tevékenyen támogassák az ország NATO-

csatlakozását; 

Or. en 

 

Módosítás  156 

Angel Dzhambazki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

12 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 12a. nyomatékosan kéri a kumanovói 

események teljes, mindenre kiterjedő 

kivizsgálását; felhívja az országon belüli 
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valamennyi politikai szereplőt, hogy a 

tényleges vizsgálat lezárása előtt ne 

kapcsolják össze az esetet az iszlamista 

radikalizálódással; üdvözli a politikai 

szereplők azon nyilatkozatait, amelyek 

szerint a kumanovói eseményeket nem 

szabad összefüggésbe hozni az etnikumok 

közötti kapcsolatokkal; 

Or. en 

 

Módosítás  157 

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

Andrej Plenković, Arne Gericke, Milan Zver 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

12 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 12a. úgy véli, hogy Macedónia NATO-

tagsága hozzájárulhatna Délkelet-Európa 

biztonságának és politikai stabilitásának 

növeléséhez; felhívja a NATO-tag uniós 

tagállamokat, hogy tevékenyen 

támogassák az ország NATO-

csatlakozását; 

Or. en 

 

Módosítás  158 

Tunne Kelam 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

13. ismételten kéri, hogy a 

megkülönböztetés elleni törvényt a 

szexuális irányultságon alapuló 

megkülönböztetés tekintetében hangolják 

össze az uniós vívmányokkal; 

13. ismételten kéri, hogy a 

megkülönböztetés elleni törvényt a 

szexuális irányultságon alapuló 

megkülönböztetés tekintetében hangolják 

össze az uniós vívmányokkal; 
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hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a 

romákkal szembeni előítéletek és 

megkülönböztetés ellen, és elő kell segíteni 

a szociális ellátásokhoz való 

hozzáférésüket; üdvözli a családon belüli 

erőszak elleni küzdelemről szóló új 

törvényt, de megjegyzi, hogy az nem 

ismeri el az erőszak valamennyi formáját; 

sürgeti az illetékes hatóságokat, hogy 

biztosítsanak támogató szolgálatokat a 

családon belüli erőszak áldozatai számára, 

és bocsássanak rendelkezésre megfelelő 

költségvetést a nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó stratégia és cselekvési terv 

végrehajtásához; 

hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a 

romákkal szembeni előítéletek és 

megkülönböztetés ellen, és elő kell segíteni 

az integrációhoz, az oktatási rendszerhez 

és a munkaerőpiachoz való 

hozzáférésüket; üdvözli a családon belüli 

erőszak elleni küzdelemről szóló új 

törvényt, de megjegyzi, hogy az nem 

ismeri el az erőszak valamennyi formáját; 

sürgeti az illetékes hatóságokat, hogy 

biztosítsanak támogató szolgálatokat a 

családon belüli erőszak áldozatai számára, 

és bocsássanak rendelkezésre megfelelő 

költségvetést a nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó stratégia és cselekvési terv 

végrehajtásához; 

Or. en 

 

Módosítás  159 

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

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

13. ismételten kéri, hogy a 

megkülönböztetés elleni törvényt a 

szexuális irányultságon alapuló 

megkülönböztetés tekintetében hangolják 

össze az uniós vívmányokkal; 

hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a 

romákkal szembeni előítéletek és 

megkülönböztetés ellen, és elő kell segíteni 

a szociális ellátásokhoz való 

hozzáférésüket; üdvözli a családon belüli 

erőszak elleni küzdelemről szóló új 

törvényt, de megjegyzi, hogy az nem 

ismeri el az erőszak valamennyi formáját; 

sürgeti az illetékes hatóságokat, hogy 

biztosítsanak támogató szolgálatokat a 

családon belüli erőszak áldozatai számára, 

és bocsássanak rendelkezésre megfelelő 

költségvetést a nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó stratégia és cselekvési terv 

13. ismételten kéri, hogy a 

megkülönböztetés elleni törvényt a 

szexuális irányultságon alapuló 

megkülönböztetés tekintetében hangolják 

össze az uniós vívmányokkal; 

hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a 

különböző közösségekkel szembeni, 

bármilyen alapú előítéletek és 

megkülönböztetés ellen, és elő kell segíteni 

a szociális ellátásokhoz, az oktatáshoz és a 

munkaerőpiachoz való hozzáférésüket; 

üdvözli a családon belüli erőszak elleni 

küzdelemről szóló új törvényt, de 

megjegyzi, hogy az nem ismeri el az 

erőszak valamennyi formáját; sürgeti az 

illetékes hatóságokat, hogy biztosítsanak 

támogató szolgálatokat a családon belüli 

erőszak áldozatai számára, és bocsássanak 

rendelkezésre megfelelő költségvetést a 
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végrehajtásához; nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 

stratégia és cselekvési terv 

végrehajtásához; 

Or. en 

 

Módosítás  160 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

13. ismételten kéri, hogy a 

megkülönböztetés elleni törvényt a 

szexuális irányultságon alapuló 

megkülönböztetés tekintetében hangolják 

össze az uniós vívmányokkal; 

hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a 

romákkal szembeni előítéletek és 

megkülönböztetés ellen, és elő kell segíteni 

a szociális ellátásokhoz való 

hozzáférésüket; üdvözli a családon belüli 

erőszak elleni küzdelemről szóló új 

törvényt, de megjegyzi, hogy az nem 

ismeri el az erőszak valamennyi formáját; 

sürgeti az illetékes hatóságokat, hogy 

biztosítsanak támogató szolgálatokat a 

családon belüli erőszak áldozatai számára, 

és bocsássanak rendelkezésre megfelelő 

költségvetést a nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó stratégia és cselekvési terv 

végrehajtásához; 

13. ismételten kéri, hogy a 

megkülönböztetés elleni törvényt a 

szexuális irányultságon alapuló 

megkülönböztetés tekintetében hangolják 

össze az uniós vívmányokkal; ismételten 

kifejezi aggodalmát azzal kapcsolatosan, 

hogy az LMBTI közösségnek továbbra is 

diszkriminációval, valamint az online és 

offline médiában egyaránt homofób 

tartalmakkal kell szembenéznie; elítél az 

LMBTI közösséggel szemben gyakorolt 

mindenféle erőszakot, és megismétli azon 

kérését, hogy vonják felelősségre az 

elkövetőket, ideértve a skopjei LMBTI-

segítő központ elleni sorozatos erőszakos 

cselekmények elkövetőit, ; sajnálatát fejezi 

ki, hogy augusztusban a parlament 

elutasította a diszrimináció elleni 

küzdelemről szóló jogszabálymódosítás 

tervezetét, mely megtiltotta volna a 

szexuális beállítottságon vagy a nemi 

identitáson alapuló bármilyen, közvetlen 

vagy közvetett megkülönböztetést; 

emlékezteti a kormányt és a politikai 

pártokat a befogadó és toleráns kultúra 

megteremtésével kapcsolatos 

felelősségükre; hangsúlyozza, hogy 

küzdeni kell a romákkal szembeni 

előítéletek és megkülönböztetés ellen, és 

elő kell segíteni a szociális ellátásokhoz 

való hozzáférésüket; üdvözli a családon 

belüli erőszak elleni küzdelemről szóló új 
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törvényt, de megjegyzi, hogy az nem 

ismeri el az erőszak valamennyi formáját; 

sürgeti az illetékes hatóságokat, hogy 

biztosítsanak támogató szolgálatokat a 

családon belüli erőszak áldozatai számára, 

és bocsássanak rendelkezésre megfelelő 

költségvetést a nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó stratégia és cselekvési terv 

végrehajtásához; 

Or. el 

 

Módosítás  161 

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

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

13. ismételten kéri, hogy a 

megkülönböztetés elleni törvényt a 

szexuális irányultságon alapuló 

megkülönböztetés tekintetében hangolják 

össze az uniós vívmányokkal; 

hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a 

romákkal szembeni előítéletek és 

megkülönböztetés ellen, és elő kell segíteni 

a szociális ellátásokhoz való 

hozzáférésüket; üdvözli a családon belüli 

erőszak elleni küzdelemről szóló új 

törvényt, de megjegyzi, hogy az nem 

ismeri el az erőszak valamennyi formáját; 

sürgeti az illetékes hatóságokat, hogy 

biztosítsanak támogató szolgálatokat a 

családon belüli erőszak áldozatai számára, 

és bocsássanak rendelkezésre megfelelő 

költségvetést a nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó stratégia és cselekvési terv 

végrehajtásához; 

13. ismételten kéri, hogy a 

megkülönböztetés elleni törvényt a 

szexuális irányultságon és a nemi 

identitáson alapuló megkülönböztetés 

tekintetében hangolják össze az uniós 

vívmányokkal; elítéli az LMBTI-közösség 

elleni erőszak valamennyi 

megnyilvánulását, és felszólítja az ország 

valamennyi politikai vezetőjét és a 

szélesebb társadalom szereplőit, hogy ők is 

ítéljék el azt; szorgalmazza az ilyen 

erőszak elkövetőinek bíróság elé állítását; 

hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a 

romákkal szembeni előítéletek és 

megkülönböztetés ellen, és elő kell segíteni 

a szociális ellátásokhoz való 

hozzáférésüket; üdvözli a családon belüli 

erőszak elleni küzdelemről szóló új 

törvényt, de megjegyzi, hogy az nem 

ismeri el az erőszak valamennyi formáját; 

sürgeti az illetékes hatóságokat, hogy 

biztosítsanak támogató szolgálatokat a 

családon belüli erőszak áldozatai számára, 

és bocsássanak rendelkezésre megfelelő 

költségvetést a nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó stratégia és cselekvési terv 
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végrehajtásához; emlékezteti a kormányt 

és a politikai pártokat a befogadó és az 

elfogadó kultúra megteremtésével 

kapcsolatos felelősségükre; 

Or. en 

 

Módosítás  162 

Richard Howitt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

13. ismételten kéri, hogy a 

megkülönböztetés elleni törvényt a 

szexuális irányultságon alapuló 

megkülönböztetés tekintetében hangolják 

össze az uniós vívmányokkal; 

hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a 

romákkal szembeni előítéletek és 

megkülönböztetés ellen, és elő kell segíteni 

a szociális ellátásokhoz való 

hozzáférésüket; üdvözli a családon belüli 

erőszak elleni küzdelemről szóló új 

törvényt, de megjegyzi, hogy az nem 

ismeri el az erőszak valamennyi formáját; 

sürgeti az illetékes hatóságokat, hogy 

biztosítsanak támogató szolgálatokat a 

családon belüli erőszak áldozatai számára, 

és bocsássanak rendelkezésre megfelelő 

költségvetést a nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó stratégia és cselekvési terv 

végrehajtásához; 

13. ismételten kéri, hogy a 

megkülönböztetés elleni törvényt a 

szexuális irányultságon és a nemi 

identitáson alapuló megkülönböztetés 

tekintetében hangolják össze az uniós 

vívmányokkal, és megjegyzi, hogy a 

megkülönböztetés elleni bizottság új 

tagjait a kormánykoalícióhoz való 

politikai kötődésük alapján választották 

meg, ami miatt felmerül a kérdés, hogy 

nem sérül-e a bizottság pártatlan és 

hatékony működése; hangsúlyozza, hogy 

küzdeni kell a romákkal szembeni 

előítéletek és megkülönböztetés ellen, és 

elő kell segíteni a szociális ellátásokhoz 

való hozzáférésüket; üdvözli a családon 

belüli erőszak elleni küzdelemről szóló új 

törvényt, de megjegyzi, hogy az nem 

ismeri el az erőszak valamennyi formáját; 

sürgeti az illetékes hatóságokat, hogy 

biztosítsanak támogató szolgálatokat a 

családon belüli erőszak áldozatai számára, 

és bocsássanak rendelkezésre megfelelő 

költségvetést a nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó stratégia és cselekvési terv 

végrehajtásához; 

Or. en 
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Módosítás  163 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

13. ismételten kéri, hogy a 

megkülönböztetés elleni törvényt a 

szexuális irányultságon alapuló 

megkülönböztetés tekintetében hangolják 

össze az uniós vívmányokkal; 

hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a 

romákkal szembeni előítéletek és 

megkülönböztetés ellen, és elő kell segíteni 

a szociális ellátásokhoz való 

hozzáférésüket; üdvözli a családon belüli 

erőszak elleni küzdelemről szóló új 

törvényt, de megjegyzi, hogy az nem 

ismeri el az erőszak valamennyi formáját; 

sürgeti az illetékes hatóságokat, hogy 

biztosítsanak támogató szolgálatokat a 

családon belüli erőszak áldozatai számára, 

és bocsássanak rendelkezésre megfelelő 

költségvetést a nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó stratégia és cselekvési terv 

végrehajtásához; 

13. ismételten kéri, hogy a 

megkülönböztetés elleni törvényt a 

szexuális irányultságon és a nemi 

identitáson alapuló megkülönböztetés 

tekintetében hangolják össze az uniós 

vívmányokkal, és megjegyzi, hogy a 

bizottság új tagjait politikai 

hovatartozásuk alapján választották meg, 

ami miatt nem biztosított annak pártatlan 

és hatékony működése; hangsúlyozza, 

hogy küzdeni kell a romákkal szembeni 

előítéletek és megkülönböztetés ellen, és 

elő kell segíteni a szociális ellátásokhoz 

való hozzáférésüket; üdvözli a családon 

belüli erőszak elleni küzdelemről szóló új 

törvényt, de megjegyzi, hogy az nem 

ismeri el az erőszak valamennyi formáját; 

sürgeti az illetékes hatóságokat, hogy 

biztosítsanak támogató szolgálatokat a 

családon belüli erőszak áldozatai számára, 

és bocsássanak rendelkezésre megfelelő 

költségvetést a nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó stratégia és cselekvési terv 

végrehajtásához; 

Or. en 

 

Módosítás  164 

Tonino Picula 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

13. ismételten kéri, hogy a 13. ismételten kéri, hogy a 
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megkülönböztetés elleni törvényt a 

szexuális irányultságon alapuló 

megkülönböztetés tekintetében hangolják 

össze az uniós vívmányokkal; 

hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a 

romákkal szembeni előítéletek és 

megkülönböztetés ellen, és elő kell segíteni 

a szociális ellátásokhoz való 

hozzáférésüket; üdvözli a családon belüli 

erőszak elleni küzdelemről szóló új 

törvényt, de megjegyzi, hogy az nem 

ismeri el az erőszak valamennyi formáját; 

sürgeti az illetékes hatóságokat, hogy 

biztosítsanak támogató szolgálatokat a 

családon belüli erőszak áldozatai számára, 

és bocsássanak rendelkezésre megfelelő 

költségvetést a nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó stratégia és cselekvési terv 

végrehajtásához; 

megkülönböztetés elleni törvényt a 

szexuális irányultságon alapuló 

megkülönböztetés tekintetében hangolják 

össze az uniós vívmányokkal; 

hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a 

romákkal szembeni előítéletek és 

megkülönböztetés ellen, és elő kell segíteni 

a szociális ellátásokhoz való 

hozzáférésüket; sajnálja, hogy a 

megkülönböztetés elleni bizottságnak az 

új összetételében csak egy női tagja van, 

egyes tagjainak múltjában pedig 

megkülönböztetés lelhető fel; üdvözli a 

családon belüli erőszak elleni küzdelemről 

szóló új törvényt, de megjegyzi, hogy az 

nem ismeri el az erőszak valamennyi 

formáját; sürgeti az illetékes hatóságokat, 

hogy biztosítsanak támogató szolgálatokat 

a családon belüli erőszak áldozatai 

számára, és bocsássanak rendelkezésre 

megfelelő költségvetést a nemek közötti 

egyenlőségre vonatkozó stratégia és 

cselekvési terv végrehajtásához; 

Or. en 

 

Módosítás  165 

Richard Howitt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

13 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 13a. megerősíti, hogy a megkülönböztetés 

elleni törvényt módosítani kell oly módon, 

hogy az az Európai Unióról szóló 

szerződés 19. cikkében említett 

valamennyi csoport tekintetében 

összhangba kerüljön az uniós 

vívmányokkal; elítéli a hátrányosan 

megkülönböztetett csoportokkal szembeni 

gyűlöletbeszédet, és kéri valamennyi 

gyűlölet-bűncselekmény és személyek 

elleni, megkülönböztetésen alapuló 

támadás azonnali, pártatlan és hatékony 
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kivizsgálását és büntetőeljárás alá 

vonását; 

