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Amendamentul  1 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Referirea 2 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

- având în vedere Rezoluțiile 817 (1993) și 

845 (1993) ale Consiliului de Securitate al 

ONU, 

- având în vedere Rezoluțiile 817 (1993) și 

845 (1993) ale Consiliului de Securitate al 

ONU, Rezoluția 47/225 a Adunării 

Generale a ONU și Acordul interimar din 

13 septembrie 1995, 

Or. el 

 

Amendamentul  2 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Referirea 3 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

- având în vedere hotărârea Curții 

Internaționale de Justiție privind 

aplicarea Acordului interimar din 

13 septembrie 1995, 

eliminat 

Or. el 

 

Amendamentul  3 

Nikos Androulakis 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Referirea 3 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

— având în vedere hotărârea Curții 

Internaționale de Justiție privind 

aplicarea Acordului interimar din 13 

eliminat 
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septembrie 1995, 

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Referirea 3 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

— având în vedere hotărârea Curții 

Internaționale de Justiție privind 

aplicarea Acordului interimar din 13 

septembrie 1995, 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Referirea 5 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

- având în vedere decizia Consiliului 

European din 16 decembrie 2005 de a 

acorda acestei țări statutul de țară candidată 

la aderarea la UE, precum și concluziile 

Consiliului din 23 iunie 2015; 

- având în vedere decizia Consiliului 

European din 16 decembrie 2005 de a 

acorda acestei țări statutul de țară candidată 

la aderarea la UE; având în vedere 

concluziile Consiliului European din 

iunie 2008, concluziile Consiliului Afaceri 

Generale și Relații Externe din 

decembrie 2008 și concluziile Consiliului 

Afaceri Generale din decembrie 2014 care 

prevăd că sunt esențiale menținerea 

relațiilor de bună vecinătate și găsirea, 

sub auspiciile ONU, a unei soluții 

negociate și acceptate de ambele părți 

privind problema denumirii țării, precum 

și concluziile Consiliului Afaceri Generale 

din 15 decembrie 2015, 

Or. el 
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Amendamentul  6 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Referirea 5 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

— având în vedere decizia Consiliului 

European din 16 decembrie 2005 de a 

acorda acestei țări statutul de țară candidată 

la aderarea la UE, precum și concluziile 

Consiliului din 23 iunie 2015; 

— având în vedere decizia Consiliului 

European din 16 decembrie 2005 de a 

acorda acestei țări statutul de țară candidată 

la aderarea la UE, precum și concluziile 

Consiliului European din iunie 2008 și 

concluziile Consiliului din 

15 decembrie 2015, 

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Nikos Androulakis 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Referirea 5 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

— având în vedere decizia Consiliului 

European din 16 decembrie 2005 de a 

acorda acestei țări statutul de țară candidată 

la aderarea la UE, precum și concluziile 

Consiliului din 23 iunie 2015; 

— având în vedere decizia Consiliului 

European din 16 decembrie 2005 de a 

acorda acestei țări statutul de țară candidată 

la aderarea la UE, precum și concluziile 

Consiliului European din iunie 2008 și 

concluziile Consiliului din 23 iunie 2015 

și 15 decembrie 2015, 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

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

Giménez Barbat 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Referirea 5 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

— având în vedere decizia Consiliului 

European din 16 decembrie 2005 de a 

acorda acestei țări statutul de țară candidată 

la aderarea la UE, precum și concluziile 

Consiliului din 23 iunie 2015; 

— având în vedere decizia Consiliului 

European din 16 decembrie 2005 de a 

acorda acestei țări statutul de țară candidată 

la aderarea la UE, precum și concluziile 

Consiliului din 23 iunie 2015 și 

15 decembrie 2015, 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

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

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Referirea 13 a (nouă) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere concluziile Consiliului 

Afaceri Generale privind extinderea și 

procesul de stabilizare și de asociere din 

15 decembrie 2015, 

Or. en 

 

Amendamentul  10 

Sergei Stanishev 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Referirea 14 a (nouă) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere concluziile Consiliului 

Afaceri Generale privind extinderea și 

procesul de stabilizare și de asociere din 

15 decembrie 2015, 

Or. en 
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Amendamentul  11 

Eduard Kukan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Referirea 12 a (nouă) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere raportul din 

27 noiembrie 2015 al Misiunii 

OSCE/ODIHR de evaluare a nevoilor, 

Or. en 

 

Amendamentul  12 

Eduard Kukan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Referirea 10 a (nouă) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere recomandările grupului 

de experți la nivel înalt privind problemele 

sistemice din domeniul statului de drept 

referitoare la interceptarea 

comunicațiilor, semnalată în primăvara 

anului 2015, 

Or. en 

 

Amendamentul  13 

Richard Howitt 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Referirea 15 a (nouă) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 (Acest amendament se aplică întregului 

text supus examinării) 

 - având în vedere că denumirea „fosta 

Republică iugoslavă a Macedoniei” este 

utilizată în titlul raportului și în 

considerentul A, în restul textului și în 
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amendamentele convenite, referirea la 

numele țării făcându-se prin „a sa”, 

„țara”, „aceasta” și alți termeni 

nespecifici asemănători; denumirea 

„Republica Macedonia” nu este utilizată 

în text, dar cuvântul „macedonean” este 

utilizat; 

Or. en 

 

Amendamentul  14 

Cristian Dan Preda 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât perspectiva aderării la Uniunea 

Europeană reprezintă un stimulent major 

pentru reforme și o sursă de speranță 

pentru un viitor prosper al tinerei generații; 

întrucât sondajele de opinie arată un sprijin 

public considerabil pentru aderarea la UE 

în Fosta Republică Iugoslavă a 

Macedoniei; 

A. întrucât perspectiva aderării la Uniunea 

Europeană reprezintă un stimulent major 

pentru alte reforme, în special cu privire la 

statul de drept, la independența sistemului 

judiciar și la combaterea corupției, 

precum și o sursă de speranță pentru un 

viitor prosper al tinerei generații; întrucât 

sondajele de opinie arată un sprijin public 

considerabil pentru aderarea la UE în fosta 

Republică iugoslavă a Macedoniei; 

Or. en 

 

Amendamentul  15 

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

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât statul de drept, libertatea 

mass-mediei, cooperarea regională și 

relațiile de bună vecinătate reprezintă 

elemente esențiale ale procesului de 

extindere a UE; 
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Or. en 

 

Amendamentul  16 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât țara candidează de zece ani la 

aderare și este considerată țara cea mai 

avansată în ceea ce privește alinierea la 

acquis; 

 

B. întrucât țara candidează de zece ani la 

aderare; 

Or. el 

 

Amendamentul  17 

Nikos Androulakis 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât țara candidează de zece ani la 

aderare și este considerată țara cea mai 

avansată în ceea ce privește alinierea la 

acquis; 

B. întrucât țara candidează de zece ani la 

aderare și are un nivel relativ bun în ceea 

ce privește alinierea la acquis; 

Or. en 

 

Amendamentul  18 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât țara candidează de zece ani la 

aderare și este considerată țara cea mai 

B. întrucât țara candidează de zece ani la 

aderare și are un nivel relativ bun în ceea 
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avansată în ceea ce privește alinierea la 

acquis; 

ce privește alinierea la acquis; 

Or. en 

 

Amendamentul  19 

Angel Dzhambazki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât țara candidează de zece ani la 

aderare și este considerată țara cea mai 

avansată în ceea ce privește alinierea la 

acquis; 

B. întrucât țara candidează de zece ani la 

aderare și are un nivel înalt de aliniere la 

acquis; 

Or. en 

 

Amendamentul  20 

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

Giménez Barbat 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât țara candidează de zece ani la 

aderare și este considerată țara cea mai 

avansată în ceea ce privește alinierea la 

acquis; 

B. întrucât țara candidează de zece ani la 

aderare și este considerată a fi printre 

țările cele mai avansate în ceea ce privește 

alinierea la acquis; 

Or. en 

 

Amendamentul  21 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul B 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât țara candidează de zece ani la 

aderare și este considerată țara cea mai 

avansată în ceea ce privește alinierea la 

acquis; 

B. întrucât țara candidează de zece ani la 

aderare și este considerată țara cea mai 

avansată în ceea ce privește alinierea la 

acquis, deși o parte din aceasta încă nu 

dispune de o punere în aplicare 

corespunzătoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  22 

David McAllister 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât țara candidează de zece ani la 

aderare și este considerată țara cea mai 

avansată în ceea ce privește alinierea la 

acquis; 

B. întrucât țara candidează de zece ani la 

aderare și este considerată în continuare 

țara cea mai avansată în ceea ce privește 

alinierea la acquis; 

Or. en 

 

Amendamentul  23 

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

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Ba. întrucât țările (potențial) candidate 

sunt evaluate pe baza propriilor merite și 

întrucât calendarul aderării este 

determinat de viteza și calitatea cu care 

acestea fac reformele necesare; 

Or. en 
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Amendamentul  24 

Richard Howitt 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât Comisia, sprijinită de 

Parlamentul European, a solicitat în 

repetate rânduri deschiderea negocierilor 

de aderare, subliniind importanța 

negocierilor ca forță motrice esențială 

pentru adoptarea reformelor necesare; 

întrucât Consiliul a blocat procesul din 

cauza diferendului nerezolvat cu Grecia 

privind numele țării; întrucât chestiunile 

bilaterale nu ar trebui folosite ca pretext 

pentru a bloca negocierile cu UE; 

C. întrucât există un consens între 

Comisie, Consiliu și Parlament cu privire 

la faptul că menținerea recomandării 

pozitive de a deschide negocierile de 

aderare cu această țară depinde de 

punerea în aplicare deplină a acordului 

politic din iunie-iulie și de înregistrarea 

unor progrese substanțiale în punerea în 

aplicare a priorităților de reformă 

urgente; 

Or. en 

 

Amendamentul  25 

Nikos Androulakis 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât Comisia, sprijinită de 

Parlamentul European, a solicitat în 

repetate rânduri deschiderea negocierilor 

de aderare, subliniind importanța 

negocierilor ca forță motrice esențială 

pentru adoptarea reformelor necesare; 

întrucât Consiliul a blocat procesul din 

cauza diferendului nerezolvat cu Grecia 

privind numele țării; întrucât chestiunile 

bilaterale nu ar trebui folosite ca pretext 

pentru a bloca negocierile cu UE; 

C. întrucât Comisia, sprijinită de 

Parlamentul European, a solicitat în 

repetate rânduri deschiderea negocierilor 

de aderare; întrucât Consiliul nu a decis 

începerea negocierilor de aderare și va 

reveni asupra chestiunii în momentul în 

care Comisia va prezenta date noi 

referitoare la progresul realizat în ceea ce 

privește îndeplinirea criteriilor politice și 

relațiile de bună vecinătate; 

Or. en 
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Amendamentul  26 

Philippe Juvin 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât Comisia, sprijinită de 

Parlamentul European, a solicitat în 

repetate rânduri deschiderea negocierilor 

de aderare, subliniind importanța 

negocierilor ca forță motrice esențială 

pentru adoptarea reformelor necesare; 

întrucât Consiliul a blocat procesul din 

cauza diferendului nerezolvat cu Grecia 

privind numele țării; întrucât chestiunile 

bilaterale nu ar trebui folosite ca pretext 

pentru a bloca negocierile cu UE; 

C. întrucât Comisia, sprijinită de 

Parlamentul European, a solicitat în 

repetate rânduri deschiderea negocierilor 

de aderare, subliniind importanța 

negocierilor ca forță motrice esențială 

pentru adoptarea reformelor necesare; 

întrucât acordurile semnate recent între 

Grecia și fosta Republică iugoslavă a 

Macedoniei consolidează încrederea 

reciprocă între cele două țări pentru a 

găsi o soluție acceptabilă cu privire la 

problema numelui, evitând astfel un 

blocaj al Consiliului în cazul unei posibile 

aderări; 

Or. fr 

 

Amendamentul  27 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât Comisia, sprijinită de 

Parlamentul European, a solicitat în 

repetate rânduri deschiderea negocierilor 

de aderare, subliniind importanța 

negocierilor ca forță motrice esențială 

pentru adoptarea reformelor necesare; 

întrucât Consiliul a blocat procesul din 

cauza diferendului nerezolvat cu Grecia 

privind numele țării; întrucât chestiunile 

bilaterale nu ar trebui folosite ca pretext 

pentru a bloca negocierile cu UE; 

C. întrucât Comisia, sprijinită de 

Parlamentul European, a solicitat în 

repetate rânduri deschiderea negocierilor 

de aderare, subliniind importanța 

negocierilor ca forță motrice esențială 

pentru adoptarea reformelor necesare; 

întrucât Consiliul a suspendat decizia sa 

de a începe negocierile de aderare cu 

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, 

menționând că va reveni asupra acestei 

chestiuni pe baza informațiilor actualizate 

primite din partea Comisiei cu privire la 

punerea în aplicare a reformelor 

convenite și a măsurilor concrete luate 
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pentru promovarea relațiilor de bună 

vecinătate și pentru a ajunge, sub 

auspiciile Organizației Națiunilor Unite, 

la o soluție negociată și acceptată de 

ambele părți privind problema denumirii 

țării, în conformitate cu concluziile 

Consiliului Afaceri Generale din 

decembrie 2014; 

Or. el 

 

Amendamentul  28 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât Comisia, sprijinită de 

Parlamentul European, a solicitat în 

repetate rânduri deschiderea negocierilor 

de aderare, subliniind importanța 

negocierilor ca forță motrice esențială 

pentru adoptarea reformelor necesare; 

întrucât Consiliul a blocat procesul din 

cauza diferendului nerezolvat cu Grecia 

privind numele țării; întrucât chestiunile 

bilaterale nu ar trebui folosite ca pretext 

pentru a bloca negocierile cu UE; 

C. întrucât Comisia, sprijinită de 

Parlamentul European, a solicitat în 

repetate rânduri deschiderea negocierilor 

de aderare, subliniind importanța 

negocierilor ca forță motrice esențială 

pentru adoptarea reformelor necesare; 

întrucât Consiliul nu a decis începerea 

negocierilor de aderare, afirmând că va 

reveni asupra chestiunii în momentul în 

care Comisia va prezenta date noi 

referitoare la punerea în aplicare a 

reformelor convenite și măsurile concrete 

adoptate în vederea promovării relațiilor 

de bună vecinătate și a identificării unei 

soluții negociate și reciproc acceptate cu 

privire la problema numelui, în 

conformitate cu concluziile Consiliului 

Afaceri Generale din decembrie 2014; 

Or. en 

 

Amendamentul  29 

Georgios Epitideios 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul C 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât Comisia, sprijinită de 

Parlamentul European, a solicitat în 

repetate rânduri deschiderea negocierilor 

de aderare, subliniind importanța 

negocierilor ca forță motrice esențială 

pentru adoptarea reformelor necesare; 

întrucât Consiliul a blocat procesul din 

cauza diferendului nerezolvat cu Grecia 

privind numele țării; întrucât chestiunile 

bilaterale nu ar trebui folosite ca pretext 

pentru a bloca negocierile cu UE; 

C. întrucât Comisia, sprijinită de 

Parlamentul European, a solicitat în 

repetate rânduri deschiderea negocierilor 

de aderare, subliniind importanța 

negocierilor ca forță motrice esențială 

pentru adoptarea reformelor necesare; 

întrucât Consiliul a blocat procesul din 

cauza diferendului nerezolvat cu Grecia 

privind numele țării; 

Or. el 

 

Amendamentul  30 

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

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât Comisia, sprijinită de 

Parlamentul European, a solicitat în 

repetate rânduri deschiderea negocierilor 

de aderare, subliniind importanța 

negocierilor ca forță motrice esențială 

pentru adoptarea reformelor necesare; 

întrucât Consiliul a blocat procesul din 

cauza diferendului nerezolvat cu Grecia 

privind numele țării; întrucât chestiunile 

bilaterale nu ar trebui folosite ca pretext 

pentru a bloca negocierile cu UE; 

C. întrucât, în anii precedenți, Comisia, 

sprijinită de Parlamentul European, a 

solicitat în repetate rânduri deschiderea 

negocierilor de aderare, subliniind 

importanța negocierilor ca forță motrice 

esențială pentru adoptarea reformelor 

necesare; întrucât Consiliul nu a ajuns la 

un acord cu privire la începerea 

negocierilor de aderare; întrucât 

chestiunile bilaterale nu ar trebui folosite 

ca pretext pentru a bloca negocierile cu 

UE, ci ar trebui abordate într-un spirit 

constructiv, cât mai curând în procesul de 

aderare și ținând seama de interesele și de 

valorile generale ale UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  31 

Urmas Paet 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât Comisia, sprijinită de 

Parlamentul European, a solicitat în 

repetate rânduri deschiderea negocierilor 

de aderare, subliniind importanța 

negocierilor ca forță motrice esențială 

pentru adoptarea reformelor necesare; 

întrucât Consiliul a blocat procesul din 

cauza diferendului nerezolvat cu Grecia 

privind numele țării; întrucât chestiunile 

bilaterale nu ar trebui folosite ca pretext 

pentru a bloca negocierile cu UE; 

C. întrucât Comisia, sprijinită de 

Parlamentul European și de majoritatea 

statelor membre, a solicitat în repetate 

rânduri deschiderea negocierilor de 

aderare, subliniind importanța negocierilor 

ca forță motrice esențială pentru adoptarea 

reformelor necesare; întrucât Consiliul nu 

a putut ajunge la un consens, din cauza 

diferendului nerezolvat cu Grecia privind 

numele țării; întrucât chestiunile bilaterale 

nu ar trebui folosite ca pretext pentru a 

bloca negocierile cu UE; 

Or. et 

 

Amendamentul  32 

Eleni Theocharous 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât Comisia, sprijinită de 

Parlamentul European, a solicitat în 

repetate rânduri deschiderea negocierilor 

de aderare, subliniind importanța 

negocierilor ca forță motrice esențială 

pentru adoptarea reformelor necesare; 

întrucât Consiliul a blocat procesul din 

cauza diferendului nerezolvat cu Grecia 

privind numele țării; întrucât chestiunile 

bilaterale nu ar trebui folosite ca pretext 

pentru a bloca negocierile cu UE; 

C. întrucât Comisia, sprijinită de 

Parlamentul European, a solicitat în 

repetate rânduri deschiderea negocierilor 

de aderare, subliniind importanța 

negocierilor ca forță motrice esențială 

pentru adoptarea reformelor necesare; 

întrucât Consiliul a blocat procesul din 

cauza diferendului nerezolvat cu Grecia 

privind numele țării; întrucât FYROM nu 

cooperează în mod satisfăcător în 

acțiunile întreprinse de ONU în vederea 

identificării, împreună cu Grecia, a unei 

soluții acceptabile pentru toate părțile în 

privința numelui; întrucât chestiunile 

bilaterale nu ar trebui folosite ca pretext 

pentru a bloca negocierile cu UE, iar țara 

candidată ar trebui să respecte statele 

membre ale UE și să nu utilizeze relațiile 
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bilaterale drept pretext de îndeplinire a 

obligațiilor sale juridice și politice 

prevăzute de ordinea juridică 

internațională și a UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  33 

Sergei Stanishev 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât Comisia, sprijinită de 

Parlamentul European, a solicitat în 

repetate rânduri deschiderea negocierilor 

de aderare, subliniind importanța 

negocierilor ca forță motrice esențială 

pentru adoptarea reformelor necesare; 

întrucât Consiliul a blocat procesul din 

cauza diferendului nerezolvat cu Grecia 

privind numele țării; întrucât chestiunile 

bilaterale nu ar trebui folosite ca pretext 

pentru a bloca negocierile cu UE; 

C. întrucât Comisia, sprijinită de 

Parlamentul European, a solicitat în 

repetate rânduri deschiderea negocierilor 

de aderare, subliniind importanța 

negocierilor ca forță motrice esențială 

pentru adoptarea reformelor necesare; 

întrucât Consiliul a blocat procesul din 

cauza diferendului nerezolvat cu Grecia 

privind numele țării; întrucât chestiunile 

bilaterale nu ar trebui folosite ca pretext 

pentru a bloca negocierile cu UE, ci ar 

trebui totuși să fie abordate într-un spirit 

constructiv, cât mai curând posibil și 

ținând seama de principiile și valorile 

ONU și ale UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  34 

Richard Howitt 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât problemele bilaterale nu ar 

trebui folosite pentru a bloca procesul de 

aderare la UE; întrucât punerea în 

aplicare cu succes a acordului politic 
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poate crea un mediu în care există o 

perspectivă realistă pentru o soluționare 

de comun acord a diferendului cu Grecia 

privind numele țării; 

Or. en 

 

Amendamentul  35 

Urmas Paet 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât problema numelui împiedică, 

de asemenea, aderarea Macedoniei la 

NATO;  

Or. et 

Amendamentul  36 

Eduard Kukan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât fiecare țară candidată ar 

trebui să fie evaluată pe baza propriilor 

merite; 

Or. en 

 

Amendamentul  37 

Eduard Kukan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Cb (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Cb. întrucât statul de drept, libertatea 
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mass-mediei, cooperarea regională și 

relațiile de bună vecinătate reprezintă 

părți esențiale ale procesului de extindere 

a UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  38 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât guvernul și opoziția poartă în 

comun răspunderea de a asigura o 

cooperare politică sustenabilă, esențială 

pentru dezvoltarea democratică a țării, 

pentru urmărirea agendei europene și 

pentru binele cetățenilor ei; 

D. întrucât anul acesta, fosta Republică 

iugoslavă a Macedoniei a cunoscut cea 

mai gravă criză politică începând din 

2001; întrucât mentalitatea politică de 

dezbinare, lipsa de compromis și lipsa de 

dialog au luat forma unei crize politice 

prelungite care a dus la boicotarea 

parlamentului de către principalele 

partide de opoziție și a subminat în 

continuare încrederea în instituțiile 

publice; întrucât criza s-a adâncit și mai 

mult în urma unor dezvăluiri privind 

interceptarea de convorbiri telefonice, cu 

implicarea unor înalți funcționari ai 

guvernului, presupuse acte de ilegalitate, 

încălcări ale drepturilor omului, 

interferența cu sistemul judiciar, 

libertatea mass-mediei și a procesului 

electoral, precum și politizarea și corupția 

în diferite sectoare; întrucât guvernul și 

opoziția poartă în comun răspunderea de a 

asigura un dialog și o cooperare politică 

sustenabile, esențiale pentru dezvoltarea 

democratică a țării, pentru urmărirea 

agendei europene și pentru binele 

cetățenilor ei; 

Or. el 
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Amendamentul  39 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât guvernul și opoziția poartă în 

comun răspunderea de a asigura o 

cooperare politică sustenabilă, esențială 

pentru dezvoltarea democratică a țării, 

pentru urmărirea agendei europene și 

pentru binele cetățenilor ei; 

D. întrucât, în 2015, fosta Republică 

iugoslavă a Macedoniei s-a confruntat cu 

cea mai gravă criză politică începând din 

2001; întrucât guvernul și opoziția poartă 

în comun răspunderea de a asigura o 

cooperare politică și un dialog politic 

sustenabile, esențiale pentru dezvoltarea 

democratică a țării, pentru urmărirea 

agendei europene și pentru binele 

cetățenilor ei; 

Or. en 

 

Amendamentul  40 

Eduard Kukan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât guvernul și opoziția poartă în 

comun răspunderea de a asigura o 

cooperare politică sustenabilă, esențială 

pentru dezvoltarea democratică a țării, 

pentru urmărirea agendei europene și 

pentru binele cetățenilor ei; 

D. întrucât guvernul și opoziția poartă în 

comun răspunderea de a asigura o 

cooperare politică sustenabilă, inclusiv 

depășirea crizelor politice recente, 
esențială pentru dezvoltarea democratică a 

țării, pentru urmărirea agendei europene și 

pentru binele cetățenilor ei; 