Or. en 

 

Módosítás  166 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

13 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 13a. ezzel összefüggésben üdvözli a 

prištinai nyilatkozatot, amely felhívja a 

kormányokat, valamint a nemzetközi, 

kormányközi és civil társadalmi 

szervezeteket a 

megkülönböztetésmentesség és az 

egyenlőség elvének gondos alkalmazására 

a romák jogainak előmozdítása és 

tiszteletben tartása, valamint a nyugat-

balkáni cigányellenességgel szembeni 

küzdelem érdekében végzett munkájuk és 

tevékenységeik során; 

Or. en 

 

Módosítás  167 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

14. aggodalommal tölti el, hogy a 

különböző etnikumok egymás mellett élése 

továbbra is törékeny; emlékezteti a 

pártvezetőket az ohridi keretmegállapodás 

(OFA) teljes körű végrehajtására és 

felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó 

14. aggodalommal tölti el, hogy a 

különböző etnikumok egymás mellett élése 

továbbra is törékeny; emlékezteti a 

pártvezetőket az ohridi keretmegállapodás 

(OFA) teljes körű végrehajtására és 

felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó 
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kötelezettségvállalásukra; felkéri a 

Bizottságot, hogy jelentésben számoljon be 

a Parlamentnek és a Tanácsnak az 

etnikumok egymás mellett élésének 

helyzetéről az országban és az OFA 

végrehajtásáról; 

kötelezettségvállalásukra; felkéri a 

Bizottságot, hogy jelentésben számoljon be 

a Parlamentnek és a Tanácsnak az 

etnikumok egymás mellett élésének 

helyzetéről az országban és az OFA 

végrehajtásáról; megjegyzi, hogy továbbra 

sem megfelelőek a kisebb kisebbségek 

alulreprezentáltságának kezelésére 

irányuló intézkedések, és úgy véli, hogy 

fokozott politikai és állami támogatásra 

van szükség az integrált oktatásra 

irányuló stratégia hatékony 

végrehajtásához; e tekintetben felhívja a 

kormányt és az illetékes helyi 

hatóságokat, hogy folytassák az integrált 

oktatásra irányuló stratégia végrehajtását, 

és fontosnak tartja a civil társadalmi 

szervezetek e folyamatba való bevonását; 

proaktívabb megközelítést ajánl az összes 

közösség etnikai, kulturális és nyelvi 

identitásának biztosítása érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  168 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

14. aggodalommal tölti el, hogy a 

különböző etnikumok egymás mellett élése 

továbbra is törékeny; emlékezteti a 

pártvezetőket az ohridi keretmegállapodás 

(OFA) teljes körű végrehajtására és 

felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó 

kötelezettségvállalásukra; felkéri a 

Bizottságot, hogy jelentésben számoljon be 

a Parlamentnek és a Tanácsnak az 

etnikumok egymás mellett élésének 

helyzetéről az országban és az OFA 

végrehajtásáról; 

14. aggodalommal tölti el, hogy a 

különböző etnikumok egymás mellett élése 

továbbra is törékeny, és rámutat arra, 

hogy határozottabb és hatékonyabb 

erőfeszítésekre van szükség az etnikumok 

közötti párbeszéd erősítése érdekében; 

emlékezteti a pártvezetőket az ohridi 

keretmegállapodás (OFA) teljes körű 

végrehajtására és felülvizsgálatának 

elvégzésére vonatkozó 

kötelezettségvállalásukra; hangsúlyozza 

annak fontosságát, hogy a régen várt 

népszámlálás további késlekedés nélkül 
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megkezdődjön; felkéri a Bizottságot, hogy 

jelentésben számoljon be a Parlamentnek 

és a Tanácsnak az etnikumok egymás 

mellett élésének helyzetéről az országban 

és az OFA végrehajtásáról; megismétli az 

integrált oktatással kapcsolatos 

álláspontját, és felhívja az illetékes 

szervek figyelmét arra, hogy biztosítsanak 

nyílt, átlátható és inkluzív eljárást az 

integrált oktatásra irányuló stratégia 

végrehajtása tekintetében, forrásokat 

előirányozva, valamint bevonva a civil 

társadalmi szervezeteket a felülvizsgálat és 

a végrehajtás folyamatába; 

Or. en 

 

Módosítás  169 

Angel Dzhambazki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

14. aggodalommal tölti el, hogy a 

különböző etnikumok egymás mellett élése 

továbbra is törékeny; emlékezteti a 

pártvezetőket az ohridi keretmegállapodás 

(OFA) teljes körű végrehajtására és 

felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó 

kötelezettségvállalásukra; felkéri a 

Bizottságot, hogy jelentésben számoljon be 

a Parlamentnek és a Tanácsnak az 

etnikumok egymás mellett élésének 

helyzetéről az országban és az OFA 

végrehajtásáról; 

14. aggodalommal tölti el, hogy a 

különböző etnikumok egymás mellett élése 

továbbra is törékeny; úgy véli, hogy 

konkrét intézkedésekre van szükség 

valamennyi polgár jogainak és 

szabadságainak szavatolásához, valamint 

a különböző etnikai, nemzeti és vallási 

közösségek közötti társadalmi kohézió 

megvalósításához; emlékezteti a 

pártvezetőket az ohridi keretmegállapodás 

(OFA) teljes körű végrehajtására és 

felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó 

kötelezettségvállalásukra; felkéri a 

Bizottságot, hogy jelentésben számoljon be 

a Parlamentnek és a Tanácsnak az 

etnikumok egymás mellett élésének 

helyzetéről az országban és az OFA 

végrehajtásáról; elítéli az irredentizmus 

minden formáját és a különböző 

társadalmi csoportok felbomlasztására 
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irányuló kísérleteket; 

Or. en 

 

Módosítás  170 

Louis Michel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

14. aggodalommal tölti el, hogy a 

különböző etnikumok egymás mellett élése 

továbbra is törékeny; emlékezteti a 

pártvezetőket az ohridi keretmegállapodás 

(OFA) teljes körű végrehajtására és 

felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó 

kötelezettségvállalásukra; felkéri a 

Bizottságot, hogy jelentésben számoljon be 

a Parlamentnek és a Tanácsnak az 

etnikumok egymás mellett élésének 

helyzetéről az országban és az OFA 

végrehajtásáról; 

14. aggodalommal tölti el, hogy a 

különböző etnikumok egymás mellett élése 

továbbra is törékeny; emlékezteti a 

pártvezetőket az ohridi keretmegállapodás 

(OFA) teljes körű végrehajtására és 

felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó 

kötelezettségvállalásukra; felkéri a 

Bizottságot, hogy jelentésben számoljon be 

a Parlamentnek és a Tanácsnak az 

etnikumok egymás mellett élésének 

helyzetéről az országban és az OFA 

végrehajtásáról; emlékeztet arra, hogy az 

oktatás és kulturális képzés hozzájárulhat 

a régió történelmének objektív 

interpretációjához, valamint a 

toleranciához és a különféle etnikai 

csoportok közötti megbékélés 

elősegítéséhez; 

Or. nl 

 

Módosítás  171 

Cristian Dan Preda 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

14. aggodalommal tölti el, hogy a 

különböző etnikumok egymás mellett élése 

14. aggodalommal tölti el, hogy a 

különböző etnikumok egymás mellett élése 
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továbbra is törékeny; emlékezteti a 

pártvezetőket az ohridi keretmegállapodás 

(OFA) teljes körű végrehajtására és 

felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó 

kötelezettségvállalásukra; felkéri a 

Bizottságot, hogy jelentésben számoljon be 

a Parlamentnek és a Tanácsnak az 

etnikumok egymás mellett élésének 

helyzetéről az országban és az OFA 

végrehajtásáról; 

továbbra is törékeny; emlékezteti a 

pártvezetőket az ohridi keretmegállapodás 

(OFA) teljes körű végrehajtására és 

felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó 

kötelezettségvállalásukra; felszólít minden 

politikai pártot és civil társadalmi 

szervezetet, hogy tevékenyen mozdítsák elő 

a befogadó és toleráns, soknemzetiségű és 

több vallású társadalmat; felkéri a 

Bizottságot, hogy jelentésben számoljon be 

a Parlamentnek és a Tanácsnak az 

etnikumok egymás mellett élésének 

helyzetéről az országban és az OFA 

végrehajtásáról; 

Or. en 

 

Módosítás  172 

Tunne Kelam 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

14. aggodalommal tölti el, hogy a 

különböző etnikumok egymás mellett élése 

továbbra is törékeny; emlékezteti a 

pártvezetőket az ohridi keretmegállapodás 

(OFA) teljes körű végrehajtására és 

felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó 

kötelezettségvállalásukra; felkéri a 

Bizottságot, hogy jelentésben számoljon be 

a Parlamentnek és a Tanácsnak az 

etnikumok egymás mellett élésének 

helyzetéről az országban és az OFA 

végrehajtásáról; 

14. aggodalommal tölti el, hogy a 

különböző etnikumok egymás mellett élése 

továbbra is törékeny; emlékezteti a 

pártvezetőket az ohridi keretmegállapodás 

(OFA) teljes körű végrehajtására és 

felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó 

kötelezettségvállalásukra; felkéri a 

Bizottságot, hogy jelentésben számoljon be 

a Parlamentnek és a Tanácsnak az 

etnikumok egymás mellett élésének 

helyzetéről az országban és az OFA 

végrehajtásáról; kéri a 2015 és 2020 

közötti időszakra szóló stratégiai 

decentralizációs program és a vonatkozó 

cselekvési terv jobb összehangolását; 

Or. en 
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Módosítás  173 

Jasenko Selimovic 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

14. aggodalommal tölti el, hogy a 

különböző etnikumok egymás mellett élése 

továbbra is törékeny; emlékezteti a 

pártvezetőket az ohridi keretmegállapodás 

(OFA) teljes körű végrehajtására és 

felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó 

kötelezettségvállalásukra; felkéri a 

Bizottságot, hogy jelentésben számoljon be 

a Parlamentnek és a Tanácsnak az 

etnikumok egymás mellett élésének 

helyzetéről az országban és az OFA 

végrehajtásáról; 

14. aggodalommal tölti el, hogy a 

különböző etnikumok egymás mellett élése 

továbbra is törékeny; emlékezteti a 

pártvezetőket az ohridi keretmegállapodás 

(OFA) teljes körű végrehajtására és 

felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó 

kötelezettségvállalásukra; javaslatokat kér 

az etnikumok egymás mellett élésének 

további biztosítására; felkéri a Bizottságot, 

hogy jelentésben számoljon be a 

Parlamentnek és a Tanácsnak az etnikumok 

egymás mellett élésének helyzetéről az 

országban és az OFA végrehajtásáról; 

Or. en 

 

Módosítás  174 

Tonino Picula 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

14. aggodalommal tölti el, hogy a 

különböző etnikumok egymás mellett élése 

továbbra is törékeny; emlékezteti a 

pártvezetőket az ohridi keretmegállapodás 

(OFA) teljes körű végrehajtására és 

felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó 

kötelezettségvállalásukra; felkéri a 

Bizottságot, hogy jelentésben számoljon be 

a Parlamentnek és a Tanácsnak az 

etnikumok egymás mellett élésének 

helyzetéről az országban és az OFA 

végrehajtásáról; 

14. aggodalommal tölti el, hogy a 

különböző etnikumok egymás mellett élése 

továbbra is törékeny; emlékezteti a 

kormányt, az intézményeket és a 

pártvezetőket az ohridi keretmegállapodás 

(OFA) teljes körű végrehajtására és 

felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó 

kötelezettségvállalásukra; felkéri a 

Bizottságot, hogy jelentésben számoljon be 

a Parlamentnek és a Tanácsnak az 

etnikumok egymás mellett élésének 

helyzetéről az országban és az OFA 

végrehajtásáról; 
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Or. en 

 

Módosítás  175 

Eduard Kukan 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

14. aggodalommal tölti el, hogy a 

különböző etnikumok egymás mellett élése 

továbbra is törékeny; emlékezteti a 

pártvezetőket az ohridi keretmegállapodás 

(OFA) teljes körű végrehajtására és 

felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó 

kötelezettségvállalásukra; felkéri a 

Bizottságot, hogy jelentésben számoljon be 

a Parlamentnek és a Tanácsnak az 

etnikumok egymás mellett élésének 

helyzetéről az országban és az OFA 

végrehajtásáról; 

14. aggodalommal tölti el, hogy a 

különböző etnikumok egymás mellett élése 

továbbra is törékeny; emlékezteti a 

pártvezetőket az ohridi keretmegállapodás 

(OFA) teljes körű végrehajtására és 

felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó 

kötelezettségvállalásukra, a politikai 

ajánlásokat is beleértve; felkéri a 

Bizottságot, hogy jelentésben számoljon be 

a Parlamentnek és a Tanácsnak az 

etnikumok egymás mellett élésének 

helyzetéről az országban és az OFA 

végrehajtásáról; 

Or. en 

 

Módosítás  176 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

14 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 14a. felhívja a hatóságokat annak 

biztosítására, hogy valamennyi állami 

szerv a jog és az elszámoltathatóság 

elvének teljes körű tiszteletben tartásával 

kövesse az ombudsmani hivatal és más 

tanácsadó testületek ajánlásait, valamint 

hogy a független szervek kéréseinek és 

ajánlásainak való meg nem felelés esetén 
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hatékony jogi szankciók lépjenek életbe, 

továbbá hogy módosítsák az 

ombudsmanról szóló törvényt annak 

érdekében, hogy az maradéktalanul 

megfeleljen az emberi jogok védelmével és 

előmozdításával foglalkozó nemzeti 

intézmények státuszával és működésével 

kapcsolatos, ENSZ által meghatározott 

párizsi elveknek; 

Or. en 

 

Módosítás  177 

Andrey Kovatchev 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

14 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 14a. ösztönzi a hatóságokat, hogy 

végezzék el ismét a félbeszakadt 

népszámlálást, amely pontos 

statisztikákkal szolgálna a népességre 

vonatkozóan, ami alapot biztosítana a 

kormányzati fejlesztési programokhoz és a 

megfelelő költségvetés-tervezéshez; 

aggodalommal jegyzi meg, hogy a bolgár 

etnikumú polgároknak még mindig nincs 

módjuk nemzetiségük megjelölésére, 

mivel a népszámlálási dokumentumokban 

nincsenek ehhez megfelelő rovatok, és 

ezért sürgeti az országot, hogy tegye meg a 

szükséges lépéseket az említett akadály 

megszüntetése érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  178 

Richard Howitt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

14 a bekezdés (új) 



 

PE573.037v01-00 110/169 AM\1080975HU.doc 

HU 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 14a. megismétli az előző állásfoglalásban 

megfogalmazott, integrált oktatással 

kapcsolatos ajánlását, és felhívja az 

illetékes szervek figyelmét arra, hogy 

biztosítsanak nyílt, átlátható és inkluzív 

eljárást az integrált oktatásra irányuló 

stratégia végrehajtása tekintetében, 

forrásokat előirányozva, valamint 

bevonva a civil társadalmi szervezeteket a 

felülvizsgálat és a végrehajtás 

folyamatába; 

Or. en 

 

Módosítás  179 

Richard Howitt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

15. elítéli a tömegtájékoztatás 

szabadságának romlását; rendkívül 

aggasztónak tartja a média folyamatos 

polarizálódását, a megfélemlítés és az 

öncenzúra eseteit, a szerkesztési politikába 

való rendszeres politikai beavatkozást, 

valamint az újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus 

kommunikációról és az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló új törvény 

átlátható és nem önkényes végrehajtását, 

ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

függetlenségének biztosítására; 

15. elítéli a véleménynyilvánítás és a 

tömegtájékoztatás szabadságának romlását; 

rendkívül aggasztónak tartja a média 

folyamatos polarizálódását és a médián 

belüli gyűlöletbeszédet, a megfélemlítés és 

az öncenzúra eseteit, valamint a 

szerkesztési politikába való rendszeres 

politikai beavatkozást és a tényfeltáró és 

kiegyensúlyozott tudósítás hiányát; sürgeti 

a kormányt, hogy a közszolgálati 

hirdetések tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat a 

kormányhirdetések felváltása érdekében; 

sajnálja, hogy a közszolgálati és egyéb 

műsorszolgáltatók nem tartják tiszteletben 

a valamennyi párt politikai hirdetéseinek 

elfogadására vonatkozó szabályokat; kéri 

az audiovizuális szolgáltatásokat 

szabályozó tanács tagjainak teljes körű 

döntéshozatali hatáskörökkel való 
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felruházását; valamint kéri új tagok e 

tanácsba és a közszolgálati 

műsorszolgáltatóhoz való pártatlan 

kinevezését, az újságírók szövetségével 

konzultálva; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

függetlenségének biztosítására, és 

hangsúlyozza, hogy a közelgő választások 

legitimitása azon múlik, hogy történik-e 

döntő lépés az egyenlő versenyfeltételek 

médiára is kiterjedő biztosítása érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  180 

Tonino Picula 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

15. elítéli a tömegtájékoztatás 

szabadságának romlását; rendkívül 

aggasztónak tartja a média folyamatos 

polarizálódását, a megfélemlítés és az 

öncenzúra eseteit, a szerkesztési politikába 

való rendszeres politikai beavatkozást, 

valamint az újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus kommunikációról 

és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló új törvény átlátható és nem önkényes 

végrehajtását, ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

függetlenségének biztosítására; 

15. elítéli a tömegtájékoztatás 

szabadságának romlását; rendkívül 

aggasztónak tartja a médiára való 

folyamatos politikai nyomásgyakorlást, a 

közelmúltbeli újabb szerkesztőségi 

változásokat, a megfélemlítés és az 

öncenzúra eseteit, a szerkesztési politikába 

való rendszeres politikai beavatkozást, 

valamint az újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; felhív valamennyi felet egy 

olyan sürgős médiareformban való 

megállapodásra, amely biztosítja a 

független szabályozást, valamint az 

objektív és szakmaiságon alapuló 

tudósítást; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus kommunikációról 

és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló törvény átlátható és nem önkényes 

végrehajtását, ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 
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függetlenségének biztosítására; 

Or. en 

 

Módosítás  181 

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

Giménez Barbat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

15. elítéli a tömegtájékoztatás 

szabadságának romlását; rendkívül 

aggasztónak tartja a média folyamatos 

polarizálódását, a megfélemlítés és az 

öncenzúra eseteit, a szerkesztési politikába 

való rendszeres politikai beavatkozást, 

valamint az újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus kommunikációról 

és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló új törvény átlátható és nem önkényes 

végrehajtását, ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

függetlenségének biztosítására; 

15. elítéli a véleménynyilvánítás és a 

tömegtájékoztatás szabadságának romlását; 

rendkívül aggasztónak tartja a média 

folyamatos polarizálódását és 

pluralizmusának hiányát, a megfélemlítés 

és az öncenzúra eseteit, a szerkesztési 

politikába való rendszeres politikai 

beavatkozást, valamint egyes újságírók 

alacsony színvonalú szakmaiságát és etikai 

normáit; sürgeti a kormányt, hogy a 

közszolgálati hirdetések tekintetében 

alkalmazzon átlátható és tárgyilagos 

kritériumokat, és biztosítsa az elektronikus 

kommunikációról és az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló új törvény 

átlátható és nem önkényes végrehajtását, 

ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

függetlenségének biztosítására, és a 

közelgő választásokra tekintettel egyenlő 

versenyfeltételeket sürget a médiára is 

kiterjedően; 

Or. en 

 

Módosítás  182 

Sofia Sakorafa 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

15. elítéli a tömegtájékoztatás 

szabadságának romlását; rendkívül 

aggasztónak tartja a média folyamatos 

polarizálódását, a megfélemlítés és az 

öncenzúra eseteit, a szerkesztési politikába 

való rendszeres politikai beavatkozást, 

valamint az újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus kommunikációról 

és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló új törvény átlátható és nem önkényes 

végrehajtását, ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

függetlenségének biztosítására; 

 

15. megismétli, hogy fontos a 

véleménynyilvánítás szabadsága 

alapelvének fenntartása; elítéli a 

tömegtájékoztatás szabadságának további 

romlását; e tekintetben sajnálja, hogy a 

Riporterek Határok Nélkül által készített 

sajtószabadság-rangsorban az ország a 

2009-ben elért 34. helyről 2015-re a 117. 

helyre esett vissza; rendkívül aggasztónak 

tartja a média folyamatos polarizálódását, 

az újságírók széles körben elterjedt 

lehallgatását, a megfélemlítés és az 

öncenzúra eseteit, a szerkesztési politikába 

való rendszeres politikai beavatkozást, 

valamint az újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus kommunikációról 

és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló új törvény átlátható és nem önkényes 

végrehajtását, ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

függetlenségének biztosítására; 

 

Or. el 

 

Módosítás  183 

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

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

15. elítéli a tömegtájékoztatás 

szabadságának romlását; rendkívül 

15. elítéli a tömegtájékoztatás 

szabadságának további romlását; rendkívül 
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aggasztónak tartja a média folyamatos 

polarizálódását, a megfélemlítés és az 

öncenzúra eseteit, a szerkesztési politikába 

való rendszeres politikai beavatkozást, 

valamint az újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus kommunikációról 

és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló új törvény átlátható és nem önkényes 

végrehajtását, ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

függetlenségének biztosítására; 

aggasztónak tartja, hogy a Riporterek 

Határok Nélkül jelentése szerint 2015-ben 

minden eddiginél több újságírót raboltak 

el; rendkívül aggasztónak tartja a média 

folyamatos polarizálódását, a 

megfélemlítés és az öncenzúra eseteit, a 

szerkesztési politikába való rendszeres 

politikai beavatkozást, valamint az 

újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus kommunikációról 

és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló új törvény átlátható és nem önkényes 

végrehajtását, ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

függetlenségének biztosítására; 

Or. en 

 

Módosítás  184 

Eduard Kukan 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

15. elítéli a tömegtájékoztatás 

szabadságának romlását; rendkívül 

aggasztónak tartja a média folyamatos 

polarizálódását, a megfélemlítés és az 

öncenzúra eseteit, a szerkesztési politikába 

való rendszeres politikai beavatkozást, 

valamint az újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus kommunikációról 

és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló új törvény átlátható és nem önkényes 

végrehajtását, ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

15. elítéli a tömegtájékoztatás 

szabadságának romlását; aggályainak ad 

hangot a médián belüli tudósítások 

kiegyensúlyozatlansága miatt, a 

közszolgálati műsorszolgáltatót is 

beleértve; lépéseket sürget a 

tömegtájékoztatás szabadságának javítása 

érdekében; rendkívül aggasztónak tartja a 

média folyamatos polarizálódását, a 

megfélemlítés és az öncenzúra eseteit, a 

szerkesztési politikába való rendszeres 

politikai beavatkozást, valamint az 

újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 
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megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

függetlenségének biztosítására; 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus kommunikációról 

és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló új törvény átlátható és nem önkényes 

végrehajtását, ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

függetlenségének biztosítására; 

Or. en 

 

Módosítás  185 

Miroslav Poche 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

15. elítéli a tömegtájékoztatás 

szabadságának romlását; rendkívül 

aggasztónak tartja a média folyamatos 

polarizálódását, a megfélemlítés és az 

öncenzúra eseteit, a szerkesztési politikába 

való rendszeres politikai beavatkozást, 

valamint az újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus kommunikációról 

és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló új törvény átlátható és nem önkényes 

végrehajtását, ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

függetlenségének biztosítására; 

15. elítéli a tömegtájékoztatás 

szabadságának romlását; rendkívül 

aggasztónak tartja a média folyamatos 

polarizálódását, a megfélemlítés és az 

öncenzúra eseteit, a szerkesztési politikába 

való rendszeres politikai beavatkozást, az 

újságírók és családtagjaik 

megfenyegetését, továbbá az országon 

belül a média területén dolgozó személyek 

verbális és fizikai megfélemlítését, 

valamint az újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus kommunikációról 

és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló új törvény átlátható és nem önkényes 

végrehajtását, ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

függetlenségének biztosítására; 

Or. en 
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Módosítás  186 

Tanja Fajon 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

15. elítéli a tömegtájékoztatás 

szabadságának romlását; rendkívül 

aggasztónak tartja a média folyamatos 

polarizálódását, a megfélemlítés és az 

öncenzúra eseteit, a szerkesztési politikába 

való rendszeres politikai beavatkozást, 

valamint az újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus kommunikációról 

és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló új törvény átlátható és nem önkényes 

végrehajtását, ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

függetlenségének biztosítására; 

15. elítéli a tömegtájékoztatás 

szabadságának romlását; rendkívül 

aggasztónak tartja a média folyamatos 

polarizálódását, a megfélemlítés és az 

öncenzúra eseteit, a szerkesztési politikába 

való rendszeres politikai beavatkozást, 

valamint az újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus kommunikációról 

és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló új törvény átlátható és nem önkényes 

végrehajtását, ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

függetlenségének biztosítására; ismételten 

rámutat a tömegtájékoztatás 

szabadságának és a média 

függetlenségének fontosságára mint 

alapvető uniós értékekre és a demokráciák 

egyik alapkövére; 

Or. en 

 

Módosítás  187 

Jasenko Selimovic 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

15. elítéli a tömegtájékoztatás 

szabadságának romlását; rendkívül 

aggasztónak tartja a média folyamatos 

15. elítéli a tömegtájékoztatás 

szabadságának romlását; rendkívül 

aggasztónak tartja a média folyamatos 
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polarizálódását, a megfélemlítés és az 

öncenzúra eseteit, a szerkesztési politikába 

való rendszeres politikai beavatkozást, 

valamint az újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus kommunikációról 

és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló új törvény átlátható és nem önkényes 

végrehajtását, ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

függetlenségének biztosítására; 

polarizálódását, a megfélemlítés és az 

öncenzúra eseteit, a szerkesztési politikába 

való rendszeres politikai beavatkozást, 

valamint az újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus kommunikációról 

és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló új törvény átlátható és nem önkényes 

végrehajtását, ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

függetlenségének, valamint az összes 

politikai párt médiához való teljes körű és 

egyenlő hozzáférésének biztosítására; 

Or. en 

 

Módosítás  188 

Cristian Dan Preda 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

15. elítéli a tömegtájékoztatás 

szabadságának romlását; rendkívül 

aggasztónak tartja a média folyamatos 

polarizálódását, a megfélemlítés és az 

öncenzúra eseteit, a szerkesztési politikába 

való rendszeres politikai beavatkozást, 

valamint az újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus kommunikációról 

és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló új törvény átlátható és nem önkényes 

végrehajtását, ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

15. elítéli a tömegtájékoztatás 

szabadságának romlását; rendkívül 

aggasztónak tartja a média folyamatos 

polarizálódását és függetlenségének 

hiányát, a zaklatás, a megfélemlítés és az 

öncenzúra eseteit, a szerkesztési politikába 

való rendszeres politikai beavatkozást, 

valamint az újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus kommunikációról 

és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló új törvény átlátható és nem önkényes 

végrehajtását, ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 
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függetlenségének biztosítására; függetlenségének biztosítására; 

Or. en 

 

Módosítás  189 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

15. elítéli a tömegtájékoztatás 

szabadságának romlását; rendkívül 

aggasztónak tartja a média folyamatos 

polarizálódását, a megfélemlítés és az 

öncenzúra eseteit, a szerkesztési politikába 

való rendszeres politikai beavatkozást, 

valamint az újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus kommunikációról 

és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló új törvény átlátható és nem önkényes 

végrehajtását, ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

függetlenségének biztosítására; 

15. elítéli a tömegtájékoztatás 

szabadságának romlását; rendkívül 

aggasztónak tartja a média folyamatos 

polarizálódását, az erőszak, a 

megfélemlítés és az öncenzúra eseteit, a 

szerkesztési politikába való rendszeres 

politikai beavatkozást, valamint az 

újságírók alacsony színvonalú 

szakmaiságát; sürgeti a kormányt, hogy 

hirdetései tekintetében alkalmazzon 

átlátható és tárgyilagos kritériumokat, és 

biztosítsa az elektronikus kommunikációról 

és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló új törvény átlátható és nem önkényes 

végrehajtását, ideértve a médiaszabályozó 

függetlenségének és kapacitásának 

megerősítését; felszólít a közszolgálati 

műsorszolgáltató szerkesztői és pénzügyi 

függetlenségének biztosítására; 

Or. en 

 

Módosítás  190 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

16 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

16. üdvözli, hogy jó a felkészültségi szint a 

működő piacgazdaság létrehozása 

tekintetében, ideértve a szabályozási keret 

egyszerűsítését, amely tovább könnyítette 

az általános üzleti környezetet; megjegyzi 

azonban, hogy a jogállamiság gyenge 

érvényesítése, a nem hatékonyan működő 

igazságszolgáltatás, a nagy informális 

gazdaság és a korrupció komolyan gátolja 

a gazdasági tevékenységet;hangsúlyozza a 

mezőgazdaságban és az 

idegenforgalomban meglévő óriási 

potenciált és stratégiai előnyt az ország 

további fejlődése tekintetében; 

16. megjegyzi azonban, hogy a 

jogállamiság gyenge érvényesítése, a nem 

hatékonyan működő igazságszolgáltatás, a 

nagy informális gazdaság és a korrupció 

komolyan gátolja a gazdasági 

tevékenységet; kiemeli, hogy az ország 

csatlakozási kilátásai vonatkozásában 

továbbra is jelentős kihívást jelentenek az 

alábbiak: a külföldi befektetők és a 

belföldi vállalkozások számára biztosított 

jogbiztonság további erősítése, a 

diszkriminatív magatartással járó 

gyakorlat kerülése, az adminisztratív 

kapacitások, szabályozói és felügyeleti 

szolgáltatások erősítése, valamint a 

törvényhozás minőségének javítása, a 

jogállamiság és a szerződések teljesítése; 

hangsúlyozza a mezőgazdaságban és az 

idegenforgalomban meglévő óriási 

potenciált és stratégiai előnyt az ország 

további fejlődése tekintetében; 

Or. el 

 

Módosítás  191 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

16. üdvözli, hogy jó a felkészültségi szint a 

működő piacgazdaság létrehozása 

tekintetében, ideértve a szabályozási keret 

egyszerűsítését, amely tovább könnyítette 

az általános üzleti környezetet; megjegyzi 

azonban, hogy a jogállamiság gyenge 

érvényesítése, a nem hatékonyan működő 

igazságszolgáltatás, a nagy informális 

gazdaság és a korrupció komolyan gátolja 

a gazdasági tevékenységet; hangsúlyozza a 

16. üdvözli, hogy jó a felkészültségi szint a 

működő piacgazdaság létrehozása 

tekintetében, ideértve a szabályozási keret 

egyszerűsítését, amely tovább könnyítette 

az általános üzleti környezetet; megjegyzi 

azonban, hogy a jogállamiság gyenge 

érvényesítése, a nem hatékonyan működő 

igazságszolgáltatás, a nagy 

árnyékgazdaság és a korrupció komolyan 

gátolja a gazdasági tevékenységet; 
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mezőgazdaságban és az 

idegenforgalomban meglévő óriási 

potenciált és stratégiai előnyt az ország 

további fejlődése tekintetében; 

hangsúlyozza, hogy az ország csatlakozási 

kilátásai tekintetében továbbra is fontos 

kihívás a jogbiztonság a külföldi 

befektetők és a belföldi vállalatok számára 

történő további erősítése, a 

megkülönböztető jellegű gyakorlatok 

mellőzése, az igazgatási kapacitások, 

valamint a szabályozó és felügyeleti 

hatóságok erősítése, továbbá a 

szabályozás minőségének, a 

jogállamiságnak és a szerződések 

érvényre juttatásának a javítása; 

hangsúlyozza a mezőgazdaságban és az 

idegenforgalomban meglévő óriási 

potenciált és stratégiai előnyt az ország 

további fejlődése tekintetében; 

Or. en 

 