Or. en 

 

Amendamentul  41 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât criza politică recentă a 

demonstrat că nu există un sistem efectiv 

de separare a puterilor în stat între 

instituțiile macedonene, precum și că 

trebuie sporite transparența și 

responsabilitatea publică, prin mecanisme 

adecvate de supraveghere a principalelor 

servicii și structuri interne; 

Or. en 

 

Amendamentul  42 

Eduard Kukan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât țara se confruntă cu 

provocări importante care rezultă din 

crizele politice referitoare la interceptarea 

comunicațiilor dintre înalți funcționari ai 

guvernului; 

Or. en 

 

Amendamentul  43 

Angel Dzhambazki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât scandalul interceptărilor a 

scos în evidență deficiențe și preocupări 

majore întrevăzute de Comisie în 

rapoartele anterioare; 

Or. en 
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Amendamentul  44 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

Ε. întrucât aplicarea în continuare a 

acordului politic între guvern și opoziție 

este esențială pentru stabilitatea țării; 

întrucât acest acord prevede, printre altele, 

revenirea opoziției în parlament, aplicarea 

sistemică a reformelor vizând statul de 

drept și alegerile parlamentare anticipate;  

Ε. întrucât corupția și criminalitatea 

organizată constituie în continuare o 

preocupare importantă; întrucât libertatea 

de exprimare și independența mass-

mediei continuă să fie în pericol; întrucât 

aplicarea deplină și efectivă a acordului 

politic între guvern și opoziție este 

esențială pentru stabilitatea țării; întrucât 

acest acord prevede, printre altele, 

revenirea opoziției în parlament, aplicarea 

sistemică a reformelor în domenii legate 

de statul de drept, de încălcări ale 

drepturilor fundamentale, de 

independența sistemului judiciar, de 

libertatea mass-mediei, de presupuse 

nereguli în procesul de votare, de corupție 

și mită, de politizarea instituțiilor de stat, 

de limitele neclare dintre stat și partide, de 

lipsa de supraveghere și de organizarea de 

alegeri parlamentare anticipate; 

Or. el 

 

Amendamentul  45 

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

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât aplicarea în continuare a 

acordului politic între guvern și opoziție 

este esențială pentru stabilitatea țării; 

întrucât acest acord prevede, printre altele, 

revenirea opoziției în parlament, aplicarea 

sistemică a reformelor vizând statul de 

E. întrucât aplicarea deplină a acordului 

politic între guvern și opoziție este 

esențială pentru stabilitatea țării; întrucât 

acest acord prevede, printre altele, ieșirea 

din impasul politic, aplicarea sistemică a 

reformelor vizând statul de drept, 
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drept și alegerile parlamentare anticipate; consolidarea relațiilor de bună vecinătate 
și alegerile parlamentare anticipate; 

Or. en 

 

Amendamentul  46 

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

Giménez Barbat 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât aplicarea în continuare a 

acordului politic între guvern și opoziție 

este esențială pentru stabilitatea țării; 

întrucât acest acord prevede, printre altele, 

revenirea opoziției în parlament, aplicarea 

sistemică a reformelor vizând statul de 

drept și alegerile parlamentare anticipate; 

E. întrucât aplicarea în continuare a 

acordului politic între liderii celor patru 

partide politice principale este esențială 

pentru stabilitatea țării; întrucât acest acord 

prevede, printre altele, revenirea opoziției 

în parlament, aplicarea sistemică a 

reformelor vizând statul de drept și 

alegerile parlamentare anticipate; 

Or. en 

 

Amendamentul  47 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât aplicarea în continuare a 

acordului politic între guvern și opoziție 

este esențială pentru stabilitatea țării; 

întrucât acest acord prevede, printre altele, 

revenirea opoziției în parlament, aplicarea 

sistemică a reformelor vizând statul de 

drept și alegerile parlamentare anticipate; 

E. întrucât aplicarea deplină și 

constructivă a acordului politic între 

guvern și opoziție este esențială pentru 

stabilitatea țării; întrucât acest acord 

prevede, printre altele, revenirea opoziției 

în parlament, aplicarea sistemică a 

reformelor vizând statul de drept și 

alegerile parlamentare anticipate; 

Or. en 
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Amendamentul  48 

David McAllister 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât aplicarea în continuare a 

acordului politic între guvern și opoziție 

este esențială pentru stabilitatea țării; 

întrucât acest acord prevede, printre altele, 

revenirea opoziției în parlament, aplicarea 

sistemică a reformelor vizând statul de 

drept și alegerile parlamentare anticipate; 

E. întrucât aplicarea în continuare a 

acordului politic între guvern și opoziție 

este esențială pentru stabilitatea țării; 

întrucât acest acord prevede, printre altele, 

revenirea opoziției în parlament, aplicarea 

sistemică a reformelor vizând statul de 

drept și demisia guvernului în exercițiu și 

a prim-ministrului cu cel puțin 100 de zile 

înainte de alegerile parlamentare 

anticipate; 

Or. en 

 

Amendamentul  49 

Eduard Kukan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât aplicarea în continuare a 

acordului politic între guvern și opoziție 

este esențială pentru stabilitatea țării; 

întrucât acest acord prevede, printre altele, 

revenirea opoziției în parlament, aplicarea 

sistemică a reformelor vizând statul de 

drept și alegerile parlamentare anticipate; 

E. întrucât aplicarea în continuare a 

acordului politic între guvern și opoziție 

este esențială pentru stabilitatea țării; 

întrucât acest acord prevede, printre altele, 

revenirea opoziției în parlament, aplicarea 

sistemică a reformelor vizând statul de 

drept, instituirea Biroului Procurorului 

Special și alegerile parlamentare 

anticipate; 

Or. en 

 

Amendamentul  50 

Cristian Dan Preda 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât aplicarea în continuare a 

acordului politic între guvern și opoziție 

este esențială pentru stabilitatea țării; 

întrucât acest acord prevede, printre altele, 

revenirea opoziției în parlament, aplicarea 

sistemică a reformelor vizând statul de 

drept și alegerile parlamentare anticipate; 

E. întrucât aplicarea în continuare a 

acordului politic între guvern și opoziție 

este esențială pentru stabilitatea țării; 

întrucât acest acord prevede, printre altele, 

revenirea opoziției în parlament, aplicarea 

sistemică a reformelor vizând statul de 

drept și alegerile parlamentare anticipate 

libere și corecte; 

Or. en 

 

Amendamentul  51 

Tonino Picula 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât printre chestiunile critice 

apărute în procesul de reformă se numără 

influența politică în mass-media, sistemul 

judiciar și administrația publică, corupția și 

finalizarea examinării Acordului de la 

Ohrid; 

F. întrucât guvernul ar trebui să abordeze 

fără întârziere chestiunile critice apărute în 

procesul de reformă, printre care se 

numără influența politică în mass-media, 

sistemul judiciar și administrația publică, 

corupția și finalizarea examinării 

Acordului de la Ohrid; 

Or. en 

 

Amendamentul  52 

Andrej Plenković 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât printre chestiunile critice 

apărute în procesul de reformă se numără 

influența politică în mass-media, sistemul 

F. întrucât printre chestiunile critice 

apărute în procesul de reformă se numără 

influența politică în mass-media, sistemul 
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judiciar și administrația publică, corupția și 

finalizarea examinării Acordului de la 

Ohrid; 

judiciar și administrația publică, corupția și 

finalizarea rapidă a examinării Acordului 

de la Ohrid, precum și punerea în aplicare 

a recomandărilor acestuia; 

Or. en 

 

Amendamentul  53 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât printre chestiunile critice 

apărute în procesul de reformă se numără 

influența politică în mass-media, sistemul 

judiciar și administrația publică, corupția și 

finalizarea examinării Acordului de la 

Ohrid; 

F. întrucât printre chestiunile critice 

apărute în procesul de reformă se numără 

influența politică în mass-media, sistemul 

judiciar și administrația publică, utilizarea 

necorespunzătoare a resurselor 

administrative, corupția și finalizarea 

examinării Acordului de la Ohrid; 

Or. en 

 

Amendamentul  54 

Georgios Epitideios 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât țara se confruntă cu un flux de 

refugiați fără precedent care îi tranzitează 

teritoriul, 

G. întrucât țara se confruntă, de asemenea, 

cu un flux de refugiați care îi tranzitează 

teritoriul, 

Or. el 

 

Amendamentul  55 

Davor Ivo Stier 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât țara se confruntă cu un flux de 

refugiați fără precedent care îi tranzitează 

teritoriul, 

G. întrucât fosta Republică iugoslavă a 

Macedoniei se confruntă cu un flux de 

refugiați fără precedent care îi tranzitează 

teritoriul, 

Or. en 

 

Amendamentul  56 

Louis Michel 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Ga (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Ga. întrucât, la 16 decembrie 2015, dl 

Gruevski, prim-ministrul Macedoniei, a 

făcut declarații în mass-media cu privire 

la disponibilitatea țării de a intra în dialog 

cu privire la îndelungata problemă a 

numelui, precum și dorința acestei țări de 

a găsi o soluție la această problemă 

împreună cu Grecia cât mai curând 

posibil; 

Or. nl 

 

Amendamentul  57 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Ga (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 întrucât relațiile de bună vecinătate și 

cooperarea regională se numără printre 

elementele esențiale ale procesului de 

extindere și ale procesului de stabilizare și 

de asociere; 
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Or. el 

 

Amendamentul  58 

Davor Ivo Stier 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Ga (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Ga. întrucât, după mai mult de 10 ani, 

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și 

Grecia au început să desfășoare din nou 

vizite bilaterale la nivel de miniștri de 

externe, 

Or. en 

 

Amendamentul  59 

Nikos Androulakis 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Ga (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Ga. întrucât cooperarea regională și 

relațiile de bună vecinătate sunt elemente 

esențiale ale procesului de extindere și ale 

procesului de stabilizare și de asociere, 

Or. en 

 

Amendamentul  60 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Ga (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Ga. întrucât cooperarea regională și 

relațiile de bună vecinătate sunt elemente 
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esențiale ale procesului de extindere și ale 

procesului de stabilizare și de asociere, 

Or. en 

 

Amendamentul  61 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Gb (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

  Gb. întrucât problemele nerezolvate ar 

trebui să fie soluționate într-un spirit 

constructiv, cât mai curând posibil, de 

preferat înainte de începerea negocierilor 

de aderare, ținând seama de principiile și 

de valorile UE, 

Or. en 

 

Amendamentul  62 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Gb (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Gb. întrucât problemele rămase deschise 

trebuie să fie abordate într-o manieră 

constructivă cât mai curând posibil și 

înainte de deschiderea negocierilor de 

aderare, ținând seama de principiile și de 

valorile ONU și ale UE; 

Or. el 

 

Amendamentul  63 

Richard Howitt 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

1. salută Acordul cvadrilateral din 2 iunie 

și 15 iulie 2015, facilitat de Comisarul 

pentru extindere, trei membri ai 

Parlamentului European și un mediator al 

UE pe teren; îndeamnă partidele politice să 

își asume responsabilitățile care le revin 

față de cetățeni și să asigure implementarea 

integrală a tuturor angajamentelor lor într-o 

manieră viabilă și negociată; le îndeamnă, 

totodată, să se implice constructiv în 

dialogul politic și să depună eforturi pentru 

a restabili încrederea publică în instituții, 

pentru a menține stabilitatea politică și 

pentru a accelera programul de reforme 

naționale; 

1. salută Acordul cvadrilateral din 2 iunie 

și 15 iulie 2015, facilitat de Comisarul 

pentru extindere, trei membri ai 

Parlamentului European și un mediator al 

UE pe teren; îndeamnă partidele politice să 

își asume responsabilitățile care le revin 

față de cetățeni și să asigure implementarea 

integrală a tuturor angajamentelor lor într-o 

manieră viabilă și negociată, pentru a 

păstra recomandarea pozitivă de 

deschidere a negocierilor de aderare la 

UE; le îndeamnă, totodată, să se implice 

constructiv în dialogul politic și să depună 

eforturi pentru a restabili încrederea 

publică în instituții, pentru a menține 

stabilitatea politică și pentru a accelera 

programul de reforme în vederea 

asigurării integrării euroatlantice și o 

perspectivă europeană pentru această 

țară; 

Or. en 

 

Amendamentul  64 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

1. salută Acordul cvadrilateral din 2 iunie 

și 15 iulie 2015, facilitat de Comisarul 

pentru extindere, trei membri ai 

Parlamentului European și un mediator al 

UE pe teren; îndeamnă partidele politice să 

își asume responsabilitățile care le revin 

față de cetățeni și să asigure implementarea 

integrală a tuturor angajamentelor lor într-o 

manieră viabilă și negociată; le îndeamnă, 

totodată, să se implice constructiv în 

dialogul politic și să depună eforturi pentru 

1. salută Acordul cvadrilateral din 2 iunie 

și 15 iulie 2015, facilitat de Comisarul 

pentru extindere, trei membri ai 

Parlamentului European și un mediator al 

UE pe teren; îndeamnă partidele politice să 

își asume responsabilitățile care le revin 

față de cetățeni și să asigure implementarea 

integrală și constructivă a tuturor 

angajamentelor lor într-o manieră viabilă și 

negociată, inclusiv a angajamentului de 

consolidare a relațiilor de bună 
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a restabili încrederea publică în instituții, 

pentru a menține stabilitatea politică și 

pentru a accelera programul de reforme 

naționale; 

vecinătate; le îndeamnă, totodată, să se 

implice constructiv în dialogul politic și să 

depună eforturi pentru a restabili 

încrederea publică în instituții, pentru a 

menține stabilitatea politică și pentru a 

accelera programul de reforme naționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  65 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

1. salută Acordul cvadrilateral din 2 iunie 

și 15 iulie 2015, facilitat de Comisarul 

pentru extindere, trei membri ai 

Parlamentului European și un mediator al 

UE pe teren; îndeamnă partidele politice să 

își asume responsabilitățile care le revin 

față de cetățeni și să asigure implementarea 

integrală a tuturor angajamentelor lor într-o 

manieră viabilă și negociată; le îndeamnă, 

totodată, să se implice constructiv în 

dialogul politic și să depună eforturi pentru 

a restabili încrederea publică în instituții, 

pentru a menține stabilitatea politică și 

pentru a accelera programul de reforme 

naționale; 

· 

1. salută Acordul cvadrilateral din 2 iunie 

și 15 iulie 2015, facilitat de Comisarul 

pentru extindere, trei membri ai 

Parlamentului European și un mediator al 

UE pe teren; îndeamnă partidele politice să 

își asume responsabilitățile care le revin 

față de cetățeni și să asigure implementarea 

integrală și constructivă a tuturor 

angajamentelor lor, inclusiv măsuri de 

consolidare a relațiilor de bună 

vecinătate, într-o manieră viabilă și 

negociată; le îndeamnă, totodată, să se 

implice constructiv în dialogul politic și să 

depună eforturi pentru a restabili 

încrederea publică în instituții, pentru a 

menține stabilitatea politică și pentru a 

accelera programul de reforme naționale; 

Or. el 

 

Amendamentul  66 

Cristian Dan Preda 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 1 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

1. salută Acordul cvadrilateral din 2 iunie 

și 15 iulie 2015, facilitat de Comisarul 

pentru extindere, trei membri ai 

Parlamentului European și un mediator al 

UE pe teren; îndeamnă partidele politice să 

își asume responsabilitățile care le revin 

față de cetățeni și să asigure implementarea 

integrală a tuturor angajamentelor lor într-o 

manieră viabilă și negociată; le îndeamnă, 

totodată, să se implice constructiv în 

dialogul politic și să depună eforturi pentru 

a restabili încrederea publică în instituții, 

pentru a menține stabilitatea politică și 

pentru a accelera programul de reforme 

naționale; 

1. salută Acordul cvadrilateral din 2 iunie 

și 15 iulie 2015, facilitat de Comisarul 

pentru extindere, trei membri ai 

Parlamentului European și un mediator al 

UE pe teren; îndeamnă partidele politice să 

își asume responsabilitățile care le revin 

față de cetățeni și să asigure fără întârziere 

implementarea integrală a tuturor 

angajamentelor lor într-o manieră viabilă și 

negociată; le îndeamnă, totodată, să se 

implice constructiv în dialogul politic și să 

depună eforturi pentru a restabili 

încrederea publică în instituții, pentru a 

menține stabilitatea politică și pentru a 

accelera programul de reforme naționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  67 

David McAllister 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

1. salută Acordul cvadrilateral din 2 iunie 

și 15 iulie 2015, facilitat de Comisarul 

pentru extindere, trei membri ai 

Parlamentului European și un mediator al 

UE pe teren; îndeamnă partidele politice să 

își asume responsabilitățile care le revin 

față de cetățeni și să asigure implementarea 

integrală a tuturor angajamentelor lor într-o 

manieră viabilă și negociată; le îndeamnă, 

totodată, să se implice constructiv în 

dialogul politic și să depună eforturi pentru 

a restabili încrederea publică în instituții, 

pentru a menține stabilitatea politică și 

pentru a accelera programul de reforme 

naționale; 

1. salută Acordul cvadrilateral din 2 iunie 

și 15 iulie 2015, facilitat de Comisarul 

pentru extindere, trei membri ai 

Parlamentului European și un mediator al 

UE pe teren; îndeamnă partidele politice să 

își asume responsabilitățile care le revin 

față de cetățeni și să asigure implementarea 

integrală și la timp a tuturor 

angajamentelor lor într-o manieră viabilă și 

negociată; le îndeamnă, totodată, să se 

implice constructiv în dialogul politic și să 

depună eforturi pentru a restabili 

încrederea publică în instituții, pentru a 

menține stabilitatea politică și pentru a 

accelera programul de reforme naționale; 

Or. en 
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Amendamentul  68 

Eduard Kukan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

1. salută Acordul cvadrilateral din 2 iunie 

și 15 iulie 2015, facilitat de Comisarul 

pentru extindere, trei membri ai 

Parlamentului European și un mediator al 

UE pe teren; îndeamnă partidele politice să 

își asume responsabilitățile care le revin 

față de cetățeni și să asigure implementarea 

integrală a tuturor angajamentelor lor într-o 

manieră viabilă și negociată; le îndeamnă, 

totodată, să se implice constructiv în 

dialogul politic și să depună eforturi pentru 

a restabili încrederea publică în instituții, 

pentru a menține stabilitatea politică și 

pentru a accelera programul de reforme 

naționale; 

1. salută Acordul cvadrilateral din 2 iunie 

și 15 iulie 2015, facilitat de Comisarul 

pentru extindere, trei membri ai 

Parlamentului European și un mediator al 

UE pe teren; îndeamnă partidele politice să 

își asume responsabilitățile care le revin 

față de cetățeni și să asigure implementarea 

integrală a tuturor angajamentelor lor într-o 

manieră viabilă, oportună și negociată; le 

îndeamnă, totodată, să se implice 

constructiv în dialogul politic și să depună 

eforturi pentru a restabili încrederea 

publică în instituții, pentru a menține 

stabilitatea politică și pentru a accelera 

programul de reforme naționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  69 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că o serie de obligații 

prevăzute în acordul din iunie-iulie au fost 

îndeplinite în conformitate cu termenele 

stabilite, dar regretă tendința de a întârzia 

unele angajamente; salută întoarcerea în 

parlament a principalului partid de 

opoziție, SDSM, la 1 septembrie 2015; 

salută numirea unui procuror special la 15 

septembrie, care să conducă investigațiile 

declanșate în urma interceptării 

comunicațiilor; observă că noul cod 

2. ia act de faptul că o serie de obligații 

prevăzute în acordul din iunie-iulie au fost 

îndeplinite, dar regretă tendința de a 

întârzia unele angajamente; prin urmare, 

este preocupat de punerea în aplicare cu 

întârziere a angajamentelor 

internaționale de a organiza alegeri 

democratice; reamintește, în acest 

context, necesitatea elaborării de liste 

electorale în conformitate cu standardele 

internaționale; invită autoritățile să 
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electoral, Legea privind înființarea 

Comisiei de anchetă și Legea privind 

achizițiile publice au fost adoptate cu 

întârziere; 

 

demareze rapid reformele convenite, 

menite să asigure funcționarea adecvată 

și independentă a mass-media, care 

trebuie să fie puse în aplicare cu cel puțin 

100 de zile înainte de alegeri; salută 

întoarcerea în parlament a principalului 

partid de opoziție, SDSM, la 1 septembrie 

2015; salută numirea unui procuror special 

la 15 septembrie, care să conducă 

investigațiile privind presupusele 

neregularități declanșate în urma 

interceptărilor convorbirilor telefonice și 

privind deficiențele de supraveghere 

asociate; observă că noul cod electoral, 

Legea privind înființarea Comisiei de 

anchetă și Legea privind achizițiile publice 

au fost adoptate cu întârziere; 

Or. el 

 

Amendamentul  70 

Andrey Kovatchev 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că o serie de obligații 

prevăzute în acordul din iunie-iulie au fost 

îndeplinite în conformitate cu termenele 

stabilite, dar regretă tendința de a întârzia 

unele angajamente; salută întoarcerea în 

parlament a principalului partid de 

opoziție, SDSM, la 1 septembrie 2015; 

salută numirea unui procuror special la 15 

septembrie, care să conducă investigațiile 

declanșate în urma interceptării 

comunicațiilor; observă că noul cod 

electoral, Legea privind înființarea 

Comisiei de anchetă și Legea privind 

achizițiile publice au fost adoptate cu 

întârziere; 

2. ia act de faptul că o serie de obligații 

prevăzute în acordul din iunie-iulie au fost 

îndeplinite în conformitate cu termenele 

stabilite, dar regretă tendința de a întârzia 

unele angajamente; salută întoarcerea în 

parlament a principalului partid de 

opoziție, SDSM, la 1 septembrie 2015; 

salută numirea unui procuror special la 15 

septembrie, care să conducă investigațiile 

pentru presupusul abuz în serviciu al 

unor înalți funcționari ai guvernului prin 

exercitarea unui control neautorizat 

asupra administrației publice, a 

judecătorilor, a procurorilor, a 

jurnaliștilor și a adversarilor politici; 

observă că noul cod electoral, Legea 

privind înființarea Comisiei de anchetă și 

Legea privind achizițiile publice au fost 
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adoptate cu întârziere; 

Or. en 

 

Amendamentul  71 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că o serie de obligații 

prevăzute în acordul din iunie-iulie au fost 

îndeplinite în conformitate cu termenele 

stabilite, dar regretă tendința de a întârzia 

unele angajamente; salută întoarcerea în 

parlament a principalului partid de 

opoziție, SDSM, la 1 septembrie 2015; 

salută numirea unui procuror special la 15 

septembrie, care să conducă investigațiile 

declanșate în urma interceptării 

comunicațiilor; observă că noul cod 

electoral, Legea privind înființarea 

Comisiei de anchetă și Legea privind 

achizițiile publice au fost adoptate cu 

întârziere; 

2. ia act de faptul că o serie de obligații 

prevăzute în acordul din iunie-iulie au fost 

îndeplinite, dar regretă tendința de a 

întârzia unele angajamente; salută 

întoarcerea în parlament a principalului 

partid de opoziție, SDSM, la 1 septembrie 

2015; salută numirea unui procuror special 

la 15 septembrie, care să conducă 

investigațiile declanșate în urma 

interceptării comunicațiilor; observă că 

noul cod electoral, Legea privind 

înființarea Comisiei de anchetă și Legea 

privind achizițiile publice au fost adoptate 

cu întârziere; 

Or. en 

 