Módosítás  192 

Nikos Androulakis 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

16. üdvözli, hogy jó a felkészültségi szint a 

működő piacgazdaság létrehozása 

tekintetében, ideértve a szabályozási keret 

egyszerűsítését, amely tovább könnyítette 

az általános üzleti környezetet; megjegyzi 

azonban, hogy a jogállamiság gyenge 

érvényesítése, a nem hatékonyan működő 

igazságszolgáltatás, a nagy informális 

gazdaság és a korrupció komolyan gátolja 

a gazdasági tevékenységet; hangsúlyozza a 

mezőgazdaságban és az 

idegenforgalomban meglévő óriási 

potenciált és stratégiai előnyt az ország 

további fejlődése tekintetében; 

16. üdvözli, hogy jó a felkészültségi szint a 

működő piacgazdaság létrehozása 

tekintetében, ideértve a szabályozási keret 

egyszerűsítését, amely tovább könnyítette 

az általános üzleti környezetet; megjegyzi 

azonban, hogy a jogállamiság gyenge 

érvényesítése, a nem hatékonyan működő 

igazságszolgáltatás, a nagy 

árnyékgazdaság és a korrupció komolyan 

gátolja a gazdasági tevékenységet; rámutat 

a kiszámíthatóbb jogi és szabályozási 

környezet és a szerződések teljes körű 

érvényre juttatásának szükségességére; 

hangsúlyozza a mezőgazdaságban és az 

idegenforgalomban meglévő óriási 

potenciált és stratégiai előnyt az ország 

további fejlődése tekintetében; 

Or. en 
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Módosítás  193 

Eduard Kukan 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

16. üdvözli, hogy jó a felkészültségi szint a 

működő piacgazdaság létrehozása 

tekintetében, ideértve a szabályozási keret 

egyszerűsítését, amely tovább könnyítette 

az általános üzleti környezetet; megjegyzi 

azonban, hogy a jogállamiság gyenge 

érvényesítése, a nem hatékonyan működő 

igazságszolgáltatás, a nagy informális 

gazdaság és a korrupció komolyan gátolja 

a gazdasági tevékenységet; hangsúlyozza a 

mezőgazdaságban és az 

idegenforgalomban meglévő óriási 

potenciált és stratégiai előnyt az ország 

további fejlődése tekintetében; 

16. üdvözli, hogy jó a felkészültségi szint a 

működő piacgazdaság létrehozása 

tekintetében, ideértve a szabályozási keret 

egyszerűsítését, amely tovább könnyítette 

az általános üzleti környezetet; megjegyzi 

azonban, hogy a jogállamiság gyenge 

érvényesítése, a nem hatékonyan működő 

igazságszolgáltatás, a nagy informális 

gazdaság és a korrupció komolyan gátolja 

a gazdasági tevékenységet; kéri továbbá a 

büntető törvénykönyv hatáskörrel való 

visszaéléssel kapcsolatos 353. cikkének az 

uniós vívmányokkal és a piacgazdaság 

elveivel összhangban történő 

felülvizsgálatát; hangsúlyozza a 

mezőgazdaságban és az 

idegenforgalomban meglévő óriási 

potenciált és stratégiai előnyt az ország 

további fejlődése tekintetében; 

Or. en 

 

Módosítás  194 

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

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

16. üdvözli, hogy jó a felkészültségi szint a 

működő piacgazdaság létrehozása 

tekintetében, ideértve a szabályozási keret 

egyszerűsítését, amely tovább könnyítette 

az általános üzleti környezetet; megjegyzi 

16. üdvözli, hogy jó a felkészültségi szint a 

működő piacgazdaság létrehozása 

tekintetében, ideértve a szabályozási keret 

egyszerűsítését, amely tovább könnyítette 

az általános üzleti környezetet; megjegyzi 
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azonban, hogy a jogállamiság gyenge 

érvényesítése, a nem hatékonyan működő 

igazságszolgáltatás, a nagy informális 

gazdaság és a korrupció komolyan gátolja 

a gazdasági tevékenységet; hangsúlyozza a 

mezőgazdaságban és az 

idegenforgalomban meglévő óriási 

potenciált és stratégiai előnyt az ország 

további fejlődése tekintetében; 

azonban, hogy a jogállamiság gyenge 

érvényesítése, a nem hatékonyan működő 

igazságszolgáltatás, a nagy informális 

gazdaság és a korrupció komolyan gátolja 

a gazdasági tevékenységet; ösztönzi a nem 

vámjellegű kereskedelmi akadályok 

megszüntetését; hangsúlyozza a 

mezőgazdaságban és az 

idegenforgalomban meglévő óriási 

potenciált és stratégiai előnyt az ország 

további fejlődése tekintetében; 

Or. en 

 

Módosítás  195 

Andrey Kovatchev 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

16 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 16a. nyomatékosan javasolja a 

hatóságoknak, hogy kezdeményezzék a 

Bulgáriával közös, régóta húzódó jelentős 

infrastrukturális projektek – köztük a 

Szkopje és Szófia közötti vasúti 

összeköttetés és korszerű autópálya – 

megépítését, valamint tartsák tiszteletben 

a Pehčevo és Szimitli, Berovo és 

Sztrumjani, illetve Delčevo és Nevesztino 

közötti három tervezett határátkelő 

megépítésére vonatkozóan aláírt 

megállapodásokat, amelyek jelentős 

mértékben fogják javítani a két ország 

közötti társadalmi-gazdasági 

kapcsolatokat; megjegyzi, hogy ezeket az 

infrastrukturális projekteket a 

Macedóniát Bulgáriával és Albániával 

összekötő VIII. folyosó megvalósításához 

hozzájáruló elemeknek kell tekinteni; 

Or. en 
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Módosítás  196 

Isabella De Monte 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

16 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 16a. üdvözli a Jugohrom fémkohászati 

üzem környezetvédelmi berendezés 

beszerelése céljából történő ideiglenes 

bezárását, de továbbra is aggasztónak 

tartja, hogy a környéken a 

légszennyezettség szintje továbbra is 

magas, és súlyos egészségügyi kockázatot 

jelent; 

Or. en 

 

Módosítás  197 

Isabella De Monte, Marlene Mizzi 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

16 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 16b. ismételten aggodalmának ad hangot 

az országon belüli jelentős levegő- és 

vízszennyezés miatt; 

Or. en 

 

Módosítás  198 

Isabella De Monte, Nicola Danti 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

16 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 16c. továbbra is aggasztónak tartja a 
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közegészségügyi statisztikákat; üdvözli a 

szkopjei városi kórházon belüli új 

szervátültetési központ megnyitásának 

bejelentését; 

Or. en 

 

Módosítás  199 

Isabella De Monte, Marlene Mizzi 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

16 d bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 16d. üdvözli, hogy az élelmiszerügyi és 

állategészségügyi hivatal tovább frissítette 

az élő állatok és az állati termékek 

behozatalának ellenőrzésére szolgáló 

rendszereket, javítva az állatok 

azonosításának, nyilvántartásba vételének 

és szállításának ellenőrzését; üdvözli a 

kedvtelésből tartott állatok nem 

kereskedelmi célú szállítására és 

állattenyésztési kérdésekre vonatkozó 

további jogszabály hatályba léptetését, 

valamint az állatjólétről szóló új 

jogszabályt; 

Or. en 

 

Módosítás  200 

David McAllister 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

17. aggodalommal tölti el, hogy a 

munkanélküliség továbbra is magas, 

27,4%-os szinten áll, a munkaerő-piaci 

részvétel pedig nagyon alacsony, 

17. üdvözli, hogy az elmúlt tíz évben 

csökkent a munkanélküliség; 

aggodalommal tölti el ugyanakkor, hogy a 

munkanélküliség továbbra is magas, 
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különösen a nők esetében; sürgeti a 

kormányt, hogy javítsa a gazdaságpolitikai 

koordinációt és jobban hangolja össze az 

oktatást a munkaerő-piaci igényekkel; 

27,4%-os szinten áll; megjegyzi, hogy a 

munkaerő-piaci részvétel nagyon alacsony, 

különösen a nők esetében; sürgeti a 

kormányt, hogy mozdítsa elő a 

gazdaságpolitikai együttműködést és 

javítsa az emberek, különösen a fiatalok 

foglalkoztathatóságát azáltal, hogy jobban 

összehangolja az oktatást a munkaerő-

piaci igényekkel; 

Or. en 

 

Módosítás  201 

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

Giménez Barbat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

17. aggodalommal tölti el, hogy a 

munkanélküliség továbbra is magas, 

27,4%-os szinten áll, a munkaerő-piaci 

részvétel pedig nagyon alacsony, 

különösen a nők esetében; sürgeti a 

kormányt, hogy javítsa a gazdaságpolitikai 

koordinációt és jobban hangolja össze az 

oktatást a munkaerő-piaci igényekkel; 

17. üdvözli, hogy 2015 első negyedévében 

reálértéken 3,9%-kal nőtt a GDP, 

ugyanakkor aggodalommal tölti el, hogy a 

munkanélküliség továbbra is magas, 

27,4%-os szinten áll, a munkaerő-piaci 

részvétel pedig nagyon alacsony, 

különösen a nők esetében; sürgeti a 

kormányt, hogy javítsa a gazdaságpolitikai 

együttműködést és jobban hangolja össze 

az oktatást a munkaerő-piaci igényekkel; 

Or. en 

 

Módosítás  202 

Tunne Kelam 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

17. aggodalommal tölti el, hogy a 17. aggodalommal tölti el, hogy a 
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munkanélküliség továbbra is magas, 

27,4%-os szinten áll, a munkaerő-piaci 

részvétel pedig nagyon alacsony, 

különösen a nők esetében; sürgeti a 

kormányt, hogy javítsa a gazdaságpolitikai 

koordinációt és jobban hangolja össze az 

oktatást a munkaerő-piaci igényekkel; 

munkanélküliség továbbra is magas, 

27,4%-os szinten áll, a munkaerő-piaci 

részvétel pedig nagyon alacsony, 

különösen a fiatalok és a nők esetében; 

sürgeti a kormányt, hogy vezessen be 

működő szociális párbeszédet, javítsa a 

gazdaságpolitikai együttműködést és 

jobban hangolja össze az oktatást a 

munkaerő-piaci igényekkel, valamint 

dolgozzon ki terveket arra vonatkozóan, 

hogy miként lehet a fiatalokat és a nőket 

jobban bevonni a munkaerőpiacra; 

Or. en 

 

Módosítás  203 

Angel Dzhambazki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

17. aggodalommal tölti el, hogy a 

munkanélküliség továbbra is magas, 

27,4%-os szinten áll, a munkaerő-piaci 

részvétel pedig nagyon alacsony, 

különösen a nők esetében; sürgeti a 

kormányt, hogy javítsa a gazdaságpolitikai 

koordinációt és jobban hangolja össze az 

oktatást a munkaerő-piaci igényekkel; 

17. aggodalommal tölti el, hogy a 

munkanélküliség továbbra is magas, 

27,4%-os szinten áll, a munkaerő-piaci 

részvétel pedig nagyon alacsony, 

különösen a nők esetében; aggodalmának 

ad hangot amiatt, hogy a foglalkoztatást 

jelentősen befolyásolja a politikai 

hovatartozás, és azt a választási 

kampányok során gyakran a polgárok 

nyomás alá helyezésére és 

megfélemlítésére használják fel, amint 

arra az EBESZ/ODIHR választási 

megfigyelő missziójának zárójelentése 

rámutatott; sürgeti a kormányt, hogy 

javítsa a gazdaságpolitikai együttműködést 

és jobban hangolja össze az oktatást a 

munkaerő-piaci igényekkel; 

Or. en 
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Módosítás  204 

Louis Michel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

17. aggodalommal tölti el, hogy a 

munkanélküliség továbbra is magas, 

27,4%-os szinten áll, a munkaerő-piaci 

részvétel pedig nagyon alacsony, 

különösen a nők esetében; sürgeti a 

kormányt, hogy javítsa a gazdaságpolitikai 

koordinációt és jobban hangolja össze az 

oktatást a munkaerő-piaci igényekkel; 

17. aggodalommal tölti el, hogy a 

munkanélküliség továbbra is magas, 

27,4%-os szinten áll, a munkaerő-piaci 

részvétel pedig nagyon alacsony, 

különösen a nők, a fiatalok és a 

veszélyeztetett csoportok esetében; sürgeti 

a kormányt politikájának véghezvitelére a 

strukturális munkanélküliség megoldására 

vonatkozóan, a befektetési környezet 

vonzóbbá tételében a külföldi befektetők 

számára, a gazdaságpolitikai 

együttműködés javításában és az 

oktatásnak a munkaerőpiac igényeivel való 

hatékonyabb összehangolásában; 

Or. nl 

Módosítás  205 

Tanja Fajon 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

17. aggodalommal tölti el, hogy a 

munkanélküliség továbbra is magas, 

27,4%-os szinten áll, a munkaerő-piaci 

részvétel pedig nagyon alacsony, 

különösen a nők esetében; sürgeti a 

kormányt, hogy javítsa a gazdaságpolitikai 

koordinációt és jobban hangolja össze az 

oktatást a munkaerő-piaci igényekkel; 

17. aggodalommal tölti el, hogy a 

munkanélküliség továbbra is magas, 

27,4%-os szinten áll, a munkaerő-piaci 

részvétel pedig nagyon alacsony, 

különösen a nők esetében; sürgeti a 

kormányt, hogy javítsa a gazdaságpolitikai 

együttműködést és jobban hangolja össze 

az oktatást a munkaerő-piaci igényekkel; 

felhívja a kormányt, hogy fordítson 

különös figyelmet azokra a 

gazdaságpolitikákra és egyéb politikákra, 

amelyek eredményeképpen javulnak a 

fiatalok kilátásai; 
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Or. en 

 

Módosítás  206 

Jasenko Selimovic 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

17. aggodalommal tölti el, hogy a 

munkanélküliség továbbra is magas, 

27,4%-os szinten áll, a munkaerő-piaci 

részvétel pedig nagyon alacsony, 

különösen a nők esetében; sürgeti a 

kormányt, hogy javítsa a gazdaságpolitikai 

koordinációt és jobban hangolja össze az 

oktatást a munkaerő-piaci igényekkel; 

17. aggodalommal tölti el, hogy a 

munkanélküliség továbbra is magas, 

27,4%-os szinten áll, a munkaerő-piaci 

részvétel pedig nagyon alacsony, 

különösen a nők esetében; sürgeti a 

kormányt, hogy javítsa a gazdaságpolitikai 

együttműködést és jobban hangolja össze 

az oktatást a munkaerő-piaci igényekkel, 

valamint dolgozzon ki célzott stratégiát a 

fiatalok és a nők foglalkoztatására 

irányulóan; 

Or. en 

 

Módosítás  207 

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

Giménez Barbat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

17 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 17a. aggodalmának ad hangot a 

különösen a fiatalok körében 

tapasztalható, fokozódó agyelszívás miatt; 

tudomásul veszi az ország oktatási 

rendszere előtt álló kihívásokat, és 

rámutat arra, hogy ennek vonatkozásában 

átfogó elemzés szükséges; javasolja a 

jövőbeni reformok és jogalkotási 

változtatások stratégiai tervezését a 

diákmozgalmak és -szervezetek bevonása 
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révén, hogy csökkenteni lehessen a 

szakmailag magasan képzett munkaerő 

elvándorlását; 

Or. en 

 

Módosítás  208 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Eduard Kukan 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

17 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 17a. hangsúlyozza, hogy előrelépésre van 

szükség a belső energiapiac megnyitása és 

az Energiaközösségről szóló szerződésnek 

való teljes körű megfelelés terén; rámutat 

arra, hogy nemzeti cselekvési tervet kell 

elfogadni az energiahatékonyságra és a 

megújuló energiára vonatkozóan; 

aggodalmának ad hangot a riasztó 

légszennyezettségi szintek miatt, és 

felszólítja a kormányt, hogy 

haladéktalanul tegyen lépéseket a 

légszennyezettség – különösen városi 

területeken belüli – csökkentése 

érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  209 

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

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

18. továbbra is aggasztónak tartja az 

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) 

keretében rendelkezésre álló források 

programozása és felhasználása tekintetében 

18. továbbra is aggasztónak tartja az 

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) 

keretében rendelkezésre álló források 

programozása és felhasználása tekintetében 
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meglévő elégtelen kapacitást; sürgeti a 

kormányt, hogy erősítse meg az uniós 

forrásokkal kapcsolatos szerződések 

megfelelő és időszerű megkötésére és 

felhasználására vonatkozó közigazgatási és 

pénzügyi kapacitásokat; 

meglévő elégtelen kapacitást; sürgeti a 

kormányt, hogy erősítse meg az uniós 

forrásokkal kapcsolatos szerződések 

megfelelő és időszerű megkötésére és 

felhasználására vonatkozó közigazgatási és 

pénzügyi kapacitásokat; felhívja a 

Bizottságot, hogy szorosan kövesse 

nyomon az EU által finanszírozott 

projekteket, elkerülendő az uniós 

közpénzek politikai és egyéb nem 

megfelelő célokra való, rendeltetésellenes 

felhasználását; 

Or. en 

 

Módosítás  210 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

18 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 18a. aggodalmának ad hangot az 

államadósság magas szintje miatt; jobb 

költségvetési fegyelemre szólít fel, és 

ösztönzi a kiegyensúlyozott költségvetés 

elvét; kéri a költségvetés végrehajtásának 

és átláthatóságának javítását; 

Or. en 

 

Módosítás  211 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: becslések szerint 2015-ben 
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személy haladt át a területén. elismeri, 

hogy az ország felelős partnernek 

bizonyult a migránsok és a menekültek 

óriás mértékű beáramlásának kezelésében; 

ösztönzi az illetékes hatóságokat, hogy az 

EU segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

eddig 600 000 személy haladt át a 

területén; hangsúlyozza, hogy az 

országnak továbbra is együtt kell 

működnie a migránsok és a menekültek 

óriás mértékű beáramlásának kezelésében, 

ösztönzi az illetékes hatóságokat, hogy az 

EU segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat, ideértve az emberi jogi 

szabályok szerinti eljárás ismeretét és 

képességét, és elsődleges feladatként 

tegyenek a csempészek ellen és az 

embercsempészet ellen; aggodalmát fejezi 

ki, mert az ENSZ és egyéb nemzetközi 

szervezetek ajánlása ellenére Macedónia 

Volt Jugoszláv Köztársaság határain 

továbbra is nemzetiségen alapuló 

megkülönböztetést alkalmaz, mely többek 

között arra kényszerítette az embereket, 

hogy a lehetséges veszélyek mellett is 

embercsempészekhez forduljanak; 

Or. el 

 

Módosítás  212 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie, melynek keretében 2015-

ben eddig 500 000 személy haladt át a 

területén. elismeri, hogy az ország felelős 

partnernek bizonyult a migránsok és a 

menekültek óriás mértékű beáramlásának 

kezelésében; ösztönzi az illetékes 

hatóságokat, hogy az EU segítségével 

fejlesszék a befogadó és a szállást biztosító 

létesítményeket, javítsák a regionális 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie, melynek keretében 2015-

ben eddig 500 000 személy haladt át a 

területén; ösztönzi az illetékes hatóságokat, 

hogy az EU segítségével alakítsák ki 

azokat a befogadó és szállást biztosító 

létesítményeket, amelyek az ilyen 

szükségállapotok kezeléséhez szükségesek 

az emberi jogok tiszteletben tartása 

mellett, továbbá javítsák a regionális 
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koordinációt és az információcserét, 

valamint a hatékony határigazgatást, 

bővítsék a bűnüldözési kapacitásokat és 

vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

koordinációt és az információcserét, 

valamint a hatékony határigazgatást, 

bővítsék a bűnüldözési kapacitásokat és 

vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; 

Or. it 

Módosítás  213 

Neena Gill 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén; elismeri, 

hogy az ország felelős partnernek 

bizonyult a migránsok és a menekültek 

óriás mértékű beáramlásának 

kezelésében; ösztönzi az illetékes 

hatóságokat, hogy az EU segítségével 

fejlesszék a befogadó és a szállást biztosító 

létesítményeket, javítsák a regionális 

koordinációt és az információcserét, 

valamint a hatékony határigazgatást, 

bővítsék a bűnüldözési kapacitásokat és 

vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén; rendkívül 

sajnálatosnak tartja, hogy a macedón 

hatóságok ismét méltatlan körülmények 

között tartanak fogva önkényesen 

migránsokat és menedékkérőket; sürgeti 
az illetékes hatóságokat, hogy az EU 

segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; felszólítja a 

macedón hatóságokat, hogy 

csatlakozzanak a hontalanság eseteinek 

csökkentéséről szóló 1961. évi 

egyezményhez, és vezessenek be hivatalos 

eljárásokat a hontalan személyek 

jogállásának meghatározása és megoldása 

érdekében; 

Or. en 
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Módosítás  214 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén. elismeri, 

hogy az ország felelős partnernek 

bizonyult a migránsok és a menekültek 

óriás mértékű beáramlásának kezelésében; 

ösztönzi az illetékes hatóságokat, hogy az 

EU segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie; hangsúlyozza, hogy 

továbbra is együtt kell működnie a 

migránsok és a menekültek óriás mértékű 

beáramlásának kezelésében, és felszólít a 

Földközi-tenger keleti térségében, illetve a 

Nyugat-Balkánon húzódó útvonallal 

foglalkozó magas szintű konferencián 

elfogadott nyilatkozatban foglalt 

ajánlások végrehajtásának folytatására; 

ösztönzi az illetékes hatóságokat, hogy az 

EU segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat és kiemelt prioritásként 

fokozzák a migránscsempészet és az 

embercsempészet elleni fellépést; 

megjegyzi, hogy összességében csökkent a 

schengeni országokban benyújtott 

megalapozatlan menedékkérelmek száma; 

Or. en 

 

Módosítás  215 

Nikos Androulakis 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 19. megjegyzi, hogy az országnak soha 
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nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén. elismeri, 

hogy az ország felelős partnernek 

bizonyult a migránsok és a menekültek 

óriás mértékű beáramlásának kezelésében; 

ösztönzi az illetékes hatóságokat, hogy az 

EU segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén; 

hangsúlyozza, hogy az országnak 

továbbra is együtt kell működnie a 

szomszédos államokkal a migránsok és a 

menekültek óriás mértékű beáramlásának 

kezelésében; felszólít a Földközi-tenger 

keleti térségében, illetve a Nyugat-

Balkánon húzódó útvonallal foglalkozó 

magas szintű konferencián elfogadott 

nyilatkozatban foglalt ajánlások teljes 

körű végrehajtására; ösztönzi az illetékes 

hatóságokat, hogy az EU segítségével 

fejlesszék a befogadó és a szállást biztosító 

létesítményeket, javítsák a regionális 

koordinációt és az információcserét, 

valamint a hatékony határigazgatást, 

bővítsék a bűnüldözési kapacitásokat és 

fokozzák a küzdelmet a 

migránscsempészet az embercsempészet 

ellen; megjegyzi, hogy összességében 

csökkent a schengeni országokban 

benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

Or. en 

 

Módosítás  216 

Tanja Fajon 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén. elismeri, 

hogy az ország felelős partnernek 

bizonyult a migránsok és a menekültek 

óriás mértékű beáramlásának kezelésében; 

ösztönzi az illetékes hatóságokat, hogy az 

EU segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén; elismeri, 

hogy az ország megbirkózik a migránsok 

és a menekültek óriás mértékű 

beáramlásával; ösztönzi az illetékes 

hatóságokat, hogy az EU segítségével 

fejlesszék a befogadó és a szállást biztosító 

létesítményeket, javítsák a regionális 
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regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

koordinációt és az információcserét, 

valamint a hatékony határigazgatást, 

bővítsék a bűnüldözési kapacitásokat és 

vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

Or. en 

 

Módosítás  217 

Georgios Epitideios 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén; elismeri, 

hogy az ország felelős partnernek bizonyult 

a migránsok és a menekültek óriás mértékű 

beáramlásának kezelésében; ösztönzi az 

illetékes hatóságokat, hogy az EU 

segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén; elismeri, 

hogy az ország felelős partnernek bizonyult 

a migránsok és a menekültek óriás mértékű 

beáramlásának kezelésében; ösztönzi az 

illetékes hatóságokat, hogy fejlesszék a 

befogadó és a szállást biztosító 

létesítményeket, javítsák a regionális 

koordinációt és az információcserét, 

valamint a hatékony határigazgatást, 

bővítsék a bűnüldözési kapacitásokat és 

vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

Or. el 

 

Módosítás  218 

Eduard Kukan 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén. elismeri, 

hogy az ország felelős partnernek bizonyult 

a migránsok és a menekültek óriás mértékű 

beáramlásának kezelésében; ösztönzi az 

illetékes hatóságokat, hogy az EU 

segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén; elismeri, 

hogy az ország felelős partnernek bizonyult 

a migránsok és a menekültek óriás mértékű 

beáramlásának kezelésében; felhívja a 

Bizottságot, hogy fokozza a 

határigazgatási kapacitás támogatását, és 

biztosítson hozzáférést a vonatkozó uniós 

eszközökhöz és programokhoz; ösztönzi az 

illetékes hatóságokat, hogy az EU 

segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

Or. en 

 

Módosítás  219 

David McAllister 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén. elismeri, 

hogy az ország felelős partnernek bizonyult 

a migránsok és a menekültek óriás mértékű 

beáramlásának kezelésében; ösztönzi az 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben 500 000 személy 

haladt át a területén; elismeri, hogy az 

ország felelős partnernek bizonyult a 

migránsok és a menekültek óriás mértékű 

beáramlásának kezelésében; ösztönzi az 
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illetékes hatóságokat, hogy az EU 

segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

illetékes hatóságokat, hogy az EU 

segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

Or. en 

 

Módosítás  220 

Eleni Theocharous 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén. elismeri, 

hogy az ország felelős partnernek bizonyult 

a migránsok és a menekültek óriás mértékű 

beáramlásának kezelésében; ösztönzi az 

illetékes hatóságokat, hogy az EU 

segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén; elismeri, 

hogy az ország felelős partnernek bizonyult 

a migránsok és a menekültek óriás mértékű 

beáramlásának kezelésében; felhívja az 

illetékes hatóságokat, hogy óvakodjanak 

és tartózkodjanak minden olyan 

fellépéstől, amely veszélyeztetheti a 

menekültek és a migránsok életét, 

beleértve az erőszakot és az erő 

alkalmazását; megjegyzi, hogy minden 

vonatkozó fellépésnek összhangban kell 

állnia az uniós értékekkel és elvekkel, és 

tiszteletben kell tartania az emberi 

méltóságot és az emberi életet; ösztönzi az 

illetékes hatóságokat, hogy az EU 

segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat és vegyék fel a küzdelmet az 
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embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

Or. en 

 

Módosítás  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 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén. elismeri, 

hogy az ország felelős partnernek bizonyult 

a migránsok és a menekültek óriás mértékű 

beáramlásának kezelésében; ösztönzi az 

illetékes hatóságokat, hogy az EU 

segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén; elismeri, 

hogy az ország felelős partnernek bizonyult 

a migránsok és a menekültek óriás mértékű 

beáramlásának kezelésében; ösztönzi az 

illetékes hatóságokat, hogy az EU 

segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; emlékeztet arra, 

hogy külön figyelmet kell fordítani az 

országon áthaladó menekült és migráns 

gyermekek és kísérő nélküli kiskorúak 

kiszolgáltatott helyzetére, biztosítva 

számukra az alapvető szolgáltatásokat és 

gondoskodva a szociális munkások általi 

segítségnyújtásról a megfelelő védelmük 

érdekében; 

Or. en 
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Módosítás  222 

Richard Howitt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén. elismeri, 

hogy az ország felelős partnernek bizonyult 

a migránsok és a menekültek óriás mértékű 

beáramlásának kezelésében; ösztönzi az 

illetékes hatóságokat, hogy az EU 

segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén; elismeri, 

hogy az ország felelős partnernek bizonyult 

a migránsok és a menekültek óriás mértékű 

beáramlásának kezelésében; ösztönzi az 

illetékes hatóságokat, hogy az EU 

segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; felhívja az 

országot, hogy tegyen meg mindent annak 

érdekében, hogy létesítményeket 

biztosítson a menekültek és a migránsok 

számára, emberi körülményeket tartson 

fenn, tartózkodjon az erőszakos 

visszaküldéstől, valamint biztosítsa az 

ország saját jogának, illetve a 

menekültekre és a menedékre vonatkozó 

nemzetközi jognak a szigorú tiszteletben 

tartását; megjegyzi, hogy összességében 

csökkent a schengeni országokban 

benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

Or. en 

 

Módosítás  223 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

19 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén. elismeri, 

hogy az ország felelős partnernek bizonyult 

a migránsok és a menekültek óriás mértékű 

beáramlásának kezelésében; ösztönzi az 

illetékes hatóságokat, hogy az EU 

segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

19. megjegyzi, hogy az országnak soha 

nem látott migrációs áramlással kell 

szembenéznie: 2015-ben eddig 500 000 

személy haladt át a területén; elismeri, 

hogy az ország felelős partnernek bizonyult 

a migránsok és a menekültek óriás mértékű 

beáramlásának kezelésében és a hatékony 

határigazgatási intézkedések 

bevezetésében; rámutat a menekülthullám 

jelentette gazdasági teherre; ösztönzi az 

illetékes hatóságokat, hogy az EU 

segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; megjegyzi, hogy 

összességében csökkent a schengeni 

országokban benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; 

Or. en 

 

Módosítás  224 

Tanja Fajon 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

19 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 19a. sajnálatának ad hangot a több nem 

kormányzati szervezet beszámolója 

szerinti erőszakos jelenetek és nem 

megfelelő fogadtatás miatt; rámutat arra, 

hogy biztosítani kell a migránsok és a 

menedékkérők kínzással, valamint 

embertelen, kegyetlen vagy megalázó 

bánásmóddal szembeni védelmét; 

felszólítja a hatóságokat, hogy vizsgálják 

ki a migránsokkal és a menedékkérőkkel 
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szembeni túlzott erőszak, zsarolás és rossz 

bánásmód rendőrség általi 

alkalmazásának esetleges gyanúját, és 

számoltassák el a felelősöket; felhívja a 

Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, 

hogy a migránsok és a menedékkérők 

emberi jogainak tiszteletben tartása az 

uniós csatlakozási tárgyalások szerves 

részét képezze; 

Or. en 

 

Módosítás  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 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

19 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 19a. nyugtázza a gyermekek jogainak 

tiszteletben tartása terén elért előrelépést; 

rámutat arra, hogy fokozni kell és 

nyomon kell követni a gyermekek, 

különösen a legkiszolgáltatottabb 

gyermekek korai fejlesztésben való 

részvételét; rámutat arra, hogy integrált 

szolgáltatások révén javítani kell a 

fogyatékossággal élő gyermekek 

befogadását; hangsúlyozza, hogy 

megfelelően lebontott és megbízható 

adatokat kell gyűjteni a roma gyermekek 

helyzetére vonatkozóan, és jogalkotási 

változtatásokra van szükség a 

gyermekházasságok megelőzése 

érdekében; rámutat arra, hogy a 

gyermekekkel szembeni erőszak 

megelőzése és az arra való reagálás 

érdekében fokozni kell a szakemberek 

közötti koordinációt; 

Or. en 
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Módosítás  226 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

20. úgy véli, hogy az uniós tárgyalások 

csak pozitívan befolyásolhatják a 

kétoldalú viták megoldására irányuló 

erőfeszítéseket, miközben égetően 

szükséges reformokat is generálnak, 

különösen a jogállamiság tiszteletben 

tartása, a bírói kar függetlensége és a 

korrupció elleni küzdelem terén; 

20. hangsúlyozza, hogy az uniós 

tárgyalások előfeltétele az égetően 

szükséges reformok végrehajtása, 

különösen a jogállamiság tiszteletben 

tartása, a bírói kar függetlensége és a 

korrupció elleni küzdelem terén, valamint 

a meghatározott feltételek teljesítése; 

Or. el 

 