Amendamentul  72 

Angel Dzhambazki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că o serie de obligații 

prevăzute în acordul din iunie-iulie au fost 

îndeplinite în conformitate cu termenele 

stabilite, dar regretă tendința de a întârzia 

unele angajamente; salută întoarcerea în 

parlament a principalului partid de 

opoziție, SDSM, la 1 septembrie 2015; 

2. ia act de faptul că o parte dintre 

obligațiile prevăzute în acordul din iunie-

iulie au fost îndeplinite în conformitate cu 

termenele și obiectivele stabilite, dar 

regretă tendința de a întârzia majoritatea 

angajamentelor; salută întoarcerea în 

parlament a principalului partid de 
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salută numirea unui procuror special la 15 

septembrie, care să conducă investigațiile 

declanșate în urma interceptării 

comunicațiilor; observă că noul cod 

electoral, Legea privind înființarea 

Comisiei de anchetă și Legea privind 

achizițiile publice au fost adoptate cu 

întârziere; 

opoziție, SDSM, la 1 septembrie 2015; 

salută numirea unui procuror special la 15 

septembrie, care să conducă investigațiile 

declanșate în urma interceptării 

comunicațiilor și îndeamnă guvernul să 

asigure o anchetă independentă și 

minuțioasă a cazului; observă că noul cod 

electoral, Legea privind înființarea 

Comisiei de anchetă și Legea privind 

achizițiile publice au fost adoptate cu 

întârziere; 

Or. en 

 

Amendamentul  73 

David McAllister 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că o serie de obligații 

prevăzute în acordul din iunie-iulie au fost 

îndeplinite în conformitate cu termenele 

stabilite, dar regretă tendința de a întârzia 

unele angajamente; salută întoarcerea în 

parlament a principalului partid de 

opoziție, SDSM, la 1 septembrie 2015; 

salută numirea unui procuror special la 15 

septembrie, care să conducă investigațiile 

declanșate în urma interceptării 

comunicațiilor; observă că noul cod 

electoral, Legea privind înființarea 

Comisiei de anchetă și Legea privind 

achizițiile publice au fost adoptate cu 

întârziere; 

2. ia act de faptul că o serie de obligații 

prevăzute în acordul din iunie-iulie au fost 

îndeplinite în conformitate cu termenele 

stabilite, dar regretă tendința de a întârzia 

un număr semnificativ de angajamente; 

salută întoarcerea în parlament a 

principalului partid de opoziție, SDSM, la 

1 septembrie 2015; salută numirea unui 

procuror special la 15 septembrie, care să 

conducă investigațiile declanșate în urma 

interceptării comunicațiilor; observă că 

noul cod electoral, Legea privind 

înființarea Comisiei de anchetă și Legea 

privind achizițiile publice au fost adoptate 

cu întârziere; 

Or. en 

 

Amendamentul  74 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că o serie de obligații 

prevăzute în acordul din iunie-iulie au fost 

îndeplinite în conformitate cu termenele 

stabilite, dar regretă tendința de a întârzia 

unele angajamente; salută întoarcerea în 

parlament a principalului partid de 

opoziție, SDSM, la 1 septembrie 2015; 

salută numirea unui procuror special la 15 

septembrie, care să conducă investigațiile 

declanșate în urma interceptării 

comunicațiilor; observă că noul cod 

electoral, Legea privind înființarea 

Comisiei de anchetă și Legea privind 

achizițiile publice au fost adoptate cu 

întârziere; 

2. ia act de faptul că o serie de obligații 

prevăzute în acordul din iunie-iulie au fost 

îndeplinite în conformitate cu termenele 

stabilite, dar regretă tendința de a întârzia 

mai multe angajamente; salută întoarcerea 

în parlament a principalului partid de 

opoziție, SDSM, la 1 septembrie 2015; 

salută numirea unui procuror special la 15 

septembrie, care să conducă investigațiile 

declanșate în urma interceptării 

comunicațiilor; observă că noul cod 

electoral, Legea privind înființarea 

Comisiei de anchetă și Legea privind 

achizițiile publice au fost adoptate cu 

întârziere; 

Or. it 

 

Amendamentul  75 

Richard Howitt 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că o serie de obligații 

prevăzute în acordul din iunie-iulie au fost 

îndeplinite în conformitate cu termenele 

stabilite, dar regretă tendința de a întârzia 

unele angajamente; salută întoarcerea în 

parlament a principalului partid de 

opoziție, SDSM, la 1 septembrie 2015; 

salută numirea unui procuror special la 15 

septembrie, care să conducă investigațiile 

declanșate în urma interceptării 

comunicațiilor; observă că noul cod 

electoral, Legea privind înființarea 

Comisiei de anchetă și Legea privind 

achizițiile publice au fost adoptate cu 

întârziere; 

2. ia act de faptul că o serie de obligații 

prevăzute în acordul din iunie-iulie au fost 

îndeplinite în conformitate cu termenele 

stabilite, dar regretă tendința de a întârzia 

unele angajamente, precum și unele 

regrese înregistrate cu privire la 

prioritățile urgente de reformă; subliniază 

aspectele din acord care se referă la 

reformele structurale și la necesitatea ca 

toate partidele să se implice permanent în 

grupul de lucru convocat de mediatorul 

UE, chiar și în perioada alegerilor; salută 

întoarcerea în parlament a principalului 

partid de opoziție, SDSM, la 1 septembrie 

2015; salută numirea unui procuror special 

la 15 septembrie, care să conducă 

investigațiile declanșate în urma 

interceptării comunicațiilor; observă că 



 

PE573.037v01-00 38/157 AM\1080975RO.doc 

RO 

modificările aduse noului cod electoral, 

Legea privind înființarea Comisiei de 

anchetă și Legea privind achizițiile publice 

au fost adoptate cu întârziere; 

Or. en 

 

Amendamentul  76 

Tunne Kelam 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că o serie de obligații 

prevăzute în acordul din iunie-iulie au fost 

îndeplinite în conformitate cu termenele 

stabilite, dar regretă tendința de a întârzia 

unele angajamente; salută întoarcerea în 

parlament a principalului partid de 

opoziție, SDSM, la 1 septembrie 2015; 

salută numirea unui procuror special la 15 

septembrie, care să conducă investigațiile 

declanșate în urma interceptării 

comunicațiilor; observă că noul cod 

electoral, Legea privind înființarea 

Comisiei de anchetă și Legea privind 

achizițiile publice au fost adoptate cu 

întârziere; 

2. ia act de faptul că o serie de obligații 

prevăzute în acordul din iunie-iulie au fost 

îndeplinite în conformitate cu termenele 

stabilite, dar regretă tendința de a întârzia 

unele angajamente; solicită tuturor 

partidelor să se abțină de la utilizarea 

drepturilor de veto pentru a împiedica 

buna funcționare a țării; salută 

întoarcerea în parlament a principalului 

partid de opoziție, SDSM, la 1 septembrie 

2015; salută numirea unui procuror special 

la 15 septembrie, care să conducă 

investigațiile declanșate în urma 

interceptării comunicațiilor; observă că 

noul cod electoral, Legea privind 

înființarea Comisiei de anchetă și Legea 

privind achizițiile publice au fost adoptate 

cu întârziere; 

Or. en 

 

Amendamentul  77 

Tonino Picula 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că o serie de obligații 2. ia act de faptul că o serie de obligații 
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prevăzute în acordul din iunie-iulie au fost 

îndeplinite în conformitate cu termenele 

stabilite, dar regretă tendința de a întârzia 

unele angajamente; salută întoarcerea în 

parlament a principalului partid de 

opoziție, SDSM, la 1 septembrie 2015; 

salută numirea unui procuror special la 15 

septembrie, care să conducă investigațiile 

declanșate în urma interceptării 

comunicațiilor; observă că noul cod 

electoral, Legea privind înființarea 

Comisiei de anchetă și Legea privind 

achizițiile publice au fost adoptate cu 

întârziere; 

prevăzute în acordul din iunie-iulie au fost 

îndeplinite în conformitate cu termenele 

stabilite, dar regretă tendința de a întârzia 

unele angajamente; salută întoarcerea în 

parlament a principalului partid de 

opoziție, SDSM, la 1 septembrie 2015; 

salută numirea unui procuror special la 15 

septembrie, care să conducă investigațiile 

declanșate în urma interceptării 

comunicațiilor; observă că noul cod 

electoral, Legea privind înființarea 

Comisiei de anchetă, Legea privind 

achizițiile publice și structura noii Comisii 

electorale de stat au fost adoptate cu 

întârziere; își exprimă îngrijorarea cu 

privire la faptul că verificarea listelor de 

alegători și reforma mass-mediei nici 

măcar nu au început; 

Or. en 

 

Amendamentul  78 

Cristian Dan Preda 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că o serie de obligații 

prevăzute în acordul din iunie-iulie au fost 

îndeplinite în conformitate cu termenele 

stabilite, dar regretă tendința de a întârzia 

unele angajamente; salută întoarcerea în 

parlament a principalului partid de 

opoziție, SDSM, la 1 septembrie 2015; 

salută numirea unui procuror special la 15 

septembrie, care să conducă investigațiile 

declanșate în urma interceptării 

comunicațiilor; observă că noul cod 

electoral, Legea privind înființarea 

Comisiei de anchetă și Legea privind 

achizițiile publice au fost adoptate cu 

întârziere; 

2. ia act de faptul că o serie de obligații 

prevăzute în acordul din iunie-iulie au fost 

îndeplinite în conformitate cu termenele 

stabilite, dar regretă tendința de a întârzia 

unele angajamente; salută întoarcerea în 

parlament a principalului partid de 

opoziție, SDSM, la 1 septembrie 2015; 

salută numirea unui procuror special la 15 

septembrie, care să conducă investigațiile 

independente declanșate în urma 

interceptării comunicațiilor; observă că 

noul cod electoral, Legea privind 

înființarea Comisiei de anchetă și Legea 

privind achizițiile publice au fost adoptate 

cu întârziere; 

Or. en 



 

PE573.037v01-00 40/157 AM\1080975RO.doc 

RO 

 

Amendamentul  79 

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

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 2a. salută angajamentul asumat de liderii 

principalelor partide politice în cadrul 

acordului din 2 iunie, și anume de a 

consolida relațiile de bună vecinătate, 

care reprezintă un element esențial pentru 

apropierea țării de Uniunea Europeană; 

Or. en 

 

Amendamentul  80 

Cristian Dan Preda 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

3. remarcă faptul că, potrivit acordului din 

iunie-iulie, noul guvern urmează să depună 

jurământul la 15 ianuarie 2016, cu 100 de 

zile înainte de data convenită pentru 

desfășurarea alegerilor parlamentare 

anticipate; 

3. remarcă faptul că, potrivit acordului din 

iunie-iulie, noul guvern urma să depună 

jurământul la 15 ianuarie 2016, cu 100 de 

zile înainte de data convenită pentru 

desfășurarea alegerilor parlamentare 

anticipate; subliniază importanța 

deosebită a organizării, în luna aprilie, a 

unor alegeri libere, corecte și în deplină 

conformitate cu standardele recunoscute 

la nivel internațional în domeniul 

electoral; subliniază totodată importanța 

respectării rezultatelor alegerilor de către 

toți actorii politici și participarea în mod 

activ la activitățile parlamentare, deoarece 

compromisul, și nu boicotul, se află la 

baza unei democrații funcționale; 

Or. en 
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Amendamentul  81 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

3. remarcă faptul că, potrivit acordului din 

iunie-iulie, noul guvern urmează să depună 

jurământul la 15 ianuarie 2016, cu 100 de 

zile înainte de data convenită pentru 

desfășurarea alegerilor parlamentare 

anticipate; 

3.remarcă faptul că, potrivit acordului din 

iunie-iulie, noul guvern ar trebui să depună 

jurământul la 15 ianuarie 2016, cu 100 de 

zile înainte de data convenită pentru 

desfășurarea alegerilor parlamentare 

anticipate; 

Or. it 

 

Amendamentul  82 

Sergei Stanishev 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

3. remarcă faptul că, potrivit acordului din 

iunie-iulie, noul guvern urmează să depună 

jurământul la 15 ianuarie 2016, cu 100 de 

zile înainte de data convenită pentru 

desfășurarea alegerilor parlamentare 

anticipate; 

3. remarcă faptul că, potrivit acordului din 

iunie-iulie, noul guvern urmează să depună 

jurământul la 15 ianuarie 2016, cu 100 de 

zile înainte de data convenită pentru 

desfășurarea alegerilor parlamentare 

anticipate; reamintește că aceste alegeri 

vor reprezenta în sine un test important 

pentru procesul democratic al țării, în 

special având în vedere preocupările 

persistente legate de politizarea 

instituțiilor de stat, de estomparea 

statului/partidelor, precum și de 

deficiențele în materie de supraveghere; 

constată că asigurarea unor condiții de 

concurență echitabile ar reprezenta 

primul pas către o reformă electorală, în 

conformitate cu recomandările 

OSCE/ODIHR, și către reforme sistemice 

incipiente, inclusiv o revizuire a listelor 

electorale și a organizării unui 

recensământ; 
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Or. en 

 

Amendamentul  83 

David McAllister 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

3. remarcă faptul că, potrivit acordului din 

iunie-iulie, noul guvern urmează să depună 

jurământul la 15 ianuarie 2016, cu 100 de 

zile înainte de data convenită pentru 

desfășurarea alegerilor parlamentare 

anticipate; 

3. remarcă faptul că, potrivit acordului din 

iunie-iulie, noul guvern urmează să depună 

jurământul la 15 ianuarie 2016, cu 100 de 

zile înainte de data convenită pentru 

desfășurarea alegerilor parlamentare 

anticipate, care vor avea loc la 24 aprilie; 

Or. en 

 

Amendamentul  84 

Angel Dzhambazki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 3a. solicită guvernului actual și 

guvernului de tranziție să pună pe deplin 

în aplicare recomandările din raportul 

OSCE/ODIHR publicat la 15 iulie 2014; 

îndeamnă guvernul să desfășoare un nou 

recensământ la nivel național, care să 

includă și coloane pentru cetățenii de 

origine bulgară și pe cei cu dublă 

cetățenie; salută desemnarea celor trei 

experți în Comisia electorală națională; 

Or. en 

 

Amendamentul  85 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda 

 



 

AM\1080975RO.doc 43/157 PE573.037v01-00 

 RO 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 3a. așteaptă cu interes o perioadă 

electorală corectă și competitivă; solicită 

să se acorde o atenție specială libertății 

mass-mediei în această perioadă; 

îndeamnă comunitatea internațională să 

fie prezentă cât mai devreme posibil 

pentru a supraveghea alegerile și solicită 

desfășurarea mai multor misiuni de 

observare a alegerilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  86 

Eduard Kukan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 3a. subliniază importanța următoarelor 

alegeri anticipate din aprilie 2016; 

subliniază necesitatea de a pregăti 

alegerile la cele mai înalte standarde 

internaționale, inclusiv de a asigura 

proceduri de alegeri libere și corecte și de 

a consolida libertatea mass-mediei; 

constată responsabilitatea comună a 

principalelor forțe politice pentru 

procesul de pregătire a alegerilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  87 

Eduard Kukan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 b (nou) 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 3b. încurajează toate partidele politice 

principale să se implice în mod 

constructiv în grupul de lucru convocat de 

mediatorul UE pentru problemele de 

punere în aplicare a acordului din 2 iunie 

și 15 iulie 2015; 

Or. en 

 

Amendamentul  88 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei să 

înregistreze progrese în vederea aderării la 

UE; consideră că recomandarea de 

deschidere a negocierilor de aderare ar 

trebui să fie condiționată de 

implementarea neîntreruptă a acordului 

din iunie-iulie și de prioritățile urgente de 

reformă și că problema va fi discutată 

după alegerile parlamentare anticipate, 

așa cum a indicat Comisia; salută gradul 

ridicat de aliniere la acquis-ul legislativ și 

faptul că Fosta Republică Iugoslavă a 

Macedoniei a realizat unele progrese în 

ultimul an în aproximativ 25 de capitole 

din acquis, din cele 33; 

 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca fosta 

Republică iugoslavă a Macedoniei să 

înregistreze progrese în vederea aderării la 

UE; ia act de faptul că Comisia este 

pregătită să extindă recomandarea sa de 

deschidere a negocierilor de aderare; ia act 

de faptul că Consiliul va reveni asupra 

acestei chestiuni după alegerile din 

aprilie 2016, pe baza informațiilor 

actualizate din partea Comisiei în ceea ce 

privește punerea în aplicare a reformelor 

convenite, în conformitate cu concluziile 

Consiliului Afaceri Generale din 

decembrie 2014 și cu condițiile convenite; 
salută gradul relativ satisfăcător de aliniere 

la acquis-ul legislativ și faptul că fosta 

Republică iugoslavă a Macedoniei a 

realizat unele progrese în ultimul an în 

aproximativ 25 de capitole din acquis, din 

cele 33; îndeamnă țara să consolideze în 

continuare reformele, să renunțe la 

politicile și practicile care ar putea 

constitui în continuare obstacole în calea 

viitorului său european și să progreseze 

pe calea implementării priorităților de 

reformă legate de UE, inclusiv în 
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contextul dialogului la nivelul înalt 

privind aderarea; 

Or. el 

Amendamentul  89 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei să 

înregistreze progrese în vederea aderării la 

UE; consideră că recomandarea de 

deschidere a negocierilor de aderare ar 

trebui să fie condiționată de 

implementarea neîntreruptă a acordului 

din iunie-iulie și de prioritățile urgente de 

reformă și că problema va fi discutată 

după alegerile parlamentare anticipate, 

așa cum a indicat Comisia; salută gradul 

ridicat de aliniere la acquis-ul legislativ și 

faptul că Fosta Republică Iugoslavă a 

Macedoniei a realizat unele progrese în 

ultimul an în aproximativ 25 de capitole 

din acquis, din cele 33; 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca fosta 

Republică iugoslavă a Macedoniei să 

înregistreze progrese în vederea aderării la 

UE; constată că Comisia este pregătită, cu 

anumite condiții, să extindă recomandarea 

sa de deschidere a negocierilor de aderare; 

reamintește că Consiliul va reveni la 

subiectul fostei Republici iugoslave a 

Macedoniei după alegerile din această 

țară din aprilie 2016, pe baza unei 

informări la zi din partea Comisiei, 

prevăzute să aibă loc înainte de începutul 

verii, în conformitate cu concluziile sale 

din decembrie 2014 și cu condițiile 

stabilite; salută gradul relativ bun de 

aliniere la acquis-ul legislativ și faptul că 

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei a 

realizat unele progrese în ultimul an în 

aproximativ 25 de capitole din acquis, din 

cele 33; încurajează țara să consolideze în 

continuare reformele și să renunțe la 

politicile și practicile care ar putea 

constitui obstacole în calea viitorului său 

european și să asigure mersul înainte pe 

calea implementării priorităților de 

reformă legate de UE, inclusiv în 

contextul dialogului la nivelul înalt 

privind aderarea; 

Or. en 
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Amendamentul  90 

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

Andrej Plenković, Arne Gericke, Milan Zver 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei să 

înregistreze progrese în vederea aderării la 

UE; consideră că recomandarea de 

deschidere a negocierilor de aderare ar 

trebui să fie condiționată de 

implementarea neîntreruptă a acordului 

din iunie-iulie și de prioritățile urgente de 

reformă și că problema va fi discutată 

după alegerile parlamentare anticipate, așa 

cum a indicat Comisia; salută gradul ridicat 

de aliniere la acquis-ul legislativ și faptul 

că Fosta Republică Iugoslavă a 

Macedoniei a realizat unele progrese în 

ultimul an în aproximativ 25 de capitole 

din acquis, din cele 33; 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca fosta 

Republică iugoslavă a Macedoniei să 

înregistreze progrese în vederea aderării la 

UE; își reiterează solicitarea adresată 

Consiliului de a stabili o dată pentru 

deschiderea negocierilor de aderare, 

ținând totodată seama de importanța 

implementării neîntrerupte a acordului din 

iunie-iulie și de prioritățile urgente de 

reformă; solicită Consiliului să discute 

problema în cel mai scurt timp posibil 

după alegerile parlamentare anticipate, așa 

cum a indicat Comisia; salută gradul ridicat 

de aliniere la acquis-ul legislativ și faptul 

că fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

a realizat unele progrese în ultimul an în 

aproximativ 25 de capitole din acquis, din 

cele 33; 

Or. en 

 

Amendamentul  91 

Nikos Androulakis 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei să 

înregistreze progrese în vederea aderării la 

UE; consideră că recomandarea de 

deschidere a negocierilor de aderare ar 

trebui să fie condiționată de implementarea 

neîntreruptă a acordului din iunie-iulie și 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca această țară 

să înregistreze progrese în vederea aderării 

la UE; consideră că recomandarea de 

deschidere a negocierilor de aderare ar 

trebui să fie condiționată de implementarea 

neîntreruptă a acordului din iunie-iulie, de 

prioritățile urgente de reformă și de 
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de prioritățile urgente de reformă și că 

problema va fi discutată după alegerile 

parlamentare anticipate, așa cum a indicat 

Comisia; salută gradul ridicat de aliniere la 

acquis-ul legislativ și faptul că Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei a 

realizat unele progrese în ultimul an în 

aproximativ 25 de capitole din acquis, din 

cele 33; 

progresele înregistrate în ceea ce privește 

relațiile de bună vecinătate și că problema 

va fi discutată după alegerile parlamentare 

anticipate, așa cum a indicat Comisia; 

salută gradul relativ bun de aliniere la 

acquis-ul legislativ, constatând faptul că 

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei a 

realizat unele progrese în ultimul an în 

aproximativ 25 de capitole din acquis, din 

cele 33; încurajează țara să consolideze în 

continuare reformele și să renunțe la 

politicile și practicile care ar putea 

constitui obstacole în calea viitorului său 

european și să asigure mersul înainte pe 

calea implementării priorităților de 

reformă legate de UE, inclusiv în 

contextul dialogului la nivelul înalt 

privind aderarea; 

Or. en 

 

Amendamentul  92 

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

Giménez Barbat 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei să 

înregistreze progrese în vederea aderării la 

UE; consideră că recomandarea de 

deschidere a negocierilor de aderare ar 

trebui să fie condiționată de implementarea 

neîntreruptă a acordului din iunie-iulie și 

de prioritățile urgente de reformă și că 

problema va fi discutată după alegerile 

parlamentare anticipate, așa cum a indicat 

Comisia; salută gradul ridicat de aliniere la 

acquis-ul legislativ și faptul că Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei a 

realizat unele progrese în ultimul an în 

aproximativ 25 de capitole din acquis, din 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca fosta 

Republică iugoslavă a Macedoniei să 

înregistreze progrese în vederea aderării la 

UE; este de acord cu faptul că 

recomandarea de deschidere a negocierilor 

de aderare ar trebui să fie condiționată de 

implementarea neîntreruptă a acordului 

politic din iunie-iulie și de progresele 

semnificative înregistrate în ceea ce 

privește implementarea priorităților 
urgente de reformă și că problema va fi 

discutată după alegerile parlamentare 

anticipate, așa cum a indicat Comisia; 

salută gradul ridicat de aliniere la acquis-ul 

legislativ și faptul că fosta Republică 

iugoslavă a Macedoniei a realizat unele 
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cele 33; progrese în ultimul an în 25 de capitole din 

acquis, din cele 33; 

Or. en 

 