Módosítás  227 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

20. úgy véli, hogy az uniós tárgyalások 

csak pozitívan befolyásolhatják a 

kétoldalú viták megoldására irányuló 

erőfeszítéseket, miközben égetően 

szükséges reformokat is generálnak, 

különösen a jogállamiság tiszteletben 

tartása, a bírói kar függetlensége és a 

korrupció elleni küzdelem terén; 

20. hangsúlyozza, hogy az uniós 

tárgyalások megkezdéséhez égetően 

szükséges reformok kellenek, különösen a 

jogállamiság tiszteletben tartása, a bírói kar 

függetlensége és a korrupció elleni 

küzdelem, valamint a megállapított 

feltételrendszer teljesítése terén; 

Or. en 

 

Módosítás  228 

Nikos Androulakis 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

20 bekezdés 



 

AM\1080975HU.doc 143/169 PE573.037v01-00 

 HU 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

20. úgy véli, hogy az uniós tárgyalások 

csak pozitívan befolyásolhatják a 

kétoldalú viták megoldására irányuló 

erőfeszítéseket, miközben égetően 

szükséges reformokat is generálnak, 

különösen a jogállamiság tiszteletben 

tartása, a bírói kar függetlensége és a 

korrupció elleni küzdelem terén; 

20. úgy véli, hogy az uniós tárgyalások 

megkezdéséhez égetően szükséges 

reformok kellenek, különösen a 

jogállamiság tiszteletben tartása, a bírói kar 

függetlensége és a korrupció elleni 

küzdelem, valamint a megállapított 

feltételrendszer teljesítése terén; 

Or. en 

 

Módosítás  229 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

20. úgy véli, hogy az uniós tárgyalások 

csak pozitívan befolyásolhatják a kétoldalú 

viták megoldására irányuló erőfeszítéseket, 

miközben égetően szükséges reformokat is 

generálnak, különösen a jogállamiság 

tiszteletben tartása, a bírói kar 

függetlensége és a korrupció elleni 

küzdelem terén; 

20. úgy véli, hogy az uniós tárgyalások 

csak pozitívan befolyásolhatják a kétoldalú 

viták megoldására irányuló erőfeszítéseket, 

miközben égetően szükséges reformokat is 

generálnak, különösen a jogállamiság 

tiszteletben tartása, a bírói kar 

függetlensége és a korrupció elleni 

küzdelem terén; megismétli annak 

fontosságát és szükségességét, hogy 

konstruktív módon közelítsék meg a 

szomszédokkal kapcsolatos kihívásokat, és 

határozottan úgy véli, hogy el kell kerülni 

minden olyan nyilatkozatot vagy fellépést, 

amely kedvezőtlenül hathat a jószomszédi 

kapcsolatokra; 

Or. en 

 

Módosítás  230 

Tonino Picula 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

20. úgy véli, hogy az uniós tárgyalások 

csak pozitívan befolyásolhatják a kétoldalú 

viták megoldására irányuló erőfeszítéseket, 

miközben égetően szükséges reformokat is 

generálnak, különösen a jogállamiság 

tiszteletben tartása, a bírói kar 

függetlensége és a korrupció elleni 

küzdelem terén; 

20. úgy véli, hogy az uniós tárgyalások 

csak pozitívan befolyásolhatják a kétoldalú 

viták megoldására irányuló erőfeszítéseket, 

miközben égetően szükséges reformokat is 

generálnak, különösen a jogállamiság 

tiszteletben tartása, a bírói kar 

függetlensége és a korrupció elleni 

küzdelem, a több nemzetiség közötti 

kohézió erősítése, valamint az uniós 

bővítési politika hitelességének megőrzése 
terén; 

Or. en 

 

Módosítás  231 

Richard Howitt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

20. úgy véli, hogy az uniós tárgyalások 

csak pozitívan befolyásolhatják a kétoldalú 

viták megoldására irányuló erőfeszítéseket, 

miközben égetően szükséges reformokat is 

generálnak, különösen a jogállamiság 

tiszteletben tartása, a bírói kar 

függetlensége és a korrupció elleni 

küzdelem terén; 

20. úgy véli, hogy az uniós tárgyalások 

csak pozitívan befolyásolhatják a kétoldalú 

viták megoldására irányuló erőfeszítéseket, 

miközben lendületet adnak az égetően 

szükséges reformokhoz és felpörgetik 

azokat, különösen a jogállamiság 

tiszteletben tartása, a bírói kar 

függetlensége és a korrupció elleni 

küzdelem terén; 

Or. en 

 

Módosítás  232 

Sofia Sakorafa 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

20 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 20a. megismétli azt az álláspontját, hogy a 

rendezetlen nemzetközi problémákat a 

csatlakozási folyamat során a lehető 

legkorábban, konstruktív és jószomszédi 

szellemben kell kezelni egy intenzív és 

nyílt párbeszéd keretében a közös európai 

jövő szellemében, lehetőleg a csatlakozási 

tárgyalások megkezdése előtt; 

 

Or. el 

 

Módosítás  233 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

21. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

energetika és a belügyek területét érintő –, 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; arra ösztöni mindkét 

kormányt, hogy használják ki a meglévő 

lendületet és tegyenek konkrét lépéseket a 

kölcsönös bizalom további javítása 

érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; felkéri a 

főképviselő/alelnököt, hogy dolgozzon ki 

új kezdeményezéseket a jelenlegi 

patthelyzet feloldására, és hogy – a két 

országgal és az ENSZ különleges 

képviselőjével együttműködésben – 

törekedjen egy kölcsönösen elfogadható 

megoldás kidolgozására az ország nevével 

kapcsolatos vitában, és erről jelentésben 

számoljon be a Parlamentnek; 

21. elismerően szól a görög kormány 

kezdeményezéséről, melynek 

eredményeként tizenegy bizalomépítő 

intézkedés született az európai programok, 

az oktatás, a kultúra, az energiaipar és a 

belügyek területén; hangsúlyozza, hogy a 

jószomszédi viszony és a regionális 

együttműködés fenntartása, ideértve az 

ENSZ égisze alatt kikötött és kölcsönösen 

elfogadható megoldás elengedhetetlen az 

ország uniós csatlakozásához; ismételten 

biztosítja az országot a névhasználattal 

kapcsolatos jelenlegi ENSZ folyamat 

teljes támogatásáról, mely továbbra is az a 

kulcsfontosságú keret, melyet mindkét fél 

elfogad; hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy megfelelő elkötelezettséget 

mutassanak a jószomszédi kapcsolatok 

mellett, amely különösen a barátságon, a 

kölcsönös tiszteleten, a konstruktív 
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párbeszéden és azon a valódi vágyon 

alapul, hogy rendezzék a félreértéseket és 

megakadályozzák az ellenségeskedést; 

emlékeztet arra, hogy a szomszédos uniós 

tagállamokkal fennálló kapcsolatok 

konstruktív megközelítése továbbra is 

fontos, miközben kerülendők az olyan 

gesztusok, félreérthető intézkedések és 

nyilatkozatok, melyek negatívan 

befolyásolhatják a jószomszédi 

viszonyokat; 

 

 

Or. el 

 

Módosítás  234 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

21. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

energetika és a belügyek területét érintő –, 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; arra ösztöni mindkét 

kormányt, hogy használják ki a meglévő 

lendületet és tegyenek konkrét lépéseket a 

kölcsönös bizalom további javítása 

érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; felkéri a 

főképviselő/alelnököt, hogy dolgozzon ki 

új kezdeményezéseket a jelenlegi 

patthelyzet feloldására, és hogy – a két 

országgal és az ENSZ különleges 

képviselőjével együttműködésben – 

törekedjen egy kölcsönösen elfogadható 

megoldás kidolgozására az ország nevével 

kapcsolatos vitában, és erről jelentésben 

számoljon be a Parlamentnek; 

21. elismerően szól a görög 

kezdeményezésről, amely – elsősorban az 

oktatás, a kultúra, az energetika és a 

belügyek területén – tizenegy bizalomépítő 

intézkedést eredményezett; emlékeztet 

arra, hogy továbbra is alapvetően fontos a 

jószomszédi kapcsolatok fenntartása, 

ideértve az ország elnevezésével 

kapcsolatos vitának az ENSZ égisze alatt 

történő, tárgyalásos és kölcsönösen 

elfogadott rendezését; újólag megerősíti, 

hogy teljes mértékben támogatja az 

ENSZ-folyamatot, mivel azt mindkét fél 

elismeri, és így továbbra is az jelenti a 

megoldás elsődleges keretét; emlékeztet 

arra, hogy továbbra is fontos a 

szomszédos uniós tagállamokhoz fűződő 

viszony konstruktív megközelítése, a 

jószomszédi kapcsolatokra kedvezőtlenül 

ható gesztusok, vitatható lépések és 

nyilatkozatok mellőzése mellett; a három 

oldal, Athén, Szófia és Szkopje 
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jószomszédi kapcsolatainak kialakítása 

érdekében konkrétabb eredményeket kér 

az együttműködés terén; ismételten 

aggodalommal állapítja meg, hogy a 

szomszédokkal folytatott jelenlegi vitában 

történelmi érvek hangzanak el; 

Or. en 

 

Módosítás  235 

Nikos Androulakis 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

21. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

energetika és a belügyek területét érintő –, 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; arra ösztöni mindkét 

kormányt, hogy használják ki a meglévő 

lendületet és tegyenek konkrét lépéseket a 

kölcsönös bizalom további javítása 

érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; felkéri a 

főképviselő/alelnököt, hogy dolgozzon ki 

új kezdeményezéseket a jelenlegi 

patthelyzet feloldására, és hogy – a két 

országgal és az ENSZ különleges 

képviselőjével együttműködésben – 

törekedjen egy kölcsönösen elfogadható 

megoldás kidolgozására az ország nevével 

kapcsolatos vitában, és erről jelentésben 

számoljon be a Parlamentnek; 

21. elismerően szól a görög 

kezdeményezésről, amely – elsősorban az 

oktatás, a kultúra, az energetika és a 

belügyek területén – tizenegy bizalomépítő 

intézkedést eredményezett; emlékeztet 

arra, hogy továbbra is alapvetően fontos a 

jószomszédi kapcsolatok fenntartása, 

ideértve az ország elnevezésével 

kapcsolatos vitának az ENSZ égisze alatt 

történő, tárgyalásos és kölcsönösen 

elfogadott rendezését; újólag megerősíti, 

hogy teljes mértékben támogatja az 

ENSZ-folyamatot, mivel azt mindkét fél 

elismeri, és így továbbra is az jelenti a 

megoldás elsődleges keretét; emlékeztet 

arra, hogy továbbra is fontos a 

szomszédos uniós tagállamokhoz fűződő 

viszony konstruktív megközelítése, a 

jószomszédi kapcsolatokra kedvezőtlenül 

ható gesztusok, vitatható lépések és 

nyilatkozatok mellőzése mellett; 

Or. en 

 

Módosítás  236 

Eduard Kukan 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

21. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

energetika és a belügyek területét érintő –, 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; arra ösztöni mindkét 

kormányt, hogy használják ki a meglévő 

lendületet és tegyenek konkrét lépéseket a 

kölcsönös bizalom további javítása 

érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; felkéri a 

főképviselő/alelnököt, hogy dolgozzon ki 

új kezdeményezéseket a jelenlegi 

patthelyzet feloldására, és hogy – a két 

országgal és az ENSZ különleges 

képviselőjével együttműködésben – 

törekedjen egy kölcsönösen elfogadható 

megoldás kidolgozására az ország nevével 

kapcsolatos vitában, és erről jelentésben 

számoljon be a Parlamentnek; 

21. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

energetika és a belügyek területét érintő –, 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; arra ösztöni mindkét 

kormányt, hogy használják ki a meglévő 

lendületet és tegyenek konkrét lépéseket a 

kölcsönös bizalom további javítása 

érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; megjegyzi, hogy a 

legjobb bizalomépítő intézkedés az 

együttműködés; ezzel összefüggésben 

üdvözli a külügyminiszterek közelmúltbeli 

kezdeményezéseit és a két országban tett 

látogatásait, és további konstruktív vitára 

buzdít a felső politikai szinteken; felkéri 

az alelnököt/főképviselőt, hogy támogassa 

az együttműködés szellemét, és dolgozzon 

ki új kezdeményezéseket a fennmaradó 

nézetkülönbségek feloldására, és hogy – a 

két országgal és az ENSZ különleges 

képviselőjével együttműködésben – 

törekedjen egy kölcsönösen elfogadható 

megoldás kidolgozására az ország nevével 

kapcsolatos vitában, és erről jelentésben 

számoljon be a Parlamentnek; 

Or. en 

 

Módosítás  237 

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

Giménez Barbat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

21. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

21. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 
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energetika és a belügyek területét érintő –, 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; arra ösztöni mindkét 

kormányt, hogy használják ki a meglévő 

lendületet és tegyenek konkrét lépéseket a 

kölcsönös bizalom további javítása 

érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; felkéri a 

főképviselő/alelnököt, hogy dolgozzon ki 

új kezdeményezéseket a jelenlegi 

patthelyzet feloldására, és hogy – a két 

országgal és az ENSZ különleges 

képviselőjével együttműködésben – 

törekedjen egy kölcsönösen elfogadható 

megoldás kidolgozására az ország nevével 

kapcsolatos vitában, és erről jelentésben 

számoljon be a Parlamentnek; 

energetika és a belügyek területét érintő –, 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; üdvözli a két 

külügyminiszternek a két fővárosban 

tartott magas szintű konzultációit és az 

intézkedések végrehajtásának 

felügyeletével megbízott közös 

munkacsoport létrehozását; arra ösztöni 

mindkét kormányt, hogy használják ki a 

meglévő lendületet és tegyenek konkrét 

lépéseket a kölcsönös bizalom további 

javítása érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; felkéri a 

főképviselőt/alelnököt és a Bizottságot, 

hogy dolgozzon ki új kezdeményezéseket a 

jelenlegi patthelyzet feloldására, és hogy – 

a két országgal és az ENSZ különleges 

képviselőjével együttműködésben – 

törekedjen egy kölcsönösen elfogadható 

megoldás kidolgozására az ország nevével 

kapcsolatos vitában, és erről jelentésben 

számoljon be a Parlamentnek; 

Or. en 

 

Módosítás  238 

Tanja Fajon 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

21. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

energetika és a belügyek területét érintő –, 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; arra ösztöni mindkét 

kormányt, hogy használják ki a meglévő 

lendületet és tegyenek konkrét lépéseket a 

kölcsönös bizalom további javítása 

érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; felkéri a 

főképviselő/alelnököt, hogy dolgozzon ki 

új kezdeményezéseket a jelenlegi 

patthelyzet feloldására, és hogy – a két 

21. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

energetika és a belügyek területét érintő –, 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; arra ösztöni mindkét 

kormányt, hogy használják ki a meglévő 

lendületet és tegyenek konkrét lépéseket a 

kölcsönös bizalom további javítása 

érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; felkéri az 

alelnököt/főképviselőt, hogy dolgozzon ki 

új kezdeményezéseket a jelenlegi 

patthelyzet feloldására, és hogy – a két 
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országgal és az ENSZ különleges 

képviselőjével együttműködésben – 

törekedjen egy kölcsönösen elfogadható 

megoldás kidolgozására az ország nevével 

kapcsolatos vitában, és erről jelentésben 

számoljon be a Parlamentnek; 

országgal és az ENSZ különleges 

képviselőjével együttműködésben – 

törekedjen egy kölcsönösen elfogadható 

megoldás kidolgozására az ország nevével 

kapcsolatos vitában, és erről jelentésben 

számoljon be a Parlamentnek; üdvözli 

Poposki külügyminiszter 2015. december 

17-i hivatalos athéni viszonzó látogatását, 

amelynek során 15 év után először tett 

macedón külügyminiszter kétoldalú 

látogatást Görögországban; felhívja 

mindkét felet, hogy a kétoldalú 

együttműködés fokozása és a kölcsönös 

bizalom erősítése jegyében építsenek e 

találkozó eredményeire; 

Or. en 

 