Amendamentul  93 

Tunne Kelam 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei să 

înregistreze progrese în vederea aderării la 

UE; consideră că recomandarea de 

deschidere a negocierilor de aderare ar 

trebui să fie condiționată de implementarea 

neîntreruptă a acordului din iunie-iulie și 

de prioritățile urgente de reformă și că 

problema va fi discutată după alegerile 

parlamentare anticipate, așa cum a indicat 

Comisia; salută gradul ridicat de aliniere la 

acquis-ul legislativ și faptul că Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei a 

realizat unele progrese în ultimul an în 

aproximativ 25 de capitole din acquis, din 

cele 33; 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca fosta 

Republică iugoslavă a Macedoniei să 

înregistreze progrese în vederea aderării la 

UE; constată că recomandarea de 

deschidere a negocierilor de aderare este 

condiționată de implementarea neîntreruptă 

a acordului din iunie-iulie și de prioritățile 

urgente de reformă și că problema va fi 

discutată după alegerile parlamentare 

anticipate, așa cum a indicat Comisia; 

salută gradul ridicat de aliniere la acquis-ul 

legislativ și faptul că fosta Republică 

iugoslavă a Macedoniei a realizat unele 

progrese în ultimul an în aproximativ 25 de 

capitole din acquis, din cele 33; 

Or. en 

 

Amendamentul  94 

Angel Dzhambazki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei să 

înregistreze progrese în vederea aderării la 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca fosta 

Republică iugoslavă a Macedoniei să 

înregistreze progrese în vederea aderării la 



 

AM\1080975RO.doc 49/157 PE573.037v01-00 

 RO 

UE; consideră că recomandarea de 

deschidere a negocierilor de aderare ar 

trebui să fie condiționată de implementarea 

neîntreruptă a acordului din iunie-iulie și 

de prioritățile urgente de reformă și că 

problema va fi discutată după alegerile 

parlamentare anticipate, așa cum a indicat 

Comisia; salută gradul ridicat de aliniere la 

acquis-ul legislativ și faptul că Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei a 

realizat unele progrese în ultimul an în 

aproximativ 25 de capitole din acquis, din 

cele 33; 

UE; consideră că recomandarea de 

deschidere a negocierilor de aderare ar 

trebui să fie condiționată de implementarea 

deplină a acordului din iunie-iulie și de 

prioritățile urgente de reformă și că 

problema va fi discutată după alegerile 

parlamentare anticipate, așa cum a indicat 

Comisia; salută gradul ridicat de aliniere la 

acquis-ul legislativ și faptul că fosta 

Republică iugoslavă a Macedoniei a 

realizat unele progrese în ultimul an în 

aproximativ 25 de capitole din acquis, din 

cele 33; 

Or. en 

 

Amendamentul  95 

Alojz Peterle 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că este important să se 

asigure un sprijin continuu pentru ca 

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

să înregistreze progrese în vederea aderării 

la UE; consideră că recomandarea de 

deschidere a negocierilor de aderare ar 

trebui să fie condiționată de implementarea 

neîntreruptă a acordului din iunie-iulie și 

de prioritățile urgente de reformă și că 

problema va fi discutată după alegerile 

parlamentare anticipate, așa cum a indicat 

Comisia; salută gradul ridicat de aliniere la 

acquis-ul legislativ și faptul că Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei a 

realizat unele progrese în ultimul an în 

aproximativ 25 de capitole din acquis, din 

cele 33; 

4. consideră că asigurarea unui sprijin 

continuu pentru ca fosta Republică 

iugoslavă a Macedoniei să înregistreze 

progrese în vederea aderării la UE este de o 

importanță strategică pentru a se evita 

orice asimetrie în procesul de integrare 

europeană a Balcanilor de Vest; consideră 

că recomandarea de deschidere a 

negocierilor de aderare ar trebui să fie 

condiționată de implementarea neîntreruptă 

a acordului din iunie-iulie și de prioritățile 

urgente de reformă și că problema va fi 

discutată după alegerile parlamentare 

anticipate, așa cum a indicat Comisia; 

salută gradul ridicat de aliniere la acquis-ul 

legislativ și faptul că fosta Republică 

iugoslavă a Macedoniei a realizat unele 

progrese în ultimul an în aproximativ 25 de 

capitole din acquis, din cele 33; 

Or. en 
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Amendamentul  96 

Richard Howitt 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei să 

înregistreze progrese în vederea aderării la 

UE; consideră că recomandarea de 

deschidere a negocierilor de aderare ar 

trebui să fie condiționată de implementarea 

neîntreruptă a acordului din iunie-iulie și 

de prioritățile urgente de reformă și că 

problema va fi discutată după alegerile 

parlamentare anticipate, așa cum a indicat 

Comisia; salută gradul ridicat de aliniere la 

acquis-ul legislativ și faptul că Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei a 

realizat unele progrese în ultimul an în 

aproximativ 25 de capitole din acquis, din 

cele 33; 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca fosta 

Republică iugoslavă a Macedoniei să 

înregistreze progrese în vederea aderării la 

UE; consideră că recomandarea de 

deschidere a negocierilor de aderare ar 

trebui să fie condiționată de implementarea 

neîntreruptă a acordului din iunie-iulie și 

de progresele semnificative înregistrate cu 

privire la implementarea priorităților 
urgente de reformă și că problema va fi 

discutată după alegerile parlamentare 

anticipate, așa cum a indicat Comisia; 

subliniază că alegerile pot avea loc numai 

dacă au fost realizate pe deplin condițiile 

preliminare ale unor alegeri democratice 

și corecte, printre acestea numărându-se, 

printre altele, pregătirea unui registru 

fiabil al alegătorilor și garantarea 

libertății mass-mediei; salută gradul relativ 

bun de aliniere la acquis-ul legislativ și 

faptul că fosta Republică iugoslavă a 

Macedoniei a realizat unele progrese în 

ultimul an în aproximativ 25 de capitole 

din acquis, din cele 33; 

Or. en 

 

Amendamentul  97 

Marielle de Sarnez 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei să 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca fosta 

Republică iugoslavă a Macedoniei să 
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înregistreze progrese în vederea aderării la 

UE; consideră că recomandarea de 

deschidere a negocierilor de aderare ar 

trebui să fie condiționată de implementarea 

neîntreruptă a acordului din iunie-iulie și 

de prioritățile urgente de reformă și că 

problema va fi discutată după alegerile 

parlamentare anticipate, așa cum a indicat 

Comisia; salută gradul ridicat de aliniere la 

acquis-ul legislativ și faptul că Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei a 

realizat unele progrese în ultimul an în 

aproximativ 25 de capitole din acquis, din 

cele 33; 

înregistreze progrese în vederea aderării la 

UE; consideră că recomandarea de 

deschidere a negocierilor de aderare ar 

trebui să fie condiționată de implementarea 

neîntreruptă a acordului din iunie-iulie și 

de prioritățile urgente de reformă și că 

problema va fi discutată după alegerile 

parlamentare anticipate, așa cum a indicat 

Comisia; salută gradul ridicat de aliniere la 

acquis-ul legislativ și faptul că fosta 

Republică iugoslavă a Macedoniei a 

realizat unele progrese în ultimul an în 

aproximativ 25 de capitole din acquis, din 

cele 33; aprobă angajamentul Comisiei 

Europene de a amâna procesul de 

extindere pentru a consolida realizările 

înregistrate de cele 28 de state membre; 

Or. fr 

Amendamentul  98 

Eleni Theocharous 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei să 

înregistreze progrese în vederea aderării la 

UE; consideră că recomandarea de 

deschidere a negocierilor de aderare ar 

trebui să fie condiționată de implementarea 

neîntreruptă a acordului din iunie-iulie și 

de prioritățile urgente de reformă și că 

problema va fi discutată după alegerile 

parlamentare anticipate, așa cum a indicat 

Comisia; salută gradul ridicat de aliniere la 

acquis-ul legislativ și faptul că Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei a 

realizat unele progrese în ultimul an în 

aproximativ 25 de capitole din acquis, din 

cele 33; 

4. consideră că este important să se asigure 

un sprijin continuu pentru ca FYROM să 

înregistreze progrese în vederea aderării la 

UE; consideră că recomandarea de 

deschidere a negocierilor de aderare ar 

trebui să fie condiționată de implementarea 

neîntreruptă a acordului din iunie-iulie și 

de prioritățile urgente de reformă și că 

problema va fi discutată după alegerile 

parlamentare anticipate, așa cum a indicat 

Comisia; salută gradul ridicat de aliniere la 

acquis-ul legislativ și faptul că fosta 

Republică iugoslavă a Macedoniei a 

realizat unele progrese în ultimul an în 

aproximativ 25 de capitole din acquis, din 

cele 33; 

Or. en 
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Amendamentul  99 

Richard Howitt 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

5. consideră că este esențial pentru 

procesul democratic ca procurorul special 

să-și îndeplinească atribuțiile conferite și să 

își mențină autonomia totală în investigarea 

interceptărilor, precum și ca reformele 

prioritare urgente vizând reformele 

sistematice ale statului de drept și ale 

drepturile fundamentale să fie 

implementate rapid; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la implementarea 

acordului politic și a priorităților urgente 

de reformă înaintea alegerilor din aprilie 

2016; 

5. consideră că este esențial pentru 

procesul democratic ca procurorului 

special să i se acorde sprijin deplin ca să-

și îndeplinească atribuțiile conferite și să 

își mențină autonomia totală în investigarea 

interceptărilor; solicită încetarea 

obstrucțiilor din instanțe pentru trimiterea 

probelor procurorului special, precum și 

sprijinirea modificării legii pentru a-i 

asigura o putere autonomă pentru 

protecția martorilor în cazurile care intră 

în competența instituției sale; 

Or. en 

 

Amendamentul  100 

David McAllister 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

5. consideră că este esențial pentru 

procesul democratic ca procurorul special 

să-și îndeplinească atribuțiile conferite și să 

își mențină autonomia totală în 

investigarea interceptărilor, precum și ca 

reformele prioritare urgente vizând 

reformele sistematice ale statului de drept 

și ale drepturile fundamentale să fie 

implementate rapid; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la implementarea 

acordului politic și a priorităților urgente 

5. consideră că este esențial pentru 

procesul democratic ca procurorul special 

să-și îndeplinească atribuțiile conferite și să 

își mențină autonomia totală și toate 

resursele necesare pentru investigarea 

interceptărilor, precum și ca reformele 

prioritare urgente vizând reformele 

sistematice ale statului de drept și ale 

drepturile fundamentale să fie 

implementate rapid; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la implementarea 
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de reformă înaintea alegerilor din aprilie 

2016; 

acordului politic și a priorităților urgente 

de reformă înaintea alegerilor din aprilie 

2016; 

Or. en 

 

Amendamentul  101 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

5. consideră că este esențial pentru 

procesul democratic ca procurorul special 

să-și îndeplinească atribuțiile conferite și să 

își mențină autonomia totală în investigarea 

interceptărilor, precum și ca reformele 

prioritare urgente vizând reformele 

sistematice ale statului de drept și ale 

drepturile fundamentale să fie 

implementate rapid; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la implementarea 

acordului politic și a priorităților urgente 

de reformă înaintea alegerilor din aprilie 

2016; 

5. consideră că este esențial pentru 

procesul democratic ca procurorul special 

să-și îndeplinească atribuțiile conferite și să 

își mențină, cu sprijinul autorităților 

competente, autonomia totală în 

investigarea interceptărilor, precum și ca 

reformele prioritare urgente vizând 

reformele sistematice ale statului de drept 

și ale drepturile fundamentale să fie 

implementate rapid; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la implementarea 

acordului politic și a priorităților urgente 

de reformă după alegerile din aprilie 2016, 

în conformitate cu concluziile adoptate de 

Consiliul Afaceri Generale în 

decembrie 2014 și condițiile convenite; 

Or. el 

 

Amendamentul  102 

Sergei Stanishev 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

5. consideră că este esențial pentru 

procesul democratic ca procurorul special 

să-și îndeplinească atribuțiile conferite și să 

5. consideră că este esențial pentru 

procesul democratic ca procurorul special 

să-și îndeplinească atribuțiile conferite și să 



 

PE573.037v01-00 54/157 AM\1080975RO.doc 

RO 

își mențină autonomia totală în investigarea 

interceptărilor, precum și ca reformele 

prioritare urgente vizând reformele 

sistematice ale statului de drept și ale 

drepturile fundamentale să fie 

implementate rapid; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la implementarea 

acordului politic și a priorităților urgente 

de reformă înaintea alegerilor din aprilie 

2016; 

își mențină autonomia totală în investigarea 

faptelor ilicite care rezultă din interceptări 

și în asigurarea răspunderii juridice și a 

răspunderii politice, precum și ca 

reformele prioritare urgente vizând 

reformele sistematice ale statului de drept 

și ale drepturile fundamentale să fie 

implementate rapid; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la implementarea 

acordului politic și a priorităților urgente 

de reformă după alegerile din aprilie 2016; 

Or. en 

 

Amendamentul  103 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

5. consideră că este esențial pentru 

procesul democratic ca procurorul special 

să-și îndeplinească atribuțiile conferite și să 

își mențină autonomia totală în investigarea 

interceptărilor, precum și ca reformele 

prioritare urgente vizând reformele 

sistematice ale statului de drept și ale 

drepturile fundamentale să fie 

implementate rapid; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la implementarea 

acordului politic și a priorităților urgente 

de reformă înaintea alegerilor din aprilie 

2016; 

5. consideră că este esențial pentru 

procesul democratic ca procurorul special 

să-și îndeplinească atribuțiile conferite și să 

își mențină autonomia totală în investigarea 

interceptărilor, precum și ca reformele 

prioritare urgente vizând reformele 

sistematice ale statului de drept și ale 

drepturile fundamentale să fie 

implementate rapid; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la implementarea 

acordului politic și a priorităților urgente 

de reformă după alegerile din aprilie 2016, 

în conformitate cu concluziile Consiliului 

Afaceri Generale din decembrie 2014 și 

cu condițiile stabilite; 

Or. en 

 

Amendamentul  104 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

5. consideră că este esențial pentru 

procesul democratic ca procurorul special 

să-și îndeplinească atribuțiile conferite și să 

își mențină autonomia totală în investigarea 

interceptărilor, precum și ca reformele 

prioritare urgente vizând reformele 

sistematice ale statului de drept și ale 

drepturile fundamentale să fie 

implementate rapid; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la implementarea 

acordului politic și a priorităților urgente 

de reformă înaintea alegerilor din aprilie 

2016; 

5. consideră că este esențial pentru 

procesul democratic ca procurorul special 

să-și îndeplinească atribuțiile conferite și să 

își mențină autonomia totală în investigarea 

interceptărilor, precum și ca reformele 

prioritare urgente vizând reformele 

sistematice ale statului de drept și ale 

drepturile fundamentale să fie 

implementate rapid; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la implementarea 

acordului politic și a priorităților urgente 

de reformă după alegerile din aprilie 2016; 

Or. en 

 

Amendamentul  105 

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

Giménez Barbat 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

5. consideră că este esențial pentru 

procesul democratic ca procurorul special 

să-și îndeplinească atribuțiile conferite și să 

își mențină autonomia totală în investigarea 

interceptărilor, precum și ca reformele 

prioritare urgente vizând reformele 

sistematice ale statului de drept și ale 

drepturile fundamentale să fie 

implementate rapid; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la implementarea 

acordului politic și a priorităților urgente 

de reformă înaintea alegerilor din aprilie 

2016; 

5. consideră că este esențial pentru 

procesul democratic ca procurorul special 

să-și îndeplinească atribuțiile conferite și să 

își mențină autonomia totală în investigarea 

interceptărilor, precum și ca reformele 

prioritare urgente vizând reformele 

sistematice ale statului de drept și ale 

drepturile fundamentale să fie 

implementate rapid; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la implementarea 

acordului politic și a priorităților urgente 

de reformă după alegerile din aprilie 2016; 

Or. en 
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Amendamentul  106 

Andrej Plenković 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

5. consideră că este esențial pentru 

procesul democratic ca procurorul special 

să-și îndeplinească atribuțiile conferite și să 

își mențină autonomia totală în investigarea 

interceptărilor, precum și ca reformele 

prioritare urgente vizând reformele 

sistematice ale statului de drept și ale 

drepturile fundamentale să fie 

implementate rapid; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la implementarea 

acordului politic și a priorităților urgente 

de reformă înaintea alegerilor din aprilie 

2016; 

5. consideră că este esențial pentru 

procesul democratic ca procurorul special 

să-și îndeplinească atribuțiile conferite și să 

își mențină autonomia totală în investigarea 

interceptărilor, precum și ca reformele 

prioritare urgente vizând reformele 

sistematice ale statului de drept și ale 

drepturile fundamentale să fie 

implementate rapid; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la implementarea 

acordului politic și a priorităților urgente 

de reformă înaintea alegerilor din aprilie 

2016; subliniază importanța organizării 

alegerilor din aprilie 2016 în mod credibil 

și în conformitate cu standardele 

internaționale și invită toate partidele să 

asigure condiții de concurență echitabile 

și reforme electorale în conformitate cu 

recomandările OSCE/ODIHR; 

Or. en 

 

Amendamentul  107 

Richard Howitt 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 5a. consideră că implementarea fără 

întârziere a priorităților urgente de 

reformă cu privire la reformele sistemice 

privind statul de drept și drepturile 

fundamentale este esențială pentru 

procesul democratic; invită Comisia să 
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raporteze Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la implementarea 

acordului politic și a priorităților urgente 

de reformă după alegerile din aprilie 

2016, precum și să prezinte o evaluare cu 

privire la desfășurarea alegerilor, după 

încheierea acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  108 

Richard Howitt 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 5 b (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 5b. subliniază că Comisia electorală de 

stat trebuie să atingă capacitatea maximă 

pentru a-și desfășura activitatea și că 

partidele trebuie să convină asupra unei 

metodologii de verificare a listelor 

alegătorilor și asupra gradului minim de 

verificare pe teren pentru a asigura 

legitimitatea alegerilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  109 

Eduard Kukan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

6. cere ca comisiile parlamentare 

responsabile de investigarea interceptărilor 

comunicațiilor și de securitate și 

contrainformațiile să fie convocate periodic 

și să funcționeze normal; subliniază că 

pentru aceste comisii trebuie asigurat un 

acces liber la datele necesare, la declarațiile 

martorilor și la asistență tehnică, precum și 

6. subliniază rolul esențial pe care îl joacă 

Parlamentul în dezvoltarea democratică a 

țării și ca for de dialog politic și de 

reprezentare; solicită îmbunătățirea și 

consolidarea funcțiilor sale legislative și 

de supraveghere; cere ca comisiile 

parlamentare responsabile de investigarea 

interceptărilor comunicațiilor și de 
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un control parlamentar credibil al activității 

serviciilor de informații, care să conțină 

mecanismele necesare de control și 

echilibru privind puterea executivă; 

securitate și contrainformațiile să fie 

convocate periodic și să funcționeze 

normal; solicită finalizarea recomandării 

Comisiei de anchetă privind evenimentele 

care au avut loc în parlament la 24 

decembrie 2012; subliniază că pentru 

aceste comisii trebuie asigurat un acces 

liber la datele necesare, la declarațiile 

martorilor și la asistență tehnică, precum și 

un control parlamentar credibil al activității 

serviciilor de informații, care să conțină 

mecanismele necesare de control și 

echilibru privind puterea executivă; 

Or. en 

 

Amendamentul  110 

Richard Howitt 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

6. cere ca comisiile parlamentare 

responsabile de investigarea interceptărilor 

comunicațiilor și de securitate și 

contrainformațiile să fie convocate periodic 

și să funcționeze normal; subliniază că 

pentru aceste comisii trebuie asigurat un 

acces liber la datele necesare, la declarațiile 

martorilor și la asistență tehnică, precum și 

un control parlamentar credibil al activității 

serviciilor de informații, care să conțină 

mecanismele necesare de control și 

echilibru privind puterea executivă; 

6. cere ca comisiile de supraveghere 

parlamentare responsabile de investigarea 

interceptărilor comunicațiilor și de 

securitate și contrainformațiile să fie 

convocate periodic și să funcționeze 

normal; subliniază că pentru aceste comisii 

trebuie asigurat un acces liber la datele 

necesare, la declarațiile martorilor și la 

asistență tehnică, precum și un control 

parlamentar credibil al activității serviciilor 

de informații, care să conțină mecanismele 

necesare de control și echilibru privind 

puterea executivă; constată că termenele 

de elaborare a rapoartelor de către 

comisiile parlamentare, prevăzute în 

acordul politic, nu au fost respectate; 

Or. en 

 

Amendamentul  111 

Angel Dzhambazki 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

6. cere ca comisiile parlamentare 

responsabile de investigarea interceptărilor 

comunicațiilor și de securitate și 

contrainformațiile să fie convocate periodic 

și să funcționeze normal; subliniază că 

pentru aceste comisii trebuie asigurat un 

acces liber la datele necesare, la declarațiile 

martorilor și la asistență tehnică, precum și 

un control parlamentar credibil al activității 

serviciilor de informații, care să conțină 

mecanismele necesare de control și 

echilibru privind puterea executivă; 

6. cere ca comisiile parlamentare 

responsabile de investigarea interceptărilor 

comunicațiilor și de securitate și 

contrainformațiile să fie convocate periodic 

și să funcționeze normal; regretă că 

activitatea comisiilor parlamentare este 

obstrucționată de partidul aflat la 

guvernare; subliniază că pentru aceste 

comisii trebuie asigurat un acces liber la 

datele necesare, la declarațiile martorilor și 

la asistență tehnică, precum și un control 

parlamentar credibil al activității serviciilor 

de informații, care să conțină mecanismele 

necesare de control și echilibru privind 

puterea executivă; 

Or. en 

 

Amendamentul  112 

Andrey Kovatchev 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 6a. salută disponibilitatea generală a 

autorităților de a publica arhivele 

agenților afiliați la serviciile secrete de 

represiune comuniste, dar constată cu 

îngrijorare că acest proces a fost gestionat 

în mod selectiv pentru a elimina 

adversarii politici „incomozi” din această 

țară; salută faptul că autoritățile au 

solicitat recuperarea arhivelor relevante 

ale serviciilor secrete iugoslave din Serbia 

și le încurajează să finalizeze această 

acțiune, care ar putea reprezenta o 

măsură semnificativă pentru ruperea 

definitivă de trecutul comunist și pentru 

democratizarea ulterioară a țării; 
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Or. en 

 

Amendamentul  113 

Eduard Kukan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 6a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

supravegherea și controlul interne și 

externe foarte slabe ale serviciilor de 

informații; solicită consolidarea urgentă a 

rolului de supraveghere al instituțiilor 

competente asupra serviciilor, precum și 

implementarea deplină a recomandărilor 

grupului de experți la nivel înalt privind 

problemele sistemice din domeniul 

statului de drept referitoare la 

interceptarea comunicațiilor, semnalată 

în primăvara anului 2015; 

Or. en 

 

Amendamentul  114 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

7. este îngrijorat de faptul că administrația 

publică macedoneană este în continuare 

sub influența politicului; îndeamnă 

guvernul să consolideze profesionalismul 

și independența la toate nivelurile și să 

asigure aplicarea integrală a principiilor 

vizând responsabilitatea, transparența și 

meritul; invită autoritățile competente să 

aplice într-o manieră sustenabilă Legea 

funcționarilor din administrație și Legea 

privind angajații sectorului public, precum 

și să adopte o strategie solidă de reformă a 

7. este îngrijorat de faptul că administrația 

publică macedoneană este în continuare 

fragmentată, politizată și sub influența 

politicului; îndeamnă guvernul să 

consolideze profesionalismul și 

independența la toate nivelurile și să 

asigure aplicarea integrală a principiilor 

vizând responsabilitatea, transparența și 

meritul; invită autoritățile competente să 

aplice într-o manieră sustenabilă Legea 

funcționarilor din administrație și Legea 

privind angajații sectorului public, în 
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administrației publice pentru perioada 

2016-2020, inclusiv un plan de acțiune, 

precum și un program de reformă a 

gestiunii finanțelor publice; 

deplină conformitate cu principiile 

transparenței, al meritocrației și al 

reprezentării egale, precum și să adopte o 

strategie solidă de reformă a administrației 

publice pentru perioada 2016-2020, 

inclusiv un plan de acțiune, precum și un 

program de reformă a gestiunii finanțelor 

publice; 

Or. el 

 

Amendamentul  115 

Angel Dzhambazki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

7. este îngrijorat de faptul că administrația 

publică macedoneană este în continuare 

sub influența politicului; îndeamnă 

guvernul să consolideze profesionalismul 

și independența la toate nivelurile și să 

asigure aplicarea integrală a principiilor 

vizând responsabilitatea, transparența și 

meritul; invită autoritățile competente să 

aplice într-o manieră sustenabilă Legea 

funcționarilor din administrație și Legea 

privind angajații sectorului public, precum 

și să adopte o strategie solidă de reformă a 

administrației publice pentru perioada 

2016-2020, inclusiv un plan de acțiune, 

precum și un program de reformă a 

gestiunii finanțelor publice; 

7. este îngrijorat de faptul că administrația 

publică macedoneană este în continuare 

sub influența puternică a politicului; 

îndeamnă guvernul să consolideze 

profesionalismul și independența la toate 

nivelurile și să asigure aplicarea integrală a 

principiilor vizând responsabilitatea, 

transparența și meritul; recomandă 

reprezentarea echitabilă a tuturor 

comunităților la toate nivelurile 

administrației publice; invită autoritățile 

competente să aplice într-o manieră 

sustenabilă Legea funcționarilor din 

administrație și Legea privind angajații 

sectorului public, precum și să adopte o 

strategie solidă de reformă a administrației 

publice pentru perioada 2016-2020, 

inclusiv un plan de acțiune, precum și un 

program de reformă a gestiunii finanțelor 

publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  116 

Eleni Theocharous 

 



 

PE573.037v01-00 62/157 AM\1080975RO.doc 

RO 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

7. este îngrijorat de faptul că administrația 

publică macedoneană este în continuare 

sub influența politicului; îndeamnă 

guvernul să consolideze profesionalismul 

și independența la toate nivelurile și să 

asigure aplicarea integrală a principiilor 

vizând responsabilitatea, transparența și 

meritul; invită autoritățile competente să 

aplice într-o manieră sustenabilă Legea 

funcționarilor din administrație și Legea 

privind angajații sectorului public, precum 

și să adopte o strategie solidă de reformă a 

administrației publice pentru perioada 

2016-2020, inclusiv un plan de acțiune, 

precum și un program de reformă a 

gestiunii finanțelor publice; 

7. este îngrijorat de faptul că administrația 

publică a FYROM este în continuare sub 

influența politicului; consideră că ar trebui 

propuse și puse în aplicare măsuri 

suplimentare și reforme eficiente; 
îndeamnă guvernul să consolideze 

profesionalismul și independența la toate 

nivelurile și să asigure aplicarea integrală a 

principiilor vizând responsabilitatea, 

transparența și meritul; invită autoritățile 

competente să aplice într-o manieră 

sustenabilă Legea funcționarilor din 

administrație și Legea privind angajații 

sectorului public, precum și să adopte o 

strategie solidă de reformă a administrației 

publice pentru perioada 2016-2020, 

inclusiv un plan de acțiune, precum și un 

program de reformă a gestiunii finanțelor 

publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  117 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

7. este îngrijorat de faptul că administrația 

publică macedoneană este în continuare 

sub influența politicului; îndeamnă 

guvernul să consolideze profesionalismul 

și independența la toate nivelurile și să 

asigure aplicarea integrală a principiilor 

vizând responsabilitatea, transparența și 

meritul; invită autoritățile competente să 

aplice într-o manieră sustenabilă Legea 

funcționarilor din administrație și Legea 

privind angajații sectorului public, precum 

și să adopte o strategie solidă de reformă a 

7. este îngrijorat de faptul că administrația 

publică a fostei Republici iugoslave a 

Macedoniei este în continuare sub 

influența politicului; îndeamnă guvernul să 

consolideze profesionalismul și 

independența la toate nivelurile și să 

asigure aplicarea integrală a principiilor 

vizând responsabilitatea, transparența și 

meritul; invită autoritățile competente să 

aplice într-o manieră sustenabilă Legea 

funcționarilor din administrație și Legea 

privind angajații sectorului public, precum 
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administrației publice pentru perioada 

2016-2020, inclusiv un plan de acțiune, 

precum și un program de reformă a 

gestiunii finanțelor publice; 

și să adopte o strategie solidă de reformă a 

administrației publice pentru perioada 

2016-2020, inclusiv un plan de acțiune, 

precum și un program de reformă a 

gestiunii finanțelor publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  118 

Nikos Androulakis 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

7. este îngrijorat de faptul că administrația 

publică macedoneană este în continuare 

sub influența politicului; îndeamnă 

guvernul să consolideze profesionalismul 

și independența la toate nivelurile și să 

asigure aplicarea integrală a principiilor 

vizând responsabilitatea, transparența și 

meritul; invită autoritățile competente să 

aplice într-o manieră sustenabilă Legea 

funcționarilor din administrație și Legea 

privind angajații sectorului public, precum 

și să adopte o strategie solidă de reformă a 

administrației publice pentru perioada 

2016-2020, inclusiv un plan de acțiune, 

precum și un program de reformă a 

gestiunii finanțelor publice; 

7. este îngrijorat de faptul că administrația 

publică este în continuare sub influența 

politicului; îndeamnă guvernul să 

consolideze profesionalismul și 

independența la toate nivelurile și să 

asigure aplicarea integrală a principiilor 

vizând responsabilitatea, transparența și 

meritul; invită autoritățile competente să 

aplice într-o manieră sustenabilă Legea 

funcționarilor din administrație și Legea 

privind angajații sectorului public, precum 

și să adopte o strategie solidă de reformă a 

administrației publice pentru perioada 

2016-2020, inclusiv un plan de acțiune, 

precum și un program de reformă a 

gestiunii finanțelor publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  119 

Tonino Picula 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

7. este îngrijorat de faptul că administrația 

publică macedoneană este în continuare 

7. este îngrijorat de faptul că administrația 

publică macedoneană este în continuare 
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sub influența politicului; îndeamnă 

guvernul să consolideze profesionalismul 

și independența la toate nivelurile și să 

asigure aplicarea integrală a principiilor 

vizând responsabilitatea, transparența și 

meritul; invită autoritățile competente să 

aplice într-o manieră sustenabilă Legea 

funcționarilor din administrație și Legea 

privind angajații sectorului public, precum 

și să adopte o strategie solidă de reformă a 

administrației publice pentru perioada 

2016-2020, inclusiv un plan de acțiune, 

precum și un program de reformă a 

gestiunii finanțelor publice; 

sub influența politicului; îndeamnă 

guvernul să consolideze profesionalismul 

și independența la toate nivelurile și să 

asigure aplicarea integrală a principiilor 

vizând responsabilitatea, transparența și 

meritul; solicită guvernului să instituie un 

moratoriu cu privire la punerea în 

aplicare a Legii privind transformarea 

posturilor temporare în posturi cu 

contracte pe durată nedeterminată, ca 

obligație impusă de prioritățile urgente de 

reformă; invită autoritățile competente să 

aplice într-o manieră sustenabilă Legea 

funcționarilor din administrație și Legea 

privind angajații sectorului public, precum 

și să adopte o strategie solidă de reformă a 

administrației publice pentru perioada 

2016-2020, inclusiv un plan de acțiune, 

precum și un program de reformă a 

gestiunii finanțelor publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  120 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

7. este îngrijorat de faptul că administrația 

publică macedoneană este în continuare 

sub influența politicului; îndeamnă 

guvernul să consolideze profesionalismul 

și independența la toate nivelurile și să 

asigure aplicarea integrală a principiilor 

vizând responsabilitatea, transparența și 

meritul; invită autoritățile competente să 

aplice într-o manieră sustenabilă Legea 

funcționarilor din administrație și Legea 

privind angajații sectorului public, precum 

și să adopte o strategie solidă de reformă a 

administrației publice pentru perioada 

2016-2020, inclusiv un plan de acțiune, 

precum și un program de reformă a 

7. este îngrijorat de faptul că administrația 

publică macedoneană este în continuare 

sub influența politicului; îndeamnă 

guvernul să consolideze profesionalismul, 

neutralitatea și independența la toate 

nivelurile și să asigure aplicarea integrală a 

principiilor vizând responsabilitatea, 

transparența și meritul; invită autoritățile 

competente să aplice într-o manieră 

sustenabilă Legea funcționarilor din 

administrație și Legea privind angajații 

sectorului public, precum și să adopte o 

strategie solidă de reformă a administrației 

publice pentru perioada 2016-2020, 

inclusiv un plan de acțiune, precum și un 
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gestiunii finanțelor publice; program de reformă a gestiunii finanțelor 

publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  121 

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

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 7a. subliniază că trebuie să se consolideze 

capacitatea administrativă și elaborarea 

unor politici favorabile incluziunii și 

bazate pe date concrete pentru a asigura 

punerea în aplicare eficientă a politicilor 

și a liniilor de autoritate; solicită 

elaborarea unui program de formare 

conceput pentru personalul din 

administrația publică; îndeamnă Comisia 

să acorde asistență și să facă schimb de 

posibilități în acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  122 

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

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 b (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 7b. sprijină planurile guvernului de a 

îmbunătăți accesibilitatea serviciilor 

publice, acordând prioritate dezvoltării 

serviciilor electronice; sugerează 

guvernului să identifice oportunități de 

înfrățire și să țină seama de bunele 

practici existente; constată că serviciile 

electronice ar reduce sarcina birocratică 

pentru stat, cetățeni și întreprinderi; în 

plus, serviciile electronice ar consolida 
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performanța economică a țării și ar 

permite creșterea transparenței 

administrației publice și a serviciilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  123 

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

Giménez Barbat 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

8. observă cadrul juridic bine stabilit și 

măsurile suplimentare adoptate pentru 

reformarea sistemului judiciar, dar regretă 

cazurile de justiție selectivă; solicită încă o 

dată manifestarea de voință politică pentru 

a depolitiza numirea și promovarea 

judecătorilor și procurorilor, precum și 

asigurarea profesionalismului și a 

independenței Consiliului Judiciar; 

subliniază că instanțele administrative 

trebuie să funcționeze normal, să aibă 

personal suficient și să fie independente, că 

trebuie consolidate mijloacele Academiei 

pentru judecători și procurori, având în 

vedere faptul că, potrivit rapoartelor, o 

cincime din totalitatea posturilor de 

judecător rămân vacante în țară din 

cauza numărului mic de candidați 

calificați; solicită adoptarea unei noi 

Strategii de reformă judiciară pentru 2015-

2020 și a unui plan de acțiune; 

8. observă cadrul juridic bine stabilit și 

măsurile anterioare adoptate pentru 

reformarea sistemului judiciar, dar regretă 

cazurile de justiție selectivă, în special prin 

aplicarea necorespunzătoare a articolului 

353 din Codul Penal; solicită încă o dată 

manifestarea de voință politică pentru a 

depolitiza numirea și promovarea 

judecătorilor și procurorilor, precum și 

asigurarea profesionalismului și a 

independenței Consiliului Judiciar; 

subliniază că instanțele administrative 

trebuie să funcționeze eficient, să aibă 

personal suficient și să fie independente, că 

trebuie consolidate mijloacele Academiei 

pentru judecători și procurori; solicită 

elaborarea și consultarea adecvată a 

părților interesate cu privire la o nouă 

Strategie de reformă judiciară pentru 2015-

2020 și la un nou plan de acțiune; 

Or. en 

 

Amendamentul  124 

Richard Howitt 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

8. observă cadrul juridic bine stabilit și 

măsurile suplimentare adoptate pentru 

reformarea sistemului judiciar, dar regretă 

cazurile de justiție selectivă; solicită încă o 

dată manifestarea de voință politică pentru 

a depolitiza numirea și promovarea 

judecătorilor și procurorilor, precum și 

asigurarea profesionalismului și a 

independenței Consiliului Judiciar; 

subliniază că instanțele administrative 

trebuie să funcționeze normal, să aibă 

personal suficient și să fie independente, că 

trebuie consolidate mijloacele Academiei 

pentru judecători și procurori, având în 

vedere faptul că, potrivit rapoartelor, o 

cincime din totalitatea posturilor de 

judecător rămân vacante în țară din 

cauza numărului mic de candidați 

calificați; solicită adoptarea unei noi 

Strategii de reformă judiciară pentru 2015-

2020 și a unui plan de acțiune; 

8. observă cadrul juridic bine stabilit și 

măsurile anterioare adoptate pentru 

reformarea sistemului judiciar, dar regretă 

cazurile de justiție selectivă, în special prin 

aplicarea necorespunzătoare a articolului 

353 din Codul Penal; solicită încă o dată 

manifestarea de voință politică pentru a 

depolitiza numirea și promovarea 

judecătorilor și procurorilor, precum și 

asigurarea profesionalismului și a 

independenței Consiliului Judiciar; 

subliniază că instanțele administrative 

trebuie să funcționeze normal, să aibă 

personal suficient și să fie independente, că 

trebuie consolidate mijloacele Academiei 

pentru judecători și procurori; solicită 

elaborarea și consultarea adecvată a 

părților interesate cu privire la o nouă 

Strategie de reformă judiciară pentru 2015-

2020 și la un nou plan de acțiune; 

Or. en 

 

Amendamentul  125 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

8. observă cadrul juridic bine stabilit și 

măsurile suplimentare adoptate pentru 

reformarea sistemului judiciar, dar regretă 

cazurile de justiție selectivă; solicită încă o 

dată manifestarea de voință politică pentru 

a depolitiza numirea și promovarea 

judecătorilor și procurorilor, precum și 

asigurarea profesionalismului și a 

independenței Consiliului Judiciar; 

subliniază că instanțele administrative 

trebuie să funcționeze normal, să aibă 

personal suficient și să fie independente, că 

8. observă cadrul juridic și măsurile 

adoptate pentru reformarea sistemului 

judiciar, și regretă cazurile de justiție 

selectivă; solicită încă o dată manifestarea 

de voință politică pentru a depolitiza 

numirea și promovarea judecătorilor și 

procurorilor, precum și asigurarea 

profesionalismului și a independenței 

Consiliului Judiciar; subliniază că 

instanțele administrative trebuie să 

funcționeze normal, să aibă personal 

suficient și să fie independente, că trebuie 
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trebuie consolidate mijloacele Academiei 

pentru judecători și procurori, având în 

vedere faptul că, potrivit rapoartelor, o 

cincime din totalitatea posturilor de 

judecător rămân vacante în țară din cauza 

numărului mic de candidați calificați; 

solicită adoptarea unei noi Strategii de 

reformă judiciară pentru 2015-2020 și a 

unui plan de acțiune; 

consolidate mijloacele Academiei pentru 

judecători și procurori, având în vedere 

faptul că, potrivit rapoartelor, o cincime 

din totalitatea posturilor de judecător 

rămân vacante în țară din cauza numărului 

mic de candidați calificați; solicită 

adoptarea unei noi Strategii de reformă 

judiciară pentru 2015-2020 și a unui plan 

de acțiune; 

Or. it 

 

Amendamentul  126 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

8. observă cadrul juridic bine stabilit și 

măsurile suplimentare adoptate pentru 

reformarea sistemului judiciar, dar regretă 

cazurile de justiție selectivă; solicită încă o 

dată manifestarea de voință politică pentru 

a depolitiza numirea și promovarea 

judecătorilor și procurorilor, precum și 

asigurarea profesionalismului și a 

independenței Consiliului Judiciar; 

subliniază că instanțele administrative 

trebuie să funcționeze normal, să aibă 

personal suficient și să fie independente, că 

trebuie consolidate mijloacele Academiei 

pentru judecători și procurori, având în 

vedere faptul că, potrivit rapoartelor, o 

cincime din totalitatea posturilor de 

judecător rămân vacante în țară din cauza 

numărului mic de candidați calificați; 

solicită adoptarea unei noi Strategii de 

reformă judiciară pentru 2015-2020 și a 

unui plan de acțiune; 

8. observă cadrul juridic bine stabilit și 

măsurile suplimentare adoptate pentru 

reformarea sistemului judiciar, dar regretă 

cazurile de justiție selectivă și lipsa 

independenței; solicită încă o dată 

manifestarea de voință politică, în practică, 

pentru a depolitiza numirea și promovarea 

judecătorilor și procurorilor, precum și 

asigurarea profesionalismului și a 

independenței Consiliului Judiciar; își 

exprimă îngrijorarea cu privire la 

regresele înregistrate începând din 2014, 

ca urmare a faptului că rezultatele 

obținute de procesul de reformă din 

ultimul deceniu au fost subminate 

semnificativ de ingerințele politice reale și 

potențiale în activitatea sistemului 

judiciar; subliniază că instanțele 

administrative trebuie să funcționeze 

normal, să aibă personal suficient și să fie 

independente, că trebuie consolidate 

mijloacele Academiei pentru judecători și 

procurori, având în vedere faptul că, 

potrivit rapoartelor, o cincime din 

totalitatea posturilor de judecător rămân 

vacante în țară din cauza numărului mic de 

candidați calificați; solicită adoptarea unei 
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noi Strategii de reformă judiciară pentru 

2015-2020 și a unui plan de acțiune; 

Or. el 

 

Amendamentul  127 

Nikos Androulakis 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

8. observă cadrul juridic bine stabilit și 

măsurile suplimentare adoptate pentru 

reformarea sistemului judiciar, dar regretă 

cazurile de justiție selectivă; solicită încă o 

dată manifestarea de voință politică pentru 

a depolitiza numirea și promovarea 

judecătorilor și procurorilor, precum și 

asigurarea profesionalismului și a 

independenței Consiliului Judiciar; 

subliniază că instanțele administrative 

trebuie să funcționeze normal, să aibă 

personal suficient și să fie independente, că 

trebuie consolidate mijloacele Academiei 

pentru judecători și procurori, având în 

vedere faptul că, potrivit rapoartelor, o 

cincime din totalitatea posturilor de 

judecător rămân vacante în țară din cauza 

numărului mic de candidați calificați; 

solicită adoptarea unei noi Strategii de 

reformă judiciară pentru 2015-2020 și a 

unui plan de acțiune; 

8. observă cadrul juridic și măsurile 

suplimentare adoptate pentru reformarea 

sistemului judiciar, dar regretă cazurile de 

justiție selectivă; solicită încă o dată 

manifestarea de voință politică pentru a 

depolitiza numirea și promovarea 

judecătorilor și procurorilor, precum și 

asigurarea profesionalismului și a 

independenței Consiliului Judiciar; își 

exprimă îngrijorarea cu privire la 

regresele înregistrate începând din 2014, 

ca urmare a faptului că rezultatele 

obținute de procesul de reformă din 

ultimul deceniu au fost subminate 

semnificativ de ingerințele politice reale și 

potențiale în activitatea sistemului 

judiciar; subliniază că instanțele 

administrative trebuie să funcționeze 

normal, să aibă personal suficient și să fie 

independente, că trebuie consolidate 

mijloacele Academiei pentru judecători și 

procurori, având în vedere faptul că, 

potrivit rapoartelor, o cincime din 

totalitatea posturilor de judecător rămân 

vacante în țară din cauza numărului mic de 

candidați calificați; solicită adoptarea unei 

noi Strategii de reformă judiciară pentru 

2015-2020 și a unui plan de acțiune; 

Or. en 
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Amendamentul  128 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

8. observă cadrul juridic bine stabilit și 

măsurile suplimentare adoptate pentru 

reformarea sistemului judiciar, dar regretă 

cazurile de justiție selectivă; solicită încă o 

dată manifestarea de voință politică pentru 

a depolitiza numirea și promovarea 

judecătorilor și procurorilor, precum și 

asigurarea profesionalismului și a 

independenței Consiliului Judiciar; 

subliniază că instanțele administrative 

trebuie să funcționeze normal, să aibă 

personal suficient și să fie independente, că 

trebuie consolidate mijloacele Academiei 

pentru judecători și procurori, având în 

vedere faptul că, potrivit rapoartelor, o 

cincime din totalitatea posturilor de 

judecător rămân vacante în țară din cauza 

numărului mic de candidați calificați; 

solicită adoptarea unei noi Strategii de 

reformă judiciară pentru 2015-2020 și a 

unui plan de acțiune; 

8. observă cadrul juridic și măsurile 

suplimentare adoptate pentru reformarea 

sistemului judiciar, dar regretă cazurile de 

justiție selectivă; solicită încă o dată 

manifestarea de voință politică pentru a 

depolitiza numirea și promovarea 

judecătorilor și procurorilor, precum și 

asigurarea profesionalismului și a 

independenței Consiliului Judiciar; își 

exprimă îngrijorarea cu privire la faptul 

că situația a regresat începând din 2014, 

ca urmare a faptului că rezultatele 

obținute de procesul de reformă din 

ultimul deceniu au fost subminate 

semnificativ de ingerințele politice reale și 

potențiale în activitatea sistemului 

judiciar; subliniază că instanțele 

administrative trebuie să funcționeze 

normal, să aibă personal suficient și să fie 

independente, că trebuie consolidate 

mijloacele Academiei pentru judecători și 

procurori, având în vedere faptul că, 

potrivit rapoartelor, o cincime din 

totalitatea posturilor de judecător rămân 

vacante în țară din cauza numărului mic de 

candidați calificați; solicită adoptarea unei 

noi Strategii de reformă judiciară pentru 

2015-2020 și a unui plan de acțiune; 

Or. en 

 

Amendamentul  129 

Angel Dzhambazki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

8. observă cadrul juridic bine stabilit și 

măsurile suplimentare adoptate pentru 

reformarea sistemului judiciar, dar regretă 

cazurile de justiție selectivă; solicită încă o 

dată manifestarea de voință politică pentru 

a depolitiza numirea și promovarea 

judecătorilor și procurorilor, precum și 

asigurarea profesionalismului și a 

independenței Consiliului Judiciar; 

subliniază că instanțele administrative 

trebuie să funcționeze normal, să aibă 

personal suficient și să fie independente, că 

trebuie consolidate mijloacele Academiei 

pentru judecători și procurori, având în 

vedere faptul că, potrivit rapoartelor, o 

cincime din totalitatea posturilor de 

judecător rămân vacante în țară din cauza 

numărului mic de candidați calificați; 

solicită adoptarea unei noi Strategii de 

reformă judiciară pentru 2015-2020 și a 

unui plan de acțiune; 

8. observă cadrul juridic bine stabilit și 

măsurile suplimentare adoptate pentru 

reformarea sistemului judiciar, dar regretă 

cazurile de justiție selectivă și își exprimă 

îngrijorarea cu privire la regresele 

înregistrate începând din 2014, ca urmare 

a ingerințelor politice reale și potențiale 

în activitatea sistemului judiciar; solicită 

încă o dată manifestarea de voință politică 

pentru a depolitiza numirea și promovarea 

judecătorilor și procurorilor, precum și 

asigurarea profesionalismului și a 

independenței Consiliului Judiciar; 

subliniază că instanțele administrative 

trebuie să funcționeze normal, să aibă 

personal suficient și să fie independente, că 

trebuie consolidate mijloacele Academiei 

pentru judecători și procurori, având în 

vedere faptul că, potrivit rapoartelor, o 

cincime din totalitatea posturilor de 

judecător rămân vacante în țară din cauza 

numărului mic de candidați calificați; 

solicită adoptarea unei noi Strategii de 

reformă judiciară pentru 2015-2020 și a 

unui plan de acțiune; 

Or. en 

 