Módosítás  239 

Eleni Theocharous 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

21. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

energetika és a belügyek területét érintő –, 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; arra ösztöni mindkét 

kormányt, hogy használják ki a meglévő 

lendületet és tegyenek konkrét lépéseket a 

kölcsönös bizalom további javítása 

érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; felkéri a 

főképviselő/alelnököt, hogy dolgozzon ki 

új kezdeményezéseket a jelenlegi 

patthelyzet feloldására, és hogy – a két 

országgal és az ENSZ különleges 

képviselőjével együttműködésben – 

törekedjen egy kölcsönösen elfogadható 

megoldás kidolgozására az ország nevével 

kapcsolatos vitában, és erről jelentésben 

számoljon be a Parlamentnek; 

21. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

energetika és a belügyek területét érintő –, 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; arra ösztöni mindkét 

kormányt, hogy használják ki a meglévő 

lendületet és tegyenek konkrét lépéseket a 

kölcsönös bizalom további javítása 

érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; felkéri az 

alelnököt/főképviselőt, hogy dolgozzon ki 

új kezdeményezéseket az ENSZ-eljárás 

keretében a jelenlegi patthelyzet 

feloldására, és hogy – a két országgal és az 

ENSZ különleges képviselőjével 

együttműködésben – törekedjen egy 

kölcsönösen elfogadható megoldás 

kidolgozására az ország nevével 

kapcsolatos vitában, és erről jelentésben 

számoljon be a Parlamentnek; úgy véli, 
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hogy a névvita kölcsönösen elfogadható 

megoldása nem hamisíthatja meg a görög 

történelmet és az európai civilizációt, 

hanem tiszteletben kell tartania azt, 

anélkül, hogy táptalajt biztosítana az 

irredenta tendenciákhoz és a politikai 

instabilitáshoz; 

Or. en 

 

Módosítás  240 

Jasenko Selimovic 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

21. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

energetika és a belügyek területét érintő –, 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; arra ösztöni mindkét 

kormányt, hogy használják ki a meglévő 

lendületet és tegyenek konkrét lépéseket a 

kölcsönös bizalom további javítása 

érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; felkéri a 

főképviselő/alelnököt, hogy dolgozzon ki 

új kezdeményezéseket a jelenlegi 

patthelyzet feloldására, és hogy – a két 

országgal és az ENSZ különleges 

képviselőjével együttműködésben – 

törekedjen egy kölcsönösen elfogadható 

megoldás kidolgozására az ország nevével 

kapcsolatos vitában, és erről jelentésben 

számoljon be a Parlamentnek; 

21. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

energetika és a belügyek területét érintő –, 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; arra ösztöni mindkét 

kormányt, hogy használják ki a meglévő 

lendületet és tegyenek konkrét lépéseket a 

kölcsönös bizalom további javítása 

érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; felkéri az 

alelnököt/főképviselőt, hogy dolgozzon ki 

új kezdeményezéseket a jelenlegi 

patthelyzet feloldására, és hogy – a két 

országgal és az ENSZ különleges 

képviselőjével együttműködésben – 

törekedjen egy kölcsönösen elfogadható 

megoldás kidolgozására az ország nevével 

kapcsolatos vitában, és erről jelentésben 

számoljon be a Parlamentnek; elítéli más 

államoknak az ország kül- és 

biztonságpolitikájába való beavatkozását, 

és bizonyos abban, hogy Macedónia Volt 

Jugoszláv Köztársaság polgárai képesek a 

legjobban dönteni saját jövőjükről; 

Or. en 

 



 

PE573.037v01-00 152/169 AM\1080975HU.doc 

HU 

Módosítás  241 

Tunne Kelam 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

21. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

energetika és a belügyek területét érintő –, 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; arra ösztöni mindkét 

kormányt, hogy használják ki a meglévő 

lendületet és tegyenek konkrét lépéseket a 

kölcsönös bizalom további javítása 

érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; felkéri a 

főképviselő/alelnököt, hogy dolgozzon ki 

új kezdeményezéseket a jelenlegi 

patthelyzet feloldására, és hogy – a két 

országgal és az ENSZ különleges 

képviselőjével együttműködésben – 

törekedjen egy kölcsönösen elfogadható 

megoldás kidolgozására az ország nevével 

kapcsolatos vitában, és erről jelentésben 

számoljon be a Parlamentnek; 

21. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

energetika és a belügyek területét érintő –, 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; kedvező jelnek tekinti a 

külügyminiszterek közelmúltbeli 

kölcsönös látogatásait; arra ösztöni 

mindkét kormányt, hogy használják ki a 

meglévő lendületet és tegyenek konkrét 

lépéseket a kölcsönös bizalom további 

javítása érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; felkéri az 

alelnököt/főképviselőt, hogy dolgozzon ki 

új kezdeményezéseket a jelenlegi 

patthelyzet feloldására, és hogy – a két 

országgal és az ENSZ különleges 

képviselőjével együttműködésben – 

törekedjen egy kölcsönösen elfogadható 

megoldás kidolgozására az ország nevével 

kapcsolatos vitában, és erről jelentésben 

számoljon be a Parlamentnek; 

Or. en 

 

Módosítás  242 

Miroslav Poche 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

21. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

energetika és a belügyek területét érintő –, 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; arra ösztöni mindkét 

21. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

energetika és a belügyek területét érintő –, 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; arra ösztöni mindkét 
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kormányt, hogy használják ki a meglévő 

lendületet és tegyenek konkrét lépéseket a 

kölcsönös bizalom további javítása 

érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; felkéri a 

főképviselő/alelnököt, hogy dolgozzon ki 

új kezdeményezéseket a jelenlegi 

patthelyzet feloldására, és hogy – a két 

országgal és az ENSZ különleges 

képviselőjével együttműködésben – 

törekedjen egy kölcsönösen elfogadható 

megoldás kidolgozására az ország nevével 

kapcsolatos vitában, és erről jelentésben 

számoljon be a Parlamentnek; 

kormányt, hogy használják ki a meglévő 

lendületet és tegyenek konkrét lépéseket a 

kölcsönös bizalom további javítása 

érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; felkéri az 

alelnököt/főképviselőt és az uniós 

csatlakozási tárgyalásokért felelős biztost, 

hogy dolgozzon ki új kezdeményezéseket a 

jelenlegi patthelyzet feloldására, és hogy – 

a két országgal és az ENSZ különleges 

képviselőjével együttműködésben – 

törekedjen egy kölcsönösen elfogadható 

megoldás kidolgozására az ország nevével 

kapcsolatos vitában, és erről jelentésben 

számoljon be a Parlamentnek; 

Or. en 

 

Módosítás  243 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

21. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

energetika és a belügyek területét érintő –, 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; arra ösztöni mindkét 

kormányt, hogy használják ki a meglévő 

lendületet és tegyenek konkrét lépéseket a 

kölcsönös bizalom további javítása 

érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; felkéri a 

főképviselő/alelnököt, hogy dolgozzon ki 

új kezdeményezéseket a jelenlegi 

patthelyzet feloldására, és hogy – a két 

országgal és az ENSZ különleges 

képviselőjével együttműködésben – 

törekedjen egy kölcsönösen elfogadható 

megoldás kidolgozására az ország nevével 

kapcsolatos vitában, és erről jelentésben 

21. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

energetika és a belügyek területét érintő –, 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; arra ösztöni mindkét 

kormányt, hogy használják ki a meglévő 

lendületet és tegyenek konkrét lépéseket a 

kölcsönös bizalom további javítása 

érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; felkéri az 

alelnököt/főképviselőt, hogy a Nemzetközi 

Bíróság 2011. december 5-i ítéletével 

összhangban dolgozzon ki új 

kezdeményezéseket a jelenlegi patthelyzet 

feloldására, és hogy – a két országgal és az 

ENSZ különleges képviselőjével 

együttműködésben – törekedjen egy 

kölcsönösen elfogadható megoldás 

kidolgozására az ország nevével 
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számoljon be a Parlamentnek; kapcsolatos vitában, és erről jelentésben 

számoljon be a Parlamentnek; 

Or. en 

 

Módosítás  244 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

21 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 21a. támogatja e tekintetben Nimetz 

ENSZ-különmegbízott javaslatát, hogy 

egy földrajzi jelzővel ellátott összetett 

nevet használjanak, amennyiben az nem 

érinti a macedón nemzetiséget, identitást, 

kultúrát és nyelvet; 

Or. en 

 

Módosítás  245 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

21 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 21b. üdvözli a görög és a macedón 

külügyminiszter közelmúltbeli athéni 

találkozóját, amelyen a felek 

kinyilvánították, hogy készek előmozdítani 

a kétoldalú kapcsolatok további javítását, 

valamint konstruktív párbeszédet kezdeni, 

beleértve a korábban elfogadott 

bizalomépítő intézkedések végrehajtását; 

Or. en 
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Módosítás  246 

Sergei Stanishev 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

21 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 21a. ismételten aggodalommal állapítja 

meg, hogy a jelenlegi vitában történelmi 

érvek hangzanak el, és örömmel fogad 

bármilyen erőfeszítést annak érdekében, 

hogy a szomszédos uniós tagállamokkal 

együtt ünnepeljék meg közös történelmük 

nevezetes eseményeit; úgy véli, hogy ez 

hozzájárulna a történelem jobb 

megértéséhez és a jószomszédi 

kapcsolatokhoz; 

Or. en 

 

Módosítás  247 

Angel Dzhambazki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

22. üdvözli, hogy az ország konstruktív 

szerepet tölt be a regionális és a 

nemzetközi együttműködésben; megjegyzi, 

hogy a Bulgáriával fenntartott kapcsolat 

terén maradtak nyitott kérdések, 

mindazonáltal folytatódtak a barátságról, 

a jószomszédi viszonyról és az 

együttműködésről szóló szerződéssel 

kapcsolatos tárgyalások, amelyeken kívül 

számos magas szintű látogatásra is sor 

került; felkéri a kormányt, hogy javítsa az 

uniós külpolitikával való összhang 

általános szintjét, mivel az összehangolás 

mértéke eddig alacsony maradt (68%); 

22. üdvözli, hogy az ország konstruktív 

szerepet tölt be a regionális és a 

nemzetközi együttműködésben; úgy véli, 

hogy a regionális együttműködés az uniós 

csatlakozási folyamat alapvető eleme, 

amely stabilitást és jólétet hoz a régióba, 

és amelyet a kormánynak prioritásként 

kellene kezelnie; felhívja a kormányt, 

hogy összpontosítson az olyan 

transznacionális projektekre, mint a 

páneurópai közlekedési folyosók, a Szófia 

és Szkopje közötti vasúti összeköttetés és 

egyéb, más tagállamokkal közös 

infrastrukturális projektek, beleértve a 
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felkéri a kormányt a Római Statútum 

integritásáról szóló uniós közös 

álláspontoknak való megfelelésre; 

határátkelőket, amelyek jelentősen fogják 

ösztönözni az egész régió gazdasági 

fejlődését; 

Or. en 

 

Módosítás  248 

Tunne Kelam 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

22. üdvözli, hogy az ország konstruktív 

szerepet tölt be a regionális és a 

nemzetközi együttműködésben; megjegyzi, 

hogy a Bulgáriával fenntartott kapcsolat 

terén maradtak nyitott kérdések, 

mindazonáltal folytatódtak a barátságról, a 

jószomszédi viszonyról és az 

együttműködésről szóló szerződéssel 

kapcsolatos tárgyalások, amelyeken kívül 

számos magas szintű látogatásra is sor 

került; felkéri a kormányt, hogy javítsa az 

uniós külpolitikával való összhang 

általános szintjét, mivel az összehangolás 

mértéke eddig alacsony maradt (68%); 

felkéri a kormányt a Római Statútum 

integritásáról szóló uniós közös 

álláspontoknak való megfelelésre; 

22. üdvözli, hogy az ország konstruktív 

szerepet tölt be a regionális és a 

nemzetközi együttműködésben; megjegyzi, 

hogy a Bulgáriával fenntartott kapcsolat 

terén maradtak nyitott kérdések, 

mindazonáltal folytatódtak a barátságról, a 

jószomszédi viszonyról és az 

együttműködésről szóló szerződéssel 

kapcsolatos tárgyalások, amelyeken kívül 

számos magas szintű látogatásra is sor 

került; 

Or. en 

 

Módosítás  249 

Andrey Kovatchev 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

22. üdvözli, hogy az ország konstruktív 22. üdvözli, hogy az ország a regionális 
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szerepet tölt be a regionális és a 

nemzetközi együttműködésben; megjegyzi, 

hogy a Bulgáriával fenntartott kapcsolat 

terén maradtak nyitott kérdések, 

mindazonáltal folytatódtak a barátságról, a 

jószomszédi viszonyról és az 

együttműködésről szóló szerződéssel 

kapcsolatos tárgyalások, amelyeken kívül 

számos magas szintű látogatásra is sor 

került; felkéri a kormányt, hogy javítsa az 

uniós külpolitikával való összhang 

általános szintjét, mivel az összehangolás 

mértéke eddig alacsony maradt (68%); 

felkéri a kormányt a Római Statútum 

integritásáról szóló uniós közös 

álláspontoknak való megfelelésre; 

együttműködés előmozdításának 

eszközeként kész magas szintű 

látogatásokban részt venni a szomszédos 

országokkal; megjegyzi, hogy a 

Bulgáriával fenntartott kapcsolat terén 

maradtak nyitott kérdések, ideértve a 

bolgár katonai temetők régóta esedékes 

helyreállítását és a közös történelmi 

alakok és események közös 

megünneplésének szükségességét; 

ismételten rámutat a barátságról és a 

jószomszédi viszonyról szóló, Bulgáriával 

kötendő szerződéssel kapcsolatos 

tárgyalások lezárásának fontosságára; 

felkéri a kormányt, hogy javítsa az uniós 

külpolitikával való összhang általános 

szintjét, mivel az összehangolás mértéke 

eddig alacsony maradt (68%); felkéri a 

kormányt a Római Statútum integritásáról 

szóló uniós közös álláspontoknak való 

megfelelésre; 

Or. en 

 

Módosítás  250 

Sofia Sakorafa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

22. üdvözli, hogy az ország konstruktív 

szerepet tölt be a regionális és a 

nemzetközi együttműködésben; megjegyzi, 

hogy a Bulgáriával fenntartott kapcsolat 

terén maradtak nyitott kérdések, 

mindazonáltal folytatódtak a barátságról, a 

jószomszédi viszonyról és az 

együttműködésről szóló szerződéssel 

kapcsolatos tárgyalások, amelyeken kívül 

számos magas szintű látogatásra is sor 

került; felkéri a kormányt, hogy javítsa az 

uniós külpolitikával való összhang 

általános szintjét, mivel az összehangolás 

mértéke eddig alacsony maradt (68%); 

22. kiemeli a regionális együttműködés 

fontosságát az európai menetrenddel és 

elvekkel összhangban, és e tekintetben 

további előrehaladást szorgalmaz; 
megjegyzi, hogy a Bulgáriával fenntartott 

kapcsolat terén maradtak nyitott kérdések, 

mindazonáltal folytatódtak a barátságról, a 

jószomszédi viszonyról és az 

együttműködésről szóló szerződéssel 

kapcsolatos tárgyalások, amelyeken kívül 

számos magas szintű látogatásra is sor 

került; felkéri a kormányt, hogy javítsa az 

uniós külpolitikával való összhang 

általános szintjét, mivel az összehangolás 
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felkéri a kormányt a Római Statútum 

integritásáról szóló uniós közös 

álláspontoknak való megfelelésre; 

mértéke eddig alacsony maradt (68%); 

felkéri a kormányt a Római Statútum 

integritásáról szóló uniós közös 

álláspontoknak való megfelelésre; 

Or. el 

Módosítás  251 

Nikos Androulakis 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

22. üdvözli, hogy az ország konstruktív 

szerepet tölt be a regionális és a 

nemzetközi együttműködésben; megjegyzi, 

hogy a Bulgáriával fenntartott kapcsolat 

terén maradtak nyitott kérdések, 

mindazonáltal folytatódtak a barátságról, a 

jószomszédi viszonyról és az 

együttműködésről szóló szerződéssel 

kapcsolatos tárgyalások, amelyeken kívül 

számos magas szintű látogatásra is sor 

került; felkéri a kormányt, hogy javítsa az 

uniós külpolitikával való összhang 

általános szintjét, mivel az összehangolás 

mértéke eddig alacsony maradt (68%); 

felkéri a kormányt a Római Statútum 

integritásáról szóló uniós közös 

álláspontoknak való megfelelésre; 