Amendamentul  130 

Eleni Theocharous 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

8. observă cadrul juridic bine stabilit și 

măsurile suplimentare adoptate pentru 

reformarea sistemului judiciar, dar regretă 

cazurile de justiție selectivă; solicită încă o 

dată manifestarea de voință politică pentru 

a depolitiza numirea și promovarea 

judecătorilor și procurorilor, precum și 

asigurarea profesionalismului și a 

8. observă cadrul juridic bine stabilit și 

măsurile suplimentare adoptate pentru 

reformarea sistemului judiciar, dar regretă 

cazurile de justiție selectivă; consideră că 

ar trebui propuse și puse în aplicare 

măsuri suplimentare și reforme eficiente; 
solicită încă o dată manifestarea de voință 

politică pentru a depolitiza numirea și 
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independenței Consiliului Judiciar; 

subliniază că instanțele administrative 

trebuie să funcționeze normal, să aibă 

personal suficient și să fie independente, că 

trebuie consolidate mijloacele Academiei 

pentru judecători și procurori, având în 

vedere faptul că, potrivit rapoartelor, o 

cincime din totalitatea posturilor de 

judecător rămân vacante în țară din cauza 

numărului mic de candidați calificați; 

solicită adoptarea unei noi Strategii de 

reformă judiciară pentru 2015-2020 și a 

unui plan de acțiune; 

promovarea judecătorilor și procurorilor, 

precum și asigurarea profesionalismului și 

a independenței Consiliului Judiciar; 

subliniază că instanțele administrative 

trebuie să funcționeze normal, să aibă 

personal suficient și să fie independente, că 

trebuie consolidate mijloacele Academiei 

pentru judecători și procurori, având în 

vedere faptul că, potrivit rapoartelor, o 

cincime din totalitatea posturilor de 

judecător rămân vacante în țară din cauza 

numărului mic de candidați calificați; 

solicită adoptarea unei noi Strategii de 

reformă judiciară pentru 2015-2020 și a 

unui plan de acțiune; 

Or. en 

 

Amendamentul  131 

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

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că societatea civilă este bine 

organizată, dar își exprimă îngrijorarea cu 

privire la contextul dificil din jurul ei și la 

atacurile la care este supusă de politicieni 

și de mass-media publică; regretă 

cooperarea insuficientă cu organizațiile 

societății civile, la nivel central, dar și 

local, pentru elaborarea politicilor și a 

legilor; îndeamnă guvernul să elaboreze 

planul de acțiune 2015-2017 relevant și să 

înființeze Consiliul pentru cooperarea cu 

organizațiile societății civile; 

9. consideră că societatea civilă este bine 

organizată, dar își exprimă îngrijorarea cu 

privire la contextul dificil din jurul ei și la 

atacurile la care este supusă de politicieni 

și de mass-media publică; solicită 

autorităților să nu discrimineze 

organizațiile societății civile pe criterii 

precum afilierea politică, opiniile 

religioase sau structura etnică; consideră 

că libertatea de întrunire și de asociere nu 

ar trebui să fie negate niciunui grup de 

persoane fără o justificare 

corespunzătoare; regretă cooperarea 

insuficientă cu organizațiile societății 

civile, la nivel central, dar și local, pentru 

elaborarea politicilor și a legilor; îndeamnă 

guvernul să recunoască valoarea 

adăugată a organizațiilor societății civile 

în ceea ce privește dezbaterile politice și 

legiferarea, să elaboreze planul de acțiune 

2015-2017 relevant și să înființeze 
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Consiliul pentru cooperarea cu 

organizațiile societății civile, în 

componența căruia să intre, de asemenea, 

reprezentați ai diferitelor comunități; 

Or. en 

 

Amendamentul  132 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că societatea civilă este bine 

organizată, dar își exprimă îngrijorarea cu 

privire la contextul dificil din jurul ei și la 

atacurile la care este supusă de politicieni 

și de mass-media publică;regretă 

cooperarea insuficientă cu organizațiile 

societății civile, la nivel central, dar și 

local, pentru elaborarea politicilor și a 

legilor; îndeamnă guvernul să elaboreze 

planul de acțiune 2015-2017 relevant și să 

înființeze Consiliul pentru cooperarea cu 

organizațiile societății civile; 

9. consideră că societatea civilă este bine 

organizată, dar își exprimă îngrijorarea cu 

privire la contextul dificil din jurul ei și la 

atacurile la care este supusă de politicieni 

și de mass-media publică;regretă 

cooperarea insuficientă cu organizațiile 

societății civile, la nivel central, dar și 

local, pentru elaborarea politicilor și a 

legilor; îndeamnă guvernul să arate o 

dorință sinceră de a se consulta cu diferite 

părți interesate în procesul de elaborare a 

legislației și a politicilor, precum și să 
elaboreze planul de acțiune 2015-2017 

relevant și să înființeze Consiliul pentru 

cooperarea cu organizațiile societății civile; 

Or. el 

 

Amendamentul  133 

Jozo Radoš 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că societatea civilă este bine 

organizată, dar își exprimă îngrijorarea cu 

privire la contextul dificil din jurul ei și la 

atacurile la care este supusă de politicieni 

9. consideră că societatea civilă este bine 

organizată, dar își exprimă îngrijorarea cu 

privire la contextul dificil din jurul ei și la 

atacurile la care este supusă de politicieni 



 

PE573.037v01-00 74/157 AM\1080975RO.doc 

RO 

și de mass-media publică; regretă 

cooperarea insuficientă cu organizațiile 

societății civile, la nivel central, dar și 

local, pentru elaborarea politicilor și a 

legilor; îndeamnă guvernul să elaboreze 

planul de acțiune 2015-2017 relevant și să 

înființeze Consiliul pentru cooperarea cu 

organizațiile societății civile; 

și de mass-media publică; regretă 

cooperarea insuficientă cu organizațiile 

societății civile, la nivel central, dar și 

local, pentru elaborarea politicilor și a 

legilor; solicită autorităților să încurajeze 

participarea activă a organizațiilor 

societății civile la supravegherea 

întregului proces electoral; îndeamnă 

guvernul să elaboreze planul de acțiune 

2015-2017 relevant și să înființeze 

Consiliul pentru cooperarea cu 

organizațiile societății civile; 

Or. en 

 

Amendamentul  134 

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

Giménez Barbat 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că societatea civilă este bine 

organizată, dar își exprimă îngrijorarea cu 

privire la contextul dificil din jurul ei și la 

atacurile la care este supusă de politicieni 

și de mass-media publică; regretă 

cooperarea insuficientă cu organizațiile 

societății civile, la nivel central, dar și 

local, pentru elaborarea politicilor și a 

legilor; îndeamnă guvernul să elaboreze 

planul de acțiune 2015-2017 relevant și să 

înființeze Consiliul pentru cooperarea cu 

organizațiile societății civile; 

9. consideră că societatea civilă este bine 

organizată, dar își exprimă îngrijorarea cu 

privire la contextul dificil din jurul ei și la 

atacurile la care este supusă de politicieni 

și de mass-media publică; regretă 

cooperarea insuficientă cu organizațiile 

societății civile, la nivel central, dar și 

local, pentru elaborarea politicilor și a 

legilor; îndeamnă guvernul să elaboreze 

planul de acțiune 2015-2017 relevant și să 

înființeze Consiliul pentru cooperarea cu 

organizațiile societății civile; reamintește 

organismelor competente să asigure un 

proces deschis, transparent și favorabil 

incluziunii cu privire la punerea în 

aplicare a Strategiei pentru educație 

integrată, prin alocarea unor fonduri 

suficiente și prin includerea organizațiilor 

societății civile în procesul de revizuire și 

de punere în aplicare; 

Or. en 
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Amendamentul  135 

Cristian Dan Preda 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că societatea civilă este bine 

organizată, dar își exprimă îngrijorarea cu 

privire la contextul dificil din jurul ei și la 

atacurile la care este supusă de politicieni 

și de mass-media publică; regretă 

cooperarea insuficientă cu organizațiile 

societății civile, la nivel central, dar și 

local, pentru elaborarea politicilor și a 

legilor; îndeamnă guvernul să elaboreze 

planul de acțiune 2015-2017 relevant și să 

înființeze Consiliul pentru cooperarea cu 

organizațiile societății civile; 

9. consideră că societatea civilă este bine 

organizată, dar își exprimă îngrijorarea cu 

privire la contextul dificil din jurul ei și la 

atacurile la care este supusă de politicieni 

și de mass-media publică; regretă 

cooperarea insuficientă cu organizațiile 

societății civile, la nivel central, dar și 

local, pentru elaborarea politicilor și a 

legilor; îndeamnă guvernul să elaboreze 

planul de acțiune 2015-2017 relevant și să 

înființeze Consiliul pentru cooperarea cu 

organizațiile societății civile; constată cu 

îngrijorare ciocnirile violente dintre 

protestatari și poliție în timpul 

manifestărilor din luna mai și solicită 

guvernului să asigure respectarea deplină 

a libertății de întrunire; 

Or. en 

 

Amendamentul  136 

Tunne Kelam 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că societatea civilă este bine 

organizată, dar își exprimă îngrijorarea cu 

privire la contextul dificil din jurul ei și la 

atacurile la care este supusă de politicieni 

și de mass-media publică; regretă 

cooperarea insuficientă cu organizațiile 

societății civile, la nivel central, dar și 

local, pentru elaborarea politicilor și a 

legilor; îndeamnă guvernul să elaboreze 

9. consideră că societatea civilă este bine 

organizată, dar își exprimă îngrijorarea cu 

privire la contextul dificil din jurul ei și la 

atacurile la care este supusă de politicieni 

și de mass-media publică; regretă 

cooperarea insuficientă cu organizațiile 

societății civile, la nivel central, dar și 

local, pentru elaborarea politicilor și a 

legilor; îndeamnă guvernul să elaboreze 
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planul de acțiune 2015-2017 relevant și să 

înființeze Consiliul pentru cooperarea cu 

organizațiile societății civile; 

planul de acțiune 2015-2017 relevant și să 

înființeze Consiliul pentru cooperarea cu 

organizațiile societății civile și să includă 

organizațiile societății civile cu 

regularitate și în mod structurat în 

procesul de elaborare a politicilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  137 

David McAllister 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că societatea civilă este bine 

organizată, dar își exprimă îngrijorarea cu 

privire la contextul dificil din jurul ei și la 

atacurile la care este supusă de politicieni 

și de mass-media publică; regretă 

cooperarea insuficientă cu organizațiile 

societății civile, la nivel central, dar și 

local, pentru elaborarea politicilor și a 

legilor; îndeamnă guvernul să elaboreze 

planul de acțiune 2015-2017 relevant și să 

înființeze Consiliul pentru cooperarea cu 

organizațiile societății civile; 

9. consideră că societatea civilă este bine 

organizată, dar își exprimă îngrijorarea cu 

privire la contextul dificil din jurul ei și la 

atacurile la care este supusă de politicieni 

și de mass-media publică; regretă 

cooperarea insuficientă cu organizațiile 

societății civile, la nivel central, dar și 

local, pentru elaborarea politicilor și a 

legilor; îndeamnă guvernul să elaboreze 

planul de acțiune 2015-2017 relevant și să 

înființeze Consiliul pentru cooperarea cu 

organizațiile societății civile, astfel încât 

să faciliteze dialogul necesar; 

Or. en 

 

Amendamentul  138 

Andrey Kovatchev 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 9a. reiterează faptul că autoritățile și 

societatea civilă ar trebui să adopte 

măsuri adecvate de reconciliere istorică 

pentru a depăși dezbinarea dintre 



 

AM\1080975RO.doc 77/157 PE573.037v01-00 

 RO 

diferitele grupuri etnice și din interiorul 

acestora, inclusiv dintre cetățenii cu 

identitate bulgară; 

Or. en 

 

Amendamentul  139 

Andrey Kovatchev 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 b (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 9b. își exprimă dezamăgirea față de lipsa 

progreselor în ceea ce privește 

sărbătorirea împreună cu statele vecine 

membre ale UE a evenimentelor și a 

personalităților istorice comune, care ar 

contribui la o mai bună înțelegere a 

istoriei și la relații de bună vecinătate; 

încurajează înființarea unor comitete 

mixte de experți în domeniul istoriei și al 

educației, împreună cu Bulgaria și 

Grecia, pentru a contribui la o 

interpretare obiectivă și bazată de fapte a 

istoriei, pentru a consolida cooperarea 

universitară și pentru a promova o 

atitudine pozitivă a tinerilor față de 

vecinii lor; 

Or. en 

 

Amendamentul  140 

Andrey Kovatchev 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 c (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 9c. solicită ca autoritățile politice să se 

abțină de la utilizarea apartenenței la 

etnia bulgară pentru a aduce insulte și ca 

metodă de intimidare a adversarilor 
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politici; 

Or. en 

 

Amendamentul  141 

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

Giménez Barbat 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

10. este în continuare preocupat de 

fenomenul foarte răspândit al corupției, în 

special în administrația de stat și locală, de 

achizițiile publice și de finanțarea 

partidelor politice; îndeamnă guvernul să 

combată corupția neselectiv, să țină un 

registru credibil în ceea ce privește 

prevenirea și urmărirea penală, precum și 

să se asigure că toate autoritățile de control 

al aplicării legii și toate organismele de 

supraveghere au suficientă autonomie 

pentru a acționa independent; subliniază că 

trebuie creat un nou mecanism mai extins 

pentru protecția celor care semnalează 

nereguli, trebuie consolidată independența 

poliției, a parchetului și a Comisiei de stat 

pentru prevenirea corupției și că trebuie 

mărite resursele de personal și mijloacele 

tehnice ale Ministerului de interne, afectate 

combaterii corupției; 

10. este în continuare preocupat de 

fenomenul foarte răspândit al corupției, în 

special în administrația de stat și locală, de 

achizițiile publice și de finanțarea 

partidelor politice; îndeamnă guvernul să 

combată corupția neselectiv, să țină un 

registru credibil în ceea ce privește 

prevenirea și urmărirea penală a corupției 

la nivel înalt, precum și să se asigure că 

toate autoritățile de control al aplicării legii 

și toate organismele de supraveghere au 

suficientă autonomie pentru a acționa 

independent; constată adoptarea în 

noiembrie 2015 a Legii privind protecția 

denunțătorilor și îndeamnă autoritățile să 

asigure punerea sa în aplicare în 

conformitate cu standardele europene; 

subliniază că trebuie consolidată 

independența poliției, a parchetului și a 

Comisiei de stat pentru prevenirea 

corupției și că trebuie mărite resursele de 

personal și mijloacele tehnice ale 

Ministerului de interne, afectate combaterii 

corupției; solicită sporirea controlului 

asupra potențialelor conflicte de interese 

și asupra bunurilor care le aparțin 

funcționarilor aleși și desemnați, prin 

crearea unui registru central al 

funcționarilor publici; 

Or. en 
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Amendamentul  142 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

10. este în continuare preocupat de 

fenomenul foarte răspândit al corupției, în 

special în administrația de stat și locală, de 

achizițiile publice și de finanțarea 

partidelor politice; îndeamnă guvernul să 

combată corupția neselectiv, să țină un 

registru credibil în ceea ce privește 

prevenirea și urmărirea penală, precum și 

să se asigure că toate autoritățile de control 

al aplicării legii și toate organismele de 

supraveghere au suficientă autonomie 

pentru a acționa independent; subliniază că 

trebuie creat un nou mecanism mai extins 

pentru protecția celor care semnalează 

nereguli, trebuie consolidată independența 

poliției, a parchetului și a Comisiei de stat 

pentru prevenirea corupției și că trebuie 

mărite resursele de personal și mijloacele 

tehnice ale Ministerului de interne, afectate 

combaterii corupției; 

10. este în continuare preocupat de 

fenomenul foarte răspândit al corupției, în 

special în administrația de stat și locală, de 

achizițiile publice și de finanțarea 

partidelor politice; îndeamnă guvernul să 

combată cu fermitate corupția, să țină un 

registru credibil în ceea ce privește 

prevenirea și urmărirea penală, precum și 

să se asigure că toate autoritățile de control 

al aplicării legii și toate organismele de 

supraveghere au suficientă autonomie 

pentru a acționa independent; subliniază că 

trebuie creat un nou mecanism mai extins 

pentru protecția celor care semnalează 

nereguli, trebuie consolidată independența 

poliției, a parchetului și a Comisiei de stat 

pentru prevenirea corupției și că trebuie 

mărite resursele de personal și mijloacele 

tehnice ale Ministerului de interne, afectate 

combaterii corupției; 

Or. it 

 

Amendamentul  143 

Angel Dzhambazki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

10. este în continuare preocupat de 

fenomenul foarte răspândit al corupției, în 

special în administrația de stat și locală, de 

achizițiile publice și de finanțarea 

partidelor politice; îndeamnă guvernul să 

combată corupția neselectiv, să țină un 

registru credibil în ceea ce privește 

prevenirea și urmărirea penală, precum și 

10. este în continuare preocupat de 

fenomenul foarte răspândit al corupției, în 

special în administrația de stat și locală, de 

achizițiile publice și de finanțarea 

partidelor politice; este preocupat de 

fuzionarea activităților mediatice, politice 

și guvernamentale, în special în ceea ce 

privește cheltuielile publice; condamnă 
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să se asigure că toate autoritățile de control 

al aplicării legii și toate organismele de 

supraveghere au suficientă autonomie 

pentru a acționa independent; subliniază că 

trebuie creat un nou mecanism mai extins 

pentru protecția celor care semnalează 

nereguli, trebuie consolidată independența 

poliției, a parchetului și a Comisiei de stat 

pentru prevenirea corupției și că trebuie 

mărite resursele de personal și mijloacele 

tehnice ale Ministerului de interne, afectate 

combaterii corupției; 

ferm existența unor legături ilicite între 

legăturile economice, politice și de familie 

cu privire la cheltuirea fondurilor 

publice; solicită guvernului să adopte un 

cadru legislativ care să reglementeze 

conflictele de interese și să facă publice 

bunurile persoanelor care ocupă funcții 

înalte în stat, ca măsură suplimentară de 

combatere a corupției; îndeamnă guvernul 

să combată corupția neselectiv, să țină un 

registru credibil în ceea ce privește 

prevenirea și urmărirea penală, precum și 

să se asigure că toate autoritățile de control 

al aplicării legii și toate organismele de 

supraveghere au suficientă autonomie 

pentru a acționa independent; subliniază că 

trebuie creat un nou mecanism mai extins 

pentru protecția celor care semnalează 

nereguli, trebuie consolidată independența 

poliției, a parchetului și a Comisiei de stat 

pentru prevenirea corupției și că trebuie 

mărite resursele de personal și mijloacele 

tehnice ale Ministerului de interne, afectate 

combaterii corupției; 

Or. en 

 

Amendamentul  144 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

10. este în continuare preocupat de 

fenomenul foarte răspândit al corupției, în 

special în administrația de stat și locală, de 

achizițiile publice și de finanțarea 

partidelor politice; îndeamnă guvernul să 

combată corupția neselectiv, să țină un 

registru credibil în ceea ce privește 

prevenirea și urmărirea penală, precum și 

să se asigure că toate autoritățile de control 

al aplicării legii și toate organismele de 

supraveghere au suficientă autonomie 

pentru a acționa independent; subliniază că 

10. este în continuare preocupat de 

fenomenul foarte răspândit al corupției, în 

special în administrația de stat și locală, de 

achizițiile publice și de finanțarea 

partidelor politice; este preocupat de 

absența totală pe parcursul anului trecut 

a oricărui progres în problemele 

nerezolvate de corupție care au fost 

identificate; îndeamnă guvernul să 

combată corupția neselectiv, să țină un 

registru credibil în ceea ce privește 

prevenirea și urmărirea penală, precum și 



 

AM\1080975RO.doc 81/157 PE573.037v01-00 

 RO 

trebuie creat un nou mecanism mai extins 

pentru protecția celor care semnalează 

nereguli, trebuie consolidată independența 

poliției, a parchetului și a Comisiei de stat 

pentru prevenirea corupției și că trebuie 

mărite resursele de personal și mijloacele 

tehnice ale Ministerului de interne, afectate 

combaterii corupției; 

să se asigure că toate autoritățile de control 

al aplicării legii și toate organismele de 

supraveghere au suficientă autonomie 

pentru a acționa independent; încurajează 

organizațiile societății civile independente 

și mass-media să dezvăluie corupția și să 

sprijine investigațiile și studiile 

independente și imparțiale; subliniază că 

trebuie creat un nou mecanism mai extins 

pentru protecția celor care semnalează 

nereguli, trebuie consolidată independența 

poliției, a parchetului și a Comisiei de stat 

pentru prevenirea corupției și că trebuie 

mărite resursele de personal și mijloacele 

tehnice ale Ministerului de interne, afectate 

combaterii corupției; 

Or. el 

 

Amendamentul  145 

Cristian Dan Preda 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

10. este în continuare preocupat de 

fenomenul foarte răspândit al corupției, în 

special în administrația de stat și locală, de 

achizițiile publice și de finanțarea 

partidelor politice; îndeamnă guvernul să 

combată corupția neselectiv, să țină un 

registru credibil în ceea ce privește 

prevenirea și urmărirea penală, precum și 

să se asigure că toate autoritățile de control 

al aplicării legii și toate organismele de 

supraveghere au suficientă autonomie 

pentru a acționa independent; subliniază că 

trebuie creat un nou mecanism mai extins 

pentru protecția celor care semnalează 

nereguli, trebuie consolidată independența 

poliției, a parchetului și a Comisiei de stat 

pentru prevenirea corupției și că trebuie 

mărite resursele de personal și mijloacele 

tehnice ale Ministerului de interne, afectate 

10. este în continuare preocupat de 

fenomenul foarte răspândit al corupției, în 

special în administrația de stat și locală, de 

achizițiile publice și de finanțarea 

partidelor politice; îndeamnă guvernul să 

combată corupția neselectiv, să țină un 

registru credibil în ceea ce privește 

prevenirea și urmărirea penală, inclusiv în 

cazurile corupției la nivel înalt, precum și 

să se asigure că toate autoritățile de control 

al aplicării legii și toate organismele de 

supraveghere au suficientă autonomie 

pentru a acționa independent; subliniază că 

trebuie creat un nou mecanism mai extins 

pentru protecția celor care semnalează 

nereguli, trebuie consolidată independența 

poliției, a parchetului și a Comisiei de stat 

pentru prevenirea corupției și că trebuie 

mărite resursele de personal și mijloacele 

tehnice ale Ministerului de interne, afectate 
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combaterii corupției; combaterii corupției; 

Or. en 

 

Amendamentul  146 

Richard Howitt 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

10. este în continuare preocupat de 

fenomenul foarte răspândit al corupției, în 

special în administrația de stat și locală, de 

achizițiile publice și de finanțarea 

partidelor politice; îndeamnă guvernul să 

combată corupția neselectiv, să țină un 

registru credibil în ceea ce privește 

prevenirea și urmărirea penală, precum și 

să se asigure că toate autoritățile de control 

al aplicării legii și toate organismele de 

supraveghere au suficientă autonomie 

pentru a acționa independent; subliniază că 

trebuie creat un nou mecanism mai extins 

pentru protecția celor care semnalează 

nereguli, trebuie consolidată independența 

poliției, a parchetului și a Comisiei de stat 

pentru prevenirea corupției și că trebuie 

mărite resursele de personal și mijloacele 

tehnice ale Ministerului de interne, afectate 

combaterii corupției; 

10. este în continuare preocupat de 

fenomenul foarte răspândit al corupției, în 

special în administrația de stat și locală, de 

achizițiile publice și de finanțarea 

partidelor politice; îndeamnă guvernul să 

combată corupția neselectiv, să țină un 

registru credibil în ceea ce privește 

prevenirea și urmărirea penală, precum și 

să se asigure că toate autoritățile de control 

al aplicării legii și toate organismele de 

supraveghere au suficientă autonomie 

pentru a acționa independent; subliniază că 

trebuie creat un nou mecanism mai extins 

pentru protecția celor care semnalează 

nereguli, în conformitate cu standardele 

europene, trebuie consolidată 

independența poliției, a parchetului și a 

Comisiei de stat pentru prevenirea 

corupției și că trebuie mărite resursele de 

personal și mijloacele tehnice ale 

Ministerului de interne, afectate combaterii 

corupției; 

Or. en 

 

Amendamentul  147 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 11 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

11. salută faptul că poliția și parchetul au 

fost consolidate în combaterea 

criminalității organizate și că au fost luate 

măsuri, inclusiv operațiuni regionale sau 

internaționale, pentru a preveni și 

combate traficul de ființe umane; 
încurajează îmbunătățirea în continuare a 

cooperării între agențiile de control al 

aplicării legii, mărirea atribuțiilor și a 

resurselor alocate instanțelor și Agenției 

pentru gestionarea bunurilor confiscate; 

cere deschiderea Centrului național de 

coordonare a luptei împotriva criminalității 

organizate și crearea unui registru corect 

privind combaterea spălării de bani; 

11. încurajează îmbunătățirea în continuare 

a cooperării între autoritățile de aplicare a 

legii, mărirea atribuțiilor și a resurselor 

alocate instanțelor și Agenției pentru 

gestionarea bunurilor confiscate; cere 

deschiderea Centrului național de 

coordonare a luptei împotriva criminalității 

organizate și crearea unui registru corect 

privind combaterea spălării de bani; 

Or. it 

 

Amendamentul  148 

Neena Gill 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

11. salută faptul că poliția și parchetul au 

fost consolidate în combaterea 

criminalității organizate și că au fost luate 

măsuri, inclusiv operațiuni regionale sau 

internaționale, pentru a preveni și combate 

traficul de ființe umane; încurajează 

îmbunătățirea în continuare a cooperării 

între agențiile de control al aplicării legii, 

mărirea atribuțiilor și a resurselor alocate 

instanțelor și Agenției pentru gestionarea 

bunurilor confiscate; cere deschiderea 

Centrului național de coordonare a luptei 

împotriva criminalității organizate și 

crearea unui registru corect privind 

combaterea spălării de bani; 

11. salută faptul că poliția și parchetul au 

fost consolidate în combaterea 

criminalității organizate și că au fost luate 

măsuri, inclusiv operațiuni regionale sau 

internaționale, pentru a preveni și combate 

traficul de ființe umane; încurajează 

îmbunătățirea în continuare a cooperării 

între autoritățile de aplicare a legii, 

mărirea atribuțiilor și a resurselor alocate 

instanțelor și Agenției pentru gestionarea 

bunurilor confiscate; cere deschiderea 

Centrului național de coordonare a luptei 

împotriva criminalității organizate și 

crearea unui registru corect privind 

combaterea spălării de bani; felicită 

participarea fostei Republici iugoslave a 

Macedoniei la inițiativele regionale de 

combatere a traficului ilicit de arme de 
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foc și de explozive; solicită intensificarea 

cooperării în acest domeniu dintre 

Comisie, autoritățile macedonene și 

guvernele din regiune; 

Or. en 

 

Amendamentul  149 

Tunne Kelam 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

11. salută faptul că poliția și parchetul au 

fost consolidate în combaterea 

criminalității organizate și că au fost luate 

măsuri, inclusiv operațiuni regionale sau 

internaționale, pentru a preveni și combate 

traficul de ființe umane; încurajează 

îmbunătățirea în continuare a cooperării 

între agențiile de control al aplicării legii, 

mărirea atribuțiilor și a resurselor alocate 

instanțelor și Agenției pentru gestionarea 

bunurilor confiscate; cere deschiderea 

Centrului național de coordonare a luptei 

împotriva criminalității organizate și 

crearea unui registru corect privind 

combaterea spălării de bani; 

11. salută faptul că poliția și parchetul au 

fost consolidate în combaterea 

criminalității organizate și că au fost luate 

măsuri, inclusiv operațiuni regionale sau 

internaționale, pentru a preveni și combate 

traficul de ființe umane; salută cooperarea 

cu țările învecinate, cu statele membre ale 

UE și cu Eurojust în eliminarea mai 

multor rețele de criminalitate organizată; 
încurajează îmbunătățirea în continuare a 

cooperării între autoritățile de aplicare a 

legii, mărirea atribuțiilor și a resurselor 

alocate instanțelor și Agenției pentru 

gestionarea bunurilor confiscate; cere 

deschiderea Centrului național de 

coordonare a luptei împotriva criminalității 

organizate și crearea unui registru corect 

privind combaterea spălării de bani; 

Or. en 

 

Amendamentul  150 

Jasenko Selimovic 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

11. salută faptul că poliția și parchetul au 11. salută faptul că poliția și parchetul au 
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fost consolidate în combaterea 

criminalității organizate și că au fost luate 

măsuri, inclusiv operațiuni regionale sau 

internaționale, pentru a preveni și combate 

traficul de ființe umane; încurajează 

îmbunătățirea în continuare a cooperării 

între agențiile de control al aplicării legii, 

mărirea atribuțiilor și a resurselor alocate 

instanțelor și Agenției pentru gestionarea 

bunurilor confiscate; cere deschiderea 

Centrului național de coordonare a luptei 

împotriva criminalității organizate și 

crearea unui registru corect privind 

combaterea spălării de bani; 

fost consolidate în combaterea 

criminalității organizate și că au fost luate 

măsuri, inclusiv operațiuni regionale sau 

internaționale, pentru a preveni și combate 

traficul de ființe umane; încurajează 

îmbunătățirea în continuare a cooperării 

între autoritățile de aplicare a legii, în 

special în țările învecinate, mărirea 

atribuțiilor și a resurselor alocate 

instanțelor și Agenției pentru gestionarea 

bunurilor confiscate; cere deschiderea 

Centrului național de coordonare a luptei 

împotriva criminalității organizate și 

crearea unui registru corect privind 

combaterea spălării de bani; 

Or. en 

 

Amendamentul  151 

David McAllister 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 11 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 11a. cere încheierea anchetelor privind 

evenimentele de la Kumanovo; 

Or. en 

 

Amendamentul  152 

Angel Dzhambazki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

12. remarcă contribuția importantă la 

eforturile regionale de combatere a 

radicalismului islamic; încurajează 

elaborarea unei strategii globale și a unui 

plan de acțiune vizând prevenirea și 

combaterea radicalizării, în strânsă 

12. remarcă contribuția importantă la 

eforturile regionale de combatere a 

radicalismului islamic; încurajează 

elaborarea unei strategii globale și a unui 

plan de acțiune vizând prevenirea și 

combaterea radicalizării, în strânsă 
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cooperare cu comunitățile religioase și cu 

liderii acestora, precum și continuarea 

eforturilor de identificare, prevenire și 

dezmembrare a rețelelor de teroriști străini; 

cere încheierea anchetelor privind 

evenimentele de la Kumanovo; 

cooperare cu comunitățile religioase și cu 

liderii acestora, precum și continuarea 

eforturilor de identificare, prevenire și 

dezmembrare a rețelelor de teroriști străini; 

Or. en 

 

Amendamentul  153 

David McAllister 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

12. remarcă contribuția importantă la 

eforturile regionale de combatere a 

radicalismului islamic; încurajează 

elaborarea unei strategii globale și a unui 

plan de acțiune vizând prevenirea și 

combaterea radicalizării, în strânsă 

cooperare cu comunitățile religioase și cu 

liderii acestora, precum și continuarea 

eforturilor de identificare, prevenire și 

dezmembrare a rețelelor de teroriști străini; 

cere încheierea anchetelor privind 

evenimentele de la Kumanovo; 

12. remarcă contribuția importantă la 

eforturile regionale de combatere a 

radicalismului islamic; încurajează 

elaborarea unei strategii globale și a unui 

plan de acțiune vizând prevenirea și 

combaterea radicalizării, în strânsă 

cooperare cu comunitățile religioase și cu 

liderii acestora, precum și continuarea 

eforturilor de identificare, prevenire și 

dezmembrare a rețelelor de teroriști străini; 

Or. en 

 

Amendamentul  154 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

12. remarcă contribuția importantă la 

eforturile regionale de combatere a 

radicalismului islamic; încurajează 

elaborarea unei strategii globale și a unui 

plan de acțiune vizând prevenirea și 

12. remarcă contribuția importantă la 

eforturile regionale de combatere a 

radicalismului islamic; încurajează 

elaborarea unei strategii globale și a unui 

plan de acțiune vizând prevenirea și 
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combaterea radicalizării, în strânsă 

cooperare cu comunitățile religioase și cu 

liderii acestora, precum și continuarea 

eforturilor de identificare, prevenire și 

dezmembrare a rețelelor de teroriști străini; 

cere încheierea anchetelor privind 

evenimentele de la Kumanovo; 

combaterea radicalizării, în strânsă 

cooperare cu comunitățile religioase și cu 

liderii acestora, precum și continuarea 

eforturilor de identificare, prevenire și 

dezmembrare a rețelelor de teroriști străini; 

reafirmă cu hotărâre necesitatea unei 

strategii comune proactive privind politica 

externă, de securitate și de apărare, având 

în vedere actuala amenințare teroristă 

internațională; cere încheierea anchetelor 

privind evenimentele de la Kumanovo; 

Or. en 

 

Amendamentul  155 

Alojz Peterle 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 12a. luând în considerare contextul 

geopolitic actual din Europa și din 

vecinătatea acesteia, consideră că 

apartenența fostei Republici iugoslave a 

Macedoniei la NATO ar putea contribui 

la obținerea unui grad mai mare de 

securitate și de stabilitate politică în 

Europa de Sud-Est; solicită tuturor 

statelor membre ale UE care sunt membre 

ale NATO să sprijine în mod activ 

aderarea țării la NATO; 

Or. en 

 

Amendamentul  156 

Angel Dzhambazki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 12a. cere încheierea anchetelor privind 
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evenimentele de la Kumanovo; cere 

tuturor actorilor politici din țară să nu 

asocieze cazul cu radicalizarea islamică 

înainte de încheierea anchetei; salută 

declarațiile actorilor politici potrivit 

cărora evenimentele de la Kumanovo nu 

ar trebui să fie asociate cu relațiile 

interetnice; 

Or. en 

 

Amendamentul  157 

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

Andrej Plenković, Arne Gericke, Milan Zver 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 12a. consideră că apartenența fostei 

Republici iugoslave a Macedoniei la 

NATO ar putea contribui la obținerea 

unui grad mai mare de securitate și de 

stabilitate politică în Europa de Sud-Est; 

solicită tuturor statelor membre ale UE 

care sunt membre ale NATO să sprijine în 

mod activ aderarea țării la NATO; 

Or. en 

 

Amendamentul  158 

Tunne Kelam 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

13. reiterează invitația de a alinia legislația 

privind combaterea discriminării la acquis-

ul UE în ceea ce privește discriminarea pe 

motive de orientare sexuală; subliniază 

necesitatea de a combate prejudecățile și 

discriminarea împotriva romilor și de a le 

13. reiterează invitația de a alinia legislația 

privind combaterea discriminării la acquis-

ul UE în ceea ce privește discriminarea pe 

motive de orientare sexuală; subliniază 

necesitatea de a combate prejudecățile și 

discriminarea împotriva romilor și de a le 
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facilita accesul la prestațiile sociale; salută 

noua lege privind combaterea violenței 

domestice, dar observă că nu sunt 

recunoscute toate formele de violență în 

textul legii; îndeamnă autoritățile 

competente să ofere servicii de sprijin 

pentru victimele violenței domestice și să 

aloce resurse bugetare suficiente pentru 

implementarea strategiei și a planului de 

acțiune pentru egalitatea de gen; 

facilita accesul la integrare, la sistemul 

educațional și pe piața forței de muncă; 

salută noua lege privind combaterea 

violenței domestice, dar observă că nu sunt 

recunoscute toate formele de violență în 

textul legii; îndeamnă autoritățile 

competente să ofere servicii de sprijin 

pentru victimele violenței domestice și să 

aloce resurse bugetare suficiente pentru 

implementarea strategiei și a planului de 

acțiune pentru egalitatea de gen; 

Or. en 

 

Amendamentul  159 

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

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

13. reiterează invitația de a alinia legislația 

privind combaterea discriminării la acquis-

ul UE în ceea ce privește discriminarea pe 

motive de orientare sexuală; subliniază 

necesitatea de a combate prejudecățile și 

discriminarea împotriva romilor și de a le 

facilita accesul la prestațiile sociale; salută 

noua lege privind combaterea violenței 

domestice, dar observă că nu sunt 

recunoscute toate formele de violență în 

textul legii; îndeamnă autoritățile 

competente să ofere servicii de sprijin 

pentru victimele violenței domestice și să 

aloce resurse bugetare suficiente pentru 

implementarea strategiei și a planului de 

acțiune pentru egalitatea de gen; 

13. reiterează invitația de a alinia legislația 

privind combaterea discriminării la acquis-

ul UE în ceea ce privește discriminarea pe 

motive de orientare sexuală; subliniază 

necesitatea de a combate prejudecățile și 

discriminarea pe orice criteriu împotriva 

diferitelor comunități și de a le facilita 

accesul la prestațiile sociale, la educație și 

pe piața forței de muncă; salută noua lege 

privind combaterea violenței domestice, 

dar observă că nu sunt recunoscute toate 

formele de violență în textul legii; 

îndeamnă autoritățile competente să ofere 

servicii de sprijin pentru victimele violenței 

domestice și să aloce resurse bugetare 

suficiente pentru implementarea strategiei 

și a planului de acțiune pentru egalitatea de 

gen; 

Or. en 

 

Amendamentul  160 

Sofia Sakorafa 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

13. reiterează invitația de a alinia legislația 

privind combaterea discriminării la acquis-

ul UE în ceea ce privește discriminarea pe 

motive de orientare sexuală; subliniază 

necesitatea de a combate prejudecățile și 

discriminarea împotriva romilor și de a le 

facilita accesul la prestațiile sociale; salută 

noua lege privind combaterea violenței 

domestice, dar observă că nu sunt 

recunoscute toate formele de violență în 

textul legii; îndeamnă autoritățile 

competente să ofere servicii de sprijin 

pentru victimele violenței domestice și să 

aloce resurse bugetare suficiente pentru 

implementarea strategiei și a planului de 

acțiune pentru egalitatea de gen; 

13. reiterează invitația de a alinia legislația 

privind combaterea discriminării la acquis-

ul UE în ceea ce privește discriminarea pe 

motive de orientare sexuală; își reiterează 

îngrijorarea cu privire la faptul că 

comunitatea LGBTI continuă să se 

confrunte cu discriminare și conținut 

homofob în mass-media, atât online, cât și 

offline; condamnă utilizarea oricărui tip 

de violență împotriva comunității LGBTI 

și își reiterează solicitarea ca cei 

responsabili, inclusiv autorii incidentelor 

repetate de violență împotriva centrului de 

sprijin pentru persoane LGBTI de la 

Skopje, să fie aduși în fața justiției; 

regretă faptul că în luna august 

parlamentul a respins un proiect de 

modificare a legislației de combatere a 

discriminării, care ar fi interzis orice 

formă de discriminare directă sau 

indirectă pe motive de orientare sexuală și 

identitate de gen; reamintește guvernului 

și partidelor politice că au 

responsabilitatea de a forma o cultură a 

incluziunii și a toleranței; subliniază 

necesitatea de a combate prejudecățile și 

discriminarea împotriva romilor și de a le 

facilita accesul la prestațiile sociale; salută 

noua lege privind combaterea violenței 

domestice, dar observă că nu sunt 

recunoscute toate formele de violență în 

textul legii; îndeamnă autoritățile 

competente să ofere servicii de sprijin 

pentru victimele violenței domestice și să 

aloce resurse bugetare suficiente pentru 

implementarea strategiei și a planului de 

acțiune pentru egalitatea de gen; 

Or. el 
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Amendamentul  161 

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

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

13. reiterează invitația de a alinia legislația 

privind combaterea discriminării la acquis-

ul UE în ceea ce privește discriminarea pe 

motive de orientare sexuală; subliniază 

necesitatea de a combate prejudecățile și 

discriminarea împotriva romilor și de a le 

facilita accesul la prestațiile sociale; salută 

noua lege privind combaterea violenței 

domestice, dar observă că nu sunt 

recunoscute toate formele de violență în 

textul legii; îndeamnă autoritățile 

competente să ofere servicii de sprijin 

pentru victimele violenței domestice și să 

aloce resurse bugetare suficiente pentru 

implementarea strategiei și a planului de 

acțiune pentru egalitatea de gen; 

13. reiterează invitația de a alinia legislația 

privind combaterea discriminării la acquis-

ul UE în ceea ce privește discriminarea pe 

motive de orientare sexuală și identitate de 

gen; condamnă toate formele de violență 

îndreptate împotriva comunității LGBTI 

și îi invită pe toți liderii politici și din 

societate în general să facă același lucru; 

solicită aducerea autorilor în fața justiției; 
subliniază necesitatea de a combate 

prejudecățile și discriminarea împotriva 

romilor și de a le facilita accesul la 

prestațiile sociale; salută noua lege privind 

combaterea violenței domestice, dar 

observă că nu sunt recunoscute toate 

formele de violență în textul legii; 

îndeamnă autoritățile competente să ofere 

servicii de sprijin pentru victimele violenței 

domestice și să aloce resurse bugetare 

suficiente pentru implementarea strategiei 

și a planului de acțiune pentru egalitatea de 

gen; reamintește guvernului și partidelor 

politice că au responsabilitatea de a crea o 

cultură a incluziunii și a acceptării; 

Or. en 

 

Amendamentul  162 

Richard Howitt 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

13. reiterează invitația de a alinia legislația 

privind combaterea discriminării la acquis-

ul UE în ceea ce privește discriminarea pe 

motive de orientare sexuală; subliniază 

13. reiterează invitația de a alinia legislația 

privind combaterea discriminării la acquis-

ul UE în ceea ce privește discriminarea pe 

motive de orientare sexuală și identitate de 
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necesitatea de a combate prejudecățile și 

discriminarea împotriva romilor și de a le 

facilita accesul la prestațiile sociale; salută 

noua lege privind combaterea violenței 

domestice, dar observă că nu sunt 

recunoscute toate formele de violență în 

textul legii; îndeamnă autoritățile 

competente să ofere servicii de sprijin 

pentru victimele violenței domestice și să 

aloce resurse bugetare suficiente pentru 

implementarea strategiei și a planului de 

acțiune pentru egalitatea de gen; 

gen și constată că noii membri ai Comisiei 

de combatere a discriminării au fost aleși 

pe criteriul afilierii politice la coaliția de 

la guvernare, conducând astfel la 

întrebarea dacă imparțialitatea și 

funcționarea eficientă nu sunt afectate; 

subliniază necesitatea de a combate 

prejudecățile și discriminarea împotriva 

romilor și de a le facilita accesul la 

prestațiile sociale; salută noua lege privind 

combaterea violenței domestice, dar 

observă că nu sunt recunoscute toate 

formele de violență în textul legii; 

îndeamnă autoritățile competente să ofere 

servicii de sprijin pentru victimele violenței 

domestice și să aloce resurse bugetare 

suficiente pentru implementarea strategiei 

și a planului de acțiune pentru egalitatea de 

gen; 

Or. en 

 

Amendamentul  163 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

13. reiterează invitația de a alinia legislația 

privind combaterea discriminării la acquis-

ul UE în ceea ce privește discriminarea pe 

motive de orientare sexuală; subliniază 

necesitatea de a combate prejudecățile și 

discriminarea împotriva romilor și de a le 

facilita accesul la prestațiile sociale; salută 

noua lege privind combaterea violenței 

domestice, dar observă că nu sunt 

recunoscute toate formele de violență în 

textul legii; îndeamnă autoritățile 

competente să ofere servicii de sprijin 

pentru victimele violenței domestice și să 

aloce resurse bugetare suficiente pentru 

implementarea strategiei și a planului de 

13. reiterează invitația de a alinia legislația 

privind combaterea discriminării la acquis-

ul UE în ceea ce privește discriminarea pe 

motive de orientare sexuală și identitate de 

gen și constată că noii membri ai comisiei 

au fost aleși pe criteriul afilierii politice și 

nu pot asigura o funcționare imparțială și 

eficientă; subliniază necesitatea de a 

combate prejudecățile și discriminarea 

împotriva romilor și de a le facilita accesul 

la prestațiile sociale; salută noua lege 

privind combaterea violenței domestice, 

dar observă că nu sunt recunoscute toate 

formele de violență în textul legii; 

îndeamnă autoritățile competente să ofere 

servicii de sprijin pentru victimele violenței 
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acțiune pentru egalitatea de gen; domestice și să aloce resurse bugetare 

suficiente pentru implementarea strategiei 

și a planului de acțiune pentru egalitatea de 

gen; 

Or. en 

 

Amendamentul  164 

Tonino Picula 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

13. reiterează invitația de a alinia legislația 

privind combaterea discriminării la acquis-

ul UE în ceea ce privește discriminarea pe 

motive de orientare sexuală; subliniază 

necesitatea de a combate prejudecățile și 

discriminarea împotriva romilor și de a le 

facilita accesul la prestațiile sociale; salută 

noua lege privind combaterea violenței 

domestice, dar observă că nu sunt 

recunoscute toate formele de violență în 

textul legii; îndeamnă autoritățile 

competente să ofere servicii de sprijin 

pentru victimele violenței domestice și să 

aloce resurse bugetare suficiente pentru 

implementarea strategiei și a planului de 

acțiune pentru egalitatea de gen; 

13. reiterează invitația de a alinia legislația 

privind combaterea discriminării la acquis-

ul UE în ceea ce privește discriminarea pe 

motive de orientare sexuală; subliniază 

necesitatea de a combate prejudecățile și 

discriminarea împotriva romilor și de a le 

facilita accesul la prestațiile sociale; 

regretă că noua structură a Comisiei de 

combatere a discriminării nu cuprinde 

decât un membru de sex feminin, în timp 

ce unii membri au o reputație de utilizare 

a practicilor de discriminare; salută noua 

lege privind combaterea violenței 

domestice, dar observă că nu sunt 

recunoscute toate formele de violență în 

textul legii; îndeamnă autoritățile 

competente să ofere servicii de sprijin 

pentru victimele violenței domestice și să 

aloce resurse bugetare suficiente pentru 

implementarea strategiei și a planului de 

acțiune pentru egalitatea de gen; 

Or. en 

 

Amendamentul  165 

Richard Howitt 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 13a. reafirmă că Legea privind 

combaterea discriminării ar trebui să fie 

modificată pentru a fi aliniată la acquis, 

astfel încât să includă toate grupurile 

menționate la articolul 19 din Tratatul 

privind funcţionarea Uniunii Europene; 

condamnă discursul de incitare la ură 

împotriva grupurilor discriminate și 

solicită anchetarea și condamnarea 

prompte, imparțiale și eficace ale tuturor 

infracțiunilor motivate de ură și ale 

atacurilor împotriva anumitor persoane 

din motive discriminatorii; 

Or. en 

 

Amendamentul  166 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 13a. salută, în acest context, „Declarația 

de la Pristina”, care cere guvernelor, 

organizațiilor internaționale, 

organizațiilor interguvernamentale și 

celor ale societății civile să aplice în 

detaliu principiile nediscriminării și 

egalității în activitățile și deciziile lor 

privind promovarea și respectarea 

drepturilor romilor și combaterea 

atitudinilor negative față de romi din 

Balcanii de Vest; 

Or. en 

 

Amendamentul  167 

Ramona Nicole Mănescu 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

14. remarcă îngrijorat că la nivel interetnic 

coexistența este încă fragilă; reamintește 

liderilor de partid angajamentul pe care și 

l-au luat de a aplica integral Acordul-cadru 

de la Ohrid (OFA) și de a finaliza 

reexaminarea acestuia; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului și Consiliului cu 

privire la situația coexistenței interetnice 

din țară și la aplicarea OFA; 