22. rámutat a regionális együttműködés 

fontosságára; megjegyzi, hogy a 

Bulgáriával fenntartott kapcsolat terén 

maradtak nyitott kérdések, mindazonáltal 

folytatódtak a barátságról, a jószomszédi 

viszonyról és az együttműködésről szóló 

szerződéssel kapcsolatos tárgyalások, 

amelyeken kívül számos magas szintű 

látogatásra is sor került; felhívja a 

kormányt, hogy javítsa az uniós 

külpolitikával való összhang általános 

szintjét, mivel az összehangolás mértéke 

eddig alacsony maradt (68%); felkéri a 

kormányt a Római Statútum integritásáról 

szóló uniós közös álláspontoknak való 

megfelelésre; 

Or. en 

 

Módosítás  252 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

22. üdvözli, hogy az ország konstruktív 22. kiemeli a regionális együttműködés 
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szerepet tölt be a regionális és a 

nemzetközi együttműködésben; megjegyzi, 

hogy a Bulgáriával fenntartott kapcsolat 

terén maradtak nyitott kérdések, 

mindazonáltal folytatódtak a barátságról, a 

jószomszédi viszonyról és az 

együttműködésről szóló szerződéssel 

kapcsolatos tárgyalások, amelyeken kívül 

számos magas szintű látogatásra is sor 

került; felkéri a kormányt, hogy javítsa az 

uniós külpolitikával való összhang 

általános szintjét, mivel az összehangolás 

mértéke eddig alacsony maradt (68%); 

felkéri a kormányt a Római Statútum 

integritásáról szóló uniós közös 

álláspontoknak való megfelelésre; 

fontosságát az európai menetrenddel és 

értékekkel összhangban, és további 

előrehaladást szorgalmaz e tekintetben; 

megjegyzi, hogy a Bulgáriával fenntartott 

kapcsolat terén maradtak nyitott kérdések, 

mindazonáltal folytatódtak a barátságról, a 

jószomszédi viszonyról és az 

együttműködésről szóló szerződéssel 

kapcsolatos tárgyalások, amelyeken kívül 

számos magas szintű látogatásra is sor 

került; felkéri a kormányt, hogy javítsa az 

uniós külpolitikával való összhang 

általános szintjét, mivel az összehangolás 

mértéke eddig alacsony maradt (68%); 

felkéri a kormányt a Római Statútum 

integritásáról szóló uniós közös 

álláspontoknak való megfelelésre; 

Or. en 

 

Módosítás  253 

Eleni Theocharous 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

22. üdvözli, hogy az ország konstruktív 

szerepet tölt be a regionális és a 

nemzetközi együttműködésben; megjegyzi, 

hogy a Bulgáriával fenntartott kapcsolat 

terén maradtak nyitott kérdések, 

mindazonáltal folytatódtak a barátságról, a 

jószomszédi viszonyról és az 

együttműködésről szóló szerződéssel 

kapcsolatos tárgyalások, amelyeken kívül 

számos magas szintű látogatásra is sor 

került; felkéri a kormányt, hogy javítsa az 

uniós külpolitikával való összhang 

általános szintjét, mivel az összehangolás 

mértéke eddig alacsony maradt (68%); 

felkéri a kormányt a Római Statútum 

integritásáról szóló uniós közös 

álláspontoknak való megfelelésre; 

22. felhívja Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaságot, hogy fokozza erőfeszítéseit 

és töltsön be konstruktív szerepet a 

regionális és a nemzetközi 

együttműködésben, valamint teljes 

mértékben tartsa tiszteletben a vele 

szomszédos országok történelmét és 

civilizációját; megjegyzi, hogy a 

Bulgáriával fenntartott kapcsolat terén 

maradtak nyitott kérdések, mindazonáltal 

folytatódtak a barátságról, a jószomszédi 

viszonyról és az együttműködésről szóló 

szerződéssel kapcsolatos tárgyalások, 

amelyeken kívül számos magas szintű 

látogatásra is sor került; felkéri a kormányt, 

hogy javítsa az uniós külpolitikával való 

összhang általános szintjét, mivel az 

összehangolás mértéke eddig alacsony 



 

PE573.037v01-00 160/169 AM\1080975HU.doc 

HU 

maradt (68%); felkéri a kormányt a Római 

Statútum integritásáról szóló uniós közös 

álláspontoknak való megfelelésre; 

Or. en 

 

Módosítás  254 

Jozo Radoš 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

22. üdvözli, hogy az ország konstruktív 

szerepet tölt be a regionális és a 

nemzetközi együttműködésben; megjegyzi, 

hogy a Bulgáriával fenntartott kapcsolat 

terén maradtak nyitott kérdések, 

mindazonáltal folytatódtak a barátságról, a 

jószomszédi viszonyról és az 

együttműködésről szóló szerződéssel 

kapcsolatos tárgyalások, amelyeken kívül 

számos magas szintű látogatásra is sor 

került; felkéri a kormányt, hogy javítsa az 

uniós külpolitikával való összhang 

általános szintjét, mivel az összehangolás 

mértéke eddig alacsony maradt (68%); 

felkéri a kormányt a Római Statútum 

integritásáról szóló uniós közös 

álláspontoknak való megfelelésre; 

22. üdvözli, hogy az ország konstruktív 

szerepet tölt be a regionális és a 

nemzetközi együttműködésben, valamint 

üdvözli a 2015. évi bécsi csúcstalálkozó 

sikerét és az Előcsatlakozási Támogatási 

Eszközre vonatkozó 2015. évi csomag 

közelmúltbeli elfogadását, amely két 

fontos infrastrukturális projektre – a 

meglévő macedóniai vasúthálózat 

felújítására és a Bitola–Ohrid–Albánia 

villamosenergia-átviteli rendszerbe 

történő beruházásra – vonatkozóan 

tartalmaz támogatást; erre tekintettel 

felhívja a macedón hatóságokat, hogy a 

következő, 2016. évi franciaországi 

nyugat-balkáni csúcstalálkozó előtt 

mielőbb hajtsák végre a 2015. évi bécsi 

nyugat-balkáni csúcstalálkozón elfogadott 

„puha intézkedéseket” (köztük a 

határátlépési eljárások 

egyszerűsítését/összehangolását, a vasúti 

reformokat és az információs rendszerek 

bevezetését); megjegyzi, hogy a 

Bulgáriával fenntartott kapcsolat terén 

maradtak nyitott kérdések, mindazonáltal 

folytatódtak a barátságról, a jószomszédi 

viszonyról és az együttműködésről szóló 

szerződéssel kapcsolatos tárgyalások, 

amelyeken kívül számos magas szintű 

látogatásra is sor került; felkéri a kormányt, 

hogy javítsa az uniós külpolitikával való 

összhang általános szintjét, mivel az 



 

AM\1080975HU.doc 161/169 PE573.037v01-00 

 HU 

összehangolás mértéke eddig alacsony 

maradt (68%); felkéri a kormányt a Római 

Statútum integritásáról szóló uniós közös 

álláspontoknak való megfelelésre; 

Or. en 

 

Módosítás  255 

Tunne Kelam 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 22a. felkéri a kormányt, hogy javítsa az 

uniós külpolitikával való összhang 

általános szintjét, mivel az összehangolás 

mértéke eddig alacsony maradt (68%); 

felkéri a kormányt a Római Statútum 

integritásáról szóló uniós közös 

álláspontoknak való megfelelésre; 

Or. en 

 

Módosítás  256 

Angel Dzhambazki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 22b. felkéri a kormányt, hogy javítsa az 

uniós külpolitikával való összhang 

általános szintjét és fogadja el a 

fennmaradó uniós nyilatkozatokat és 

tanácsi határozatokat, mivel az 

összehangolás mértéke eddig alacsony 

maradt (68%); felkéri a kormányt a 

Római Statútum integritásáról szóló uniós 

közös álláspontoknak való megfelelésre; 
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Or. en 

 

Módosítás  257 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 22c. ösztönzi a további NATO-integrációt, 

és reméli a csatlakozási tárgyalások 

mielőbbi megkezdését; 

Or. en 

 

Módosítás  258 

Angel Dzhambazki 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 d bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 22d. megjegyzi, hogy a Bulgáriával 

fenntartott kapcsolat terén maradtak 

nyitott kérdések, mindazonáltal 

folytatódtak a barátságról, a jószomszédi 

viszonyról és az együttműködésről szóló 

szerződéssel kapcsolatos tárgyalások, 

amelyeken kívül számos magas szintű 

látogatásra is sor került; felhív az 1999. 

évi nyilatkozaton alapuló szerződés 

mielőbbi lezárására; erőteljesen ösztönzi a 

közös történelmi események és alakok 

közös megünneplését, valamint a 

történelemmel és az oktatással foglalkozó 

szakértői bizottságok felállítását; úgy véli, 

hogy a történelem ideológiai 

értelmezésétől és a gyűlöletbeszédtől 

mentes tananyagok bevezetése, a 

tudományos együttműködés, valamint a 

fiatalok szomszédos országokhoz való 
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pozitív hozzáállásának előmozdítása 

kedvezően fog hatni és javítani fogja a 

kölcsönös megértést; felhívja a 

hatóságokat, hogy ne korlátozzák és ne 

sértsék az ország azon polgárainak 

politikai, szociális és kulturális jogait, 

akik nyíltan bolgárnak vallják magukat; 

sajnálja, hogy Bulgáriát gyakran 

negatívan állítják be a médiában, a 

történelemkönyvekben és a szkopjei 

kormány által támogatott filmekben, ami 

árt a kétoldalú kapcsolatoknak; 

Or. en 

 

Módosítás  259 

Sergei Stanishev 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 e bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 22e. határozottan arra bátorítja a 

hatóságokat és a civil társadalmat, hogy 

tegyék meg a történelmi megbékélésre 

irányuló megfelelő intézkedéseket a 

különböző etnikai és nemzetiségi 

csoportok – köztük a bolgár identitású 

polgárok – közötti és e csoportokon belüli 

megosztottság feloldása érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  260 

Andrej Plenković 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 f bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 22f. üdvözli, hogy az ország tevékenyen 
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részt vesz a nyugat-balkáni hatok 

összeköttetésekre irányuló 

menetrendjében azáltal, hogy támogatja a 

regionális közlekedési törzshálózatra 

vonatkozó megállapodást és a berlini 

folyamat során tett egyéb 

kötelezettségvállalásokat; nyugtázza a 

Nemzeti Beruházási Bizottság 

létrehozását, és ösztönzi az országot, hogy 

továbbra is készítsen elő kiforrott 

projekteket a nyugat-balkáni közlekedési 

hálózat keretében; 

Or. en 

 

Módosítás  261 

Andrej Plenković 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 g bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 22g. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 

hogy vonják be Macedóniát az EU 

délkelet-európai együttműködésre 

irányuló makroregionális stratégiáiba; 

üdvözli a Közép-Európai Kezdeményezés 

macedón elnökségének sikeres lezárását; 

Or. en 

 

Módosítás  262 

Richard Howitt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 h bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 22h. az Eurostat és más nemzetközi 

szervezetek adatai és elemzései alapján, 

amelyek különösen a fiatalok körében 
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súlyos migrációs tendenciákat jeleznek, 

javasolja a szakmailag magasan képzett 

munkaerő elvándorlásának 

csökkentésére, a kapcsolatépítésre és az 

együttműködésre irányuló 2013–2020 

közötti nemzeti stratégia értékelését, 

valamint a tendenciákkal kapcsolatos 

számadatok és statisztikák közzétételét; 

Or. en 

 

Módosítás  263 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 i bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 22i. aggodalommal veszi tudomásul a 

különösen a fiatalok körében 

tapasztalható, fokozódó agyelszívást; 

javasolja a szakmailag magasan képzett 

munkaerő elvándorlásának 

csökkentésére, a kapcsolatépítésre és az 

együttműködésre irányuló 2013–2020 

közötti nemzeti stratégia értékelését, 

valamint a tendenciákkal kapcsolatos 

számadatok és statisztikák közzétételét; 

Or. en 

 

Módosítás  264 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 j bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 22j. felhívja az ország Ifjúsági és 
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Sporthivatalát, hogy ismerje el a Macedón 

Nemzeti Ifjúsági Tanács szerepét, 

támogassa azt, és hozza létre a vele való 

együttműködés állandó mechanizmusát; 

üdvözli a 2016 és 2025 közötti időszakra 

szóló nemzeti ifjúsági stratégia 

létrehozását, és hangsúlyozza, hogy 

megfelelő forrásokat kell előirányozni 

annak végrehajtására; 

Or. en 

 

Módosítás  265 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 k bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 22k. aggodalommal veszi tudomásul az 

ország oktatási rendszere előtt álló 

kihívásokat, és rámutat arra, hogy ennek 

vonatkozásában átfogó elemzés szükséges; 

javasolja a jövőbeni reformok és 

jogalkotási változtatások stratégiai 

tervezését az érintett diákmozgalmak és -

szervezetek bevonásával, lehetővé téve 

számukra, hogy a folyamat keretében 

teljes körűen élni tudjanak jogaikkal; 

Or. en 

 

Módosítás  266 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 l bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 22l. rámutat arra, hogy jelentős 

erőfeszítésekre van szükség a 

környezetvédelem, és különösen a 

levegőminőség terén; aggodalmának ad 

hangot ezzel kapcsolatban amiatt, hogy 

Szkopjéban és több más városban 

folyamatosan magas a szennyezettség, és 

a PM10 részecskék koncentrációja 

hússzorosa a megengedett határértéknek, 

ami súlyos egészségügyi kockázatot jelent, 

és felhívja a macedón hatóságokat, hogy 

hozzanak megfelelő intézkedéseket a 

vészhelyzetek és a vonatkozó strukturális 

problémák kezelése érdekében egyaránt; 

Or. en 

 

Módosítás  267 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 m bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 22m. aggodalmának ad hangot a 17 

kisebb, valamint a Lukovo Pole-i és 

Boskov Most-i két nagyobb vízerőmű 

tervezett megépítése miatt; rámutat arra, 

hogy a természet védelmével kapcsolatos 

vívmányok és a Natura 2000 hálózat 

végrehajtása még nem kezdődött meg; 

ezzel összefüggésben felszólít arra, hogy 

tartsák tiszteletben a Berni Egyezmény 

Állandó Bizottsága (184(2015). számú) 

ajánlását, és mindaddig függesszék fel 

valamennyi, a Mavrovói Nemzeti Park 

területén belüli kormányzati projekt 

végrehajtását, amíg le nem zárul a 

konkrét helyszíni kutatáson alapuló 

stratégiai környezeti értékelés, 
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maradéktalanul eleget téve az uniós 

környezetvédelmi jogszabályoknak, 

beleértve a helyi közösségek és egyéb 

érdekelt felek döntéshozatali folyamatba 

való bevonását; 

Or. en 

 

Módosítás  268 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 n bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 22n. sajnálja, hogy az energetikai 

célkitűzések – különösen az 

energiahatékonyság és a megújuló 

energia használata tekintetében – nem 

teljesültek, és kéri a vonatkozó cselekvési 

tervek gyors elfogadását; 

Or. en 

 

Módosítás  269 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 o bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 22o. rámutat arra, hogy a jelenlegi 

kibocsátáscsökkentési célértékek az uniós 

célokkal és a párizsi COP21 konferencián 

elfogadott kötelezettségvállalásokkal 

összevetve nem megfelelőek; ennek 

vonatkozásában sürgeti Macedóniát, hogy 

vizsgálja felül a kibocsátáscsökkentési 

célhoz való tervezett nemzeti 
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hozzájárulását, és tegye azt 

ambiciózusabbá, összhangban az 

éghajlatváltozást érintő átlagos uniós 

kötelezettségvállalásokkal; 

Or. en 

 

Módosítás  270 

Meszerics Tamás, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete 

22 p bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

tervezete 

Módosítás 

 22p. üdvözli a vasúthálózat egyes 

részeinek fejlesztésére és korszerűsítésére 

irányuló terveket, és buzdítja a macedón 

hatóságokat, hogy a szomszédos 

országokkal együttműködve folytassák a 

tömegközlekedés javítását; 

Or. en 

 