14. remarcă îngrijorat că la nivel interetnic 

coexistența este încă fragilă; reamintește 

liderilor de partid angajamentul pe care și 

l-au luat de a aplica integral Acordul-cadru 

de la Ohrid (OFA) și de a finaliza 

reexaminarea acestuia; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului și Consiliului cu 

privire la situația coexistenței interetnice 

din țară și la aplicarea OFA; constată că 

măsurile menite să abordeze 

reprezentarea insuficientă a minorităților 

mai mici rămân insuficiente și consideră 

că este necesară majorarea sprijinului 

financiar politic și de stat pentru 

implementarea eficientă a strategiei 

privind educația integrată; în acest 

context, solicită guvernului și autorităților 

locale competente să continue 

implementarea strategiei privind educația 

integrată și consideră că este importantă 

includerea organizațiilor societății civile 

(OSC) în acest proces; recomandă o 

abordare mai proactivă, menită să 

garanteze respectarea identității etnice, 

culturale și lingvistice a tuturor 

comunităților; 

Or. en 

 

Amendamentul  168 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

14. remarcă îngrijorat că la nivel interetnic 

coexistența este încă fragilă; reamintește 

liderilor de partid angajamentul pe care și 

l-au luat de a aplica integral Acordul-cadru 

14. remarcă îngrijorat că la nivel interetnic 

coexistența este încă fragilă și că sunt 

necesare eforturi mai susținute și mai 

eficiente pentru consolidarea dialogului 
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de la Ohrid (OFA) și de a finaliza 

reexaminarea acestuia; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului și Consiliului cu 

privire la situația coexistenței interetnice 

din țară și la aplicarea OFA; 

interetnic; reamintește liderilor de partid 

angajamentul pe care și l-au luat de a 

aplica integral Acordul-cadru de la Ohrid 

(OFA) și de a finaliza reexaminarea 

acestuia; subliniază importanța începerii 

fără întârziere a mult-așteptatului 

recensământ; invită Comisia să raporteze 

Parlamentului și Consiliului cu privire la 

situația coexistenței interetnice din țară și 

la aplicarea OFA; își reiterează opinia 

referitoare la educația integrată și 

reamintește organismelor competente să 

asigure un proces deschis, transparent și 

favorabil incluziunii pentru punerea în 

aplicare a Strategiei privind educația 

integrată, prin alocarea de fonduri și prin 

includerea organizațiilor societății civile 

în procesul de revizuire și de 

implementare; 

Or. en 

 

Amendamentul  169 

Angel Dzhambazki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

14. remarcă îngrijorat că la nivel interetnic 

coexistența este încă fragilă; reamintește 

liderilor de partid angajamentul pe care și 

l-au luat de a aplica integral Acordul-cadru 

de la Ohrid (OFA) și de a finaliza 

reexaminarea acestuia; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului și Consiliului cu 

privire la situația coexistenței interetnice 

din țară și la aplicarea OFA; 

14. remarcă îngrijorat că la nivel interetnic 

coexistența este încă fragilă; consideră că 

trebuie adoptate măsuri specifice pentru a 

garanta drepturile și libertățile tuturor 

cetățenilor și pentru a realiza coeziunea 

socială între diferitele comunități etnice, 

naționale și religioase; reamintește 

liderilor de partid angajamentul pe care și 

l-au luat de a aplica integral Acordul-cadru 

de la Ohrid (OFA) și de a finaliza 

reexaminarea acestuia; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului și Consiliului cu 

privire la situația coexistenței interetnice 

din țară și la aplicarea OFA; condamnă 

toate formele de iredentism și orice 

încercare de dezintegrare a diferitelor 
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grupuri sociale; 

Or. en 

 

Amendamentul  170 

Louis Michel 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

14. remarcă îngrijorat că la nivel interetnic 

coexistența este încă fragilă; reamintește 

liderilor de partid angajamentul pe care și 

l-au luat de a aplica integral Acordul-cadru 

de la Ohrid (OFA) și de a finaliza 

reexaminarea acestuia; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului și Consiliului cu 

privire la situația coexistenței interetnice 

din țară și la aplicarea OFA; 

14. remarcă îngrijorat că la nivel interetnic 

coexistența este încă fragilă; reamintește 

liderilor de partid angajamentul pe care și 

l-au luat de a aplica integral Acordul-cadru 

de la Ohrid (OFA) și de a finaliza 

reexaminarea acestuia; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului și Consiliului cu 

privire la situația coexistenței interetnice 

din țară și la aplicarea OFA; reamintește 

că educația și formarea culturală pot 

contribui la o interpretare obiectivă a 

istoriei regiunii, la crearea unui climat de 

toleranță și la promovarea reconcilierii 

între diferitele grupuri ale populației; 

Or. nl 

 

Amendamentul  171 

Cristian Dan Preda 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

14. remarcă îngrijorat că la nivel interetnic 

coexistența este încă fragilă; reamintește 

liderilor de partid angajamentul pe care și 

l-au luat de a aplica integral Acordul-cadru 

de la Ohrid (OFA) și de a finaliza 

reexaminarea acestuia; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului și Consiliului cu 

privire la situația coexistenței interetnice 

14. remarcă îngrijorat că la nivel interetnic 

coexistența este încă fragilă; reamintește 

liderilor de partid angajamentul pe care și 

l-au luat de a aplica integral Acordul-cadru 

de la Ohrid (OFA) și de a finaliza 

reexaminarea acestuia; solicită tuturor 

partidelor politice și organizațiilor 

societății civile să susțină promovarea 
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din țară și la aplicarea OFA; proactivă a unei societăți multietnice și 

multireligioase, incluzive și tolerante; 
invită Comisia să raporteze Parlamentului 

și Consiliului cu privire la situația 

coexistenței interetnice din țară și la 

aplicarea OFA; 

Or. en 

 

Amendamentul  172 

Tunne Kelam 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

14. remarcă îngrijorat că la nivel interetnic 

coexistența este încă fragilă; reamintește 

liderilor de partid angajamentul pe care și 

l-au luat de a aplica integral Acordul-cadru 

de la Ohrid (OFA) și de a finaliza 

reexaminarea acestuia; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului și Consiliului cu 

privire la situația coexistenței interetnice 

din țară și la aplicarea OFA; 

14. remarcă îngrijorat că la nivel interetnic 

coexistența este încă fragilă; reamintește 

liderilor de partid angajamentul pe care și 

l-au luat de a aplica integral Acordul-cadru 

de la Ohrid (OFA) și de a finaliza 

reexaminarea acestuia; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului și Consiliului cu 

privire la situația coexistenței interetnice 

din țară și la aplicarea OFA; solicită o mai 

bună coordonare a programului strategic 

de descentralizare pentru 2015-2020 și a 

planului său de acțiune; 

Or. en 

 

Amendamentul  173 

Jasenko Selimovic 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

14. remarcă îngrijorat că la nivel interetnic 

coexistența este încă fragilă; reamintește 

liderilor de partid angajamentul pe care și 

l-au luat de a aplica integral Acordul-cadru 

de la Ohrid (OFA) și de a finaliza 

14. remarcă îngrijorat că la nivel interetnic 

coexistența este încă fragilă; reamintește 

liderilor de partid angajamentul pe care și 

l-au luat de a aplica integral Acordul-cadru 

de la Ohrid (OFA) și de a finaliza 
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reexaminarea acestuia; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului și Consiliului cu 

privire la situația coexistenței interetnice 

din țară și la aplicarea OFA; 

reexaminarea acestuia; solicită propuneri 

prin care să se garanteze în continuare 

conviețuirea interetnică; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului și Consiliului cu 

privire la situația coexistenței interetnice 

din țară și la aplicarea OFA; 

Or. en 

 

Amendamentul  174 

Tonino Picula 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

14. remarcă îngrijorat că la nivel interetnic 

coexistența este încă fragilă; reamintește 

liderilor de partid angajamentul pe care și 

l-au luat de a aplica integral Acordul-cadru 

de la Ohrid (OFA) și de a finaliza 

reexaminarea acestuia; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului și Consiliului cu 

privire la situația coexistenței interetnice 

din țară și la aplicarea OFA; 

14. remarcă îngrijorat că la nivel interetnic 

coexistența este încă fragilă; reamintește 

guvernului, instituțiilor și liderilor de 

partid angajamentul pe care și l-au luat de a 

aplica integral Acordul-cadru de la Ohrid 

(OFA) și de a finaliza reexaminarea 

acestuia; invită Comisia să raporteze 

Parlamentului și Consiliului cu privire la 

situația coexistenței interetnice din țară și 

la aplicarea OFA; 

Or. en 

 

Amendamentul  175 

Eduard Kukan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

14. remarcă îngrijorat că la nivel interetnic 

coexistența este încă fragilă; reamintește 

liderilor de partid angajamentul pe care și 

l-au luat de a aplica integral Acordul-cadru 

de la Ohrid (OFA) și de a finaliza 

reexaminarea acestuia; invită Comisia să 

raporteze Parlamentului și Consiliului cu 

14. remarcă îngrijorat că la nivel interetnic 

coexistența este încă fragilă; reamintește 

liderilor de partid angajamentul pe care și 

l-au luat de a aplica integral Acordul-cadru 

de la Ohrid (OFA) și de a finaliza 

reexaminarea acestuia, incluzând 

recomandările de politică; invită Comisia 
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privire la situația coexistenței interetnice 

din țară și la aplicarea OFA; 

să raporteze Parlamentului și Consiliului cu 

privire la situația coexistenței interetnice 

din țară și la aplicarea OFA; 

Or. en 

 

Amendamentul  176 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 14a. solicită autorităților să se asigure că 

recomandările Avocatului Poporului și 

ale altor organismelor consultative sunt 

respectate de toate organismele de stat, în 

deplină conformitate cu legea și cu 

principiul răspunderii, pentru a asigura 

aplicarea unor sancțiuni juridice eficiente 

pentru nerespectarea cererilor și a 

recomandărilor organismelor 

independente, precum și pentru a se 

asigura că Legea privind Avocatul 

Poporului este modificată pentru a 

respecta pe deplin principiile definite de 

ONU la Paris privind statutul și 

funcționarea instituțiilor naționale pentru 

protejarea și promovarea drepturilor 

omului; 

Or. en 

 

Amendamentul  177 

Andrey Kovatchev 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 14a. încurajează autoritățile să desfășoare 

din nou recensământul întrerupt, care ar 
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furniza statistici precise cu privire la 

datele referitoare la populație, servind 

drept bază pentru programele de 

dezvoltare ale guvernului și pentru 

planificarea corespunzătoare a bugetului; 

constată cu îngrijorare că cetățenii de 

etnie bulgară sunt în continuare 

împiedicați să își declare naționalitatea 

din cauza lipsei unor rubrici 

corespunzătoare în documentele de 

recensământ și, din acest motiv, îndeamnă 

țara să adopte măsurile necesare pentru a 

elimina obstacolul susmenționat; 

Or. en 

 

Amendamentul  178 

Richard Howitt 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 14a. reiterează recomandarea din 

rezoluția sa anterioară referitoare la 

educația integrată și reamintește 

organismelor competente să asigure un 

proces deschis, transparent și favorabil 

incluziunii cu privire la punerea în 

aplicare a Strategiei privind educația 

integrată, prin alocarea de fonduri și prin 

includerea organizațiilor societății civile 

în procesul de revizuire și de 

implementare; 

Or. en 

 

Amendamentul  179 

Richard Howitt 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

15. deplânge deteriorarea libertății mass-

mediei; este foarte preocupat de polarizarea 

continuă a mass-mediei, de cazurile de 

intimidare și de autocenzură, de 

intervențiile politice sistematice în 

politicile editoriale și de standardele 

profesionale scăzute ale jurnaliștilor; 

îndeamnă guvernul să aplice în publicitate 

criterii transparente și obiective și să 

asigure o aplicare transparentă și 

nearbitrară a noii legi privind 

comunicațiile electronice și serviciile 

mass-media audiovizuale, inclusiv 

consolidarea independenței și a resurselor 

autorității de control al mass-mediei; 

solicită asigurarea independenței editoriale 

și financiare a serviciilor publice de 

radiodifuziune; 

15. deplânge deteriorarea libertății de 

exprimare și a libertății mass-mediei; este 

foarte preocupat de polarizarea continuă a 

mass-mediei și de discursurile de incitare 

la ură din mass-media, de cazurile de 

intimidare și de autocenzură, de 

intervențiile politice sistematice în 

politicile editoriale și de lipsa unor 

rapoarte de anchetă echilibrate; îndeamnă 

guvernul să aplice în publicitate criterii 

transparente și obiective privind 

anunțurile serviciilor publice pentru a 

înlocui publicitatea guvernului; regretă 

nerespectarea de către serviciile publice și 

private de radiodifuziune a normelor 

conform cărora trebuie să accepte 

anunțuri publicitare politice ale tuturor 

partidelor; solicită să se acorde 

competențe decizionale depline membrilor 

din consiliul de reglementare a serviciilor 

audiovizuale; de asemenea, solicită 

desemnarea unor membri noi în consiliul 

respectiv și în cadrul serviciilor publice de 

radiodifuziune pe o bază imparțială, în 

colaborare cu asociațiile de jurnaliști; 

solicită asigurarea independenței editoriale 

și financiare a serviciilor publice de 

radiodifuziune și insistă asupra faptului că 

legitimitatea viitoarelor alegeri depinde de 

luarea unor hotărâri decisive pentru a 

asigura condiții de concurență echitabile 

și în ceea ce privește mass-media; 

Or. en 

 

Amendamentul  180 

Tonino Picula 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

15. deplânge deteriorarea libertății mass- 15. deplânge deteriorarea libertății mass-
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mediei; este foarte preocupat de 

polarizarea continuă a mass-mediei, de 

cazurile de intimidare și de autocenzură, de 

intervențiile politice sistematice în 

politicile editoriale și de standardele 

profesionale scăzute ale jurnaliștilor; 

îndeamnă guvernul să aplice în publicitate 

criterii transparente și obiective și să 

asigure o aplicare transparentă și 

nearbitrară a noii legi privind comunicațiile 

electronice și serviciile mass-media 

audiovizuale, inclusiv consolidarea 

independenței și a resurselor autorității de 

control al mass-mediei; solicită asigurarea 

independenței editoriale și financiare a 

serviciilor publice de radiodifuziune; 

mediei; este foarte preocupat de presiunea 

politică continuă exercitată asupra mass-

mediei, de noile modificări în domeniul 

editorial, de cazurile de intimidare și de 

autocenzură, de intervențiile politice 

sistematice în politicile editoriale și de 

standardele profesionale scăzute ale 

jurnaliștilor; solicită tuturor partidelor să 

convină asupra reformei mass-mediei, 

care asigură o reglementare 

independentă, precum și o raportare 

obiectivă și profesionistă; îndeamnă 

guvernul să aplice în publicitate criterii 

transparente și obiective și să asigure o 

aplicare transparentă și nearbitrară a noii 

legi privind comunicațiile electronice și 

serviciile mass-media audiovizuale, 

inclusiv consolidarea independenței și a 

resurselor autorității de control al mass-

mediei; solicită asigurarea independenței 

editoriale și financiare a serviciilor publice 

de radiodifuziune; 

Or. en 

 

Amendamentul  181 

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

Giménez Barbat 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

15. deplânge deteriorarea libertății mass-

mediei; este foarte preocupat de polarizarea 

continuă a mass-mediei, de cazurile de 

intimidare și de autocenzură, de 

intervențiile politice sistematice în 

politicile editoriale și de standardele 

profesionale scăzute ale jurnaliștilor; 

îndeamnă guvernul să aplice în publicitate 

criterii transparente și obiective și să 

asigure o aplicare transparentă și 

nearbitrară a noii legi privind comunicațiile 

electronice și serviciile mass-media 

audiovizuale, inclusiv consolidarea 

15. deplânge deteriorarea libertății de 

exprimare și a libertății mass-mediei; este 

foarte preocupat de polarizarea continuă și 

de lipsa de pluralism ale mass-mediei, de 

cazurile de intimidare și de autocenzură, de 

intervențiile politice sistematice în 

politicile editoriale și de standardele 

profesionale scăzute și lipsite de etică ale 

unor jurnaliști; îndeamnă guvernul să 

aplice în anunțurile serviciilor publice 

criterii transparente și obiective și să 

asigure o aplicare transparentă și 

nearbitrară a noii legi privind comunicațiile 
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independenței și a resurselor autorității de 

control al mass-mediei; solicită asigurarea 

independenței editoriale și financiare a 

serviciilor publice de radiodifuziune; 

electronice și serviciile mass-media 

audiovizuale, inclusiv consolidarea 

independenței și a resurselor autorității de 

control al mass-mediei; solicită asigurarea 

independenței editoriale și financiare a 

serviciilor publice de radiodifuziune și, în 

contextul alegerilor viitoare, solicită 

asigurarea unor condiții de concurență 

echitabile și în ceea ce privește mass-

media; 

Or. en 

 

Amendamentul  182 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

15. deplânge deteriorarea libertății mass-

mediei; este foarte preocupat de polarizarea 

continuă a mass-mediei, de cazurile de 

intimidare și de autocenzură, de 

intervențiile politice sistematice în 

politicile editoriale și de standardele 

profesionale scăzute ale jurnaliștilor; 

îndeamnă guvernul să aplice în publicitate 

criterii transparente și obiective și să 

asigure o aplicare transparentă și 

nearbitrară a noii legi privind comunicațiile 

electronice și serviciile mass-media 

audiovizuale, inclusiv consolidarea 

independenței și a resurselor autorității de 

control al mass-mediei; solicită asigurarea 

independenței editoriale și financiare a 

serviciilor publice de radiodifuziune; 

 

15. reiterează importanța respectării 

dreptului fundamental la libertatea de 

exprimare; deplânge deteriorarea în 

continuare a libertății mass-mediei; 

regretă, în acest context, faptul că în 

indexul întocmit de Reporteri fără 

Frontiere țara a căzut de pe locul 34 în 

2009 pe locul 117 în 2015; este foarte 

preocupat de polarizarea continuă a mass-

mediei, de practica ilegală răspândită de 

monitorizare a convorbirilor telefonice ale 

jurnaliștilor, de cazurile de intimidare și de 

autocenzură, de intervențiile politice 

sistematice în politicile editoriale și de 

standardele profesionale scăzute ale 

jurnaliștilor; îndeamnă guvernul să aplice 

în publicitate criterii transparente și 

obiective și să asigure o aplicare 

transparentă și nearbitrară a noii legi 

privind comunicațiile electronice și 

serviciile mass-media audiovizuale, 

inclusiv consolidarea independenței și a 

resurselor autorității de control al mass-

mediei; solicită asigurarea independenței 

editoriale și financiare a serviciilor publice 
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de radiodifuziune; 

 

Or. el 

 

Amendamentul  183 

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

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

15. deplânge deteriorarea libertății mass-

mediei; este foarte preocupat de polarizarea 

continuă a mass-mediei, de cazurile de 

intimidare și de autocenzură, de 

intervențiile politice sistematice în 

politicile editoriale și de standardele 

profesionale scăzute ale jurnaliștilor; 

îndeamnă guvernul să aplice în publicitate 

criterii transparente și obiective și să 

asigure o aplicare transparentă și 

nearbitrară a noii legi privind comunicațiile 

electronice și serviciile mass-media 

audiovizuale, inclusiv consolidarea 

independenței și a resurselor autorității de 

control al mass-mediei; solicită asigurarea 

independenței editoriale și financiare a 

serviciilor publice de radiodifuziune; 

15. deplânge deteriorarea în continuare a 

libertății mass-mediei; este extrem de 

preocupat de înregistrarea unui număr 

ridicat de răpiri ale jurnaliștilor în 2015, 

conform raportului prezentat de Reporteri 

fără Frontiere; este foarte preocupat de 

polarizarea continuă a mass-mediei, de 

cazurile de intimidare și de autocenzură, de 

intervențiile politice sistematice în 

politicile editoriale și de standardele 

profesionale scăzute ale jurnaliștilor; 

îndeamnă guvernul să aplice în publicitate 

criterii transparente și obiective și să 

asigure o aplicare transparentă și 

nearbitrară a noii legi privind comunicațiile 

electronice și serviciile mass-media 

audiovizuale, inclusiv consolidarea 

independenței și a resurselor autorității de 

control al mass-mediei; solicită asigurarea 

independenței editoriale și financiare a 

serviciilor publice de radiodifuziune; 

Or. en 

 

Amendamentul  184 

Eduard Kukan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

15. deplânge deteriorarea libertății mass-

mediei; este foarte preocupat de polarizarea 

continuă a mass-mediei, de cazurile de 

intimidare și de autocenzură, de 

intervențiile politice sistematice în 

politicile editoriale și de standardele 

profesionale scăzute ale jurnaliștilor; 

îndeamnă guvernul să aplice în publicitate 

criterii transparente și obiective și să 

asigure o aplicare transparentă și 

nearbitrară a noii legi privind comunicațiile 

electronice și serviciile mass-media 

audiovizuale, inclusiv consolidarea 

independenței și a resurselor autorității de 

control al mass-mediei; solicită asigurarea 

independenței editoriale și financiare a 

serviciilor publice de radiodifuziune; 

15. deplânge deteriorarea libertății mass-

mediei; își exprimă îngrijorarea cu privire 

la lipsa unui echilibru în relatările mass-

media, inclusiv în cele efectuate de 

serviciile publice de radiodifuziune; 

solicită să se adopte măsuri cu privire la 

consolidarea libertății mass-mediei; este 

foarte preocupat de polarizarea continuă a 

mass-mediei, de cazurile de intimidare și 

de autocenzură, de intervențiile politice 

sistematice în politicile editoriale și de 

standardele profesionale scăzute ale 

jurnaliștilor; îndeamnă guvernul să aplice 

în publicitate criterii transparente și 

obiective și să asigure o aplicare 

transparentă și nearbitrară a noii legi 

privind comunicațiile electronice și 

serviciile mass-media audiovizuale, 

inclusiv consolidarea independenței și a 

resurselor autorității de control al mass-

mediei; solicită asigurarea independenței 

editoriale și financiare a serviciilor publice 

de radiodifuziune; 

Or. en 

 

Amendamentul  185 

Miroslav Poche 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

15. deplânge deteriorarea libertății mass-

mediei; este foarte preocupat de polarizarea 

continuă a mass-mediei, de cazurile de 

intimidare și de autocenzură, de 

intervențiile politice sistematice în 

politicile editoriale și de standardele 

profesionale scăzute ale jurnaliștilor; 

îndeamnă guvernul să aplice în publicitate 

criterii transparente și obiective și să 

asigure o aplicare transparentă și 

15. deplânge deteriorarea libertății mass-

mediei; este foarte preocupat de polarizarea 

continuă a mass-mediei, de cazurile de 

intimidare și de autocenzură, de 

intervențiile politice sistematice în 

politicile editoriale, de amenințările 

împotriva jurnaliștilor și ale familiilor 

acestora, precum și de intimidarea, atât 

verbală, cât și fizică, a persoanelor care 

lucrează în sectorul mass-media în 
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nearbitrară a noii legi privind comunicațiile 

electronice și serviciile mass-media 

audiovizuale, inclusiv consolidarea 

independenței și a resurselor autorității de 

control al mass-mediei; solicită asigurarea 

independenței editoriale și financiare a 

serviciilor publice de radiodifuziune; 

această țară și de standardele profesionale 

scăzute ale jurnaliștilor; îndeamnă 

guvernul să aplice în publicitate criterii 

transparente și obiective și să asigure o 

aplicare transparentă și nearbitrară a noii 

legi privind comunicațiile electronice și 

serviciile mass-media audiovizuale, 

inclusiv consolidarea independenței și a 

resurselor autorității de control al mass-

mediei; solicită asigurarea independenței 

editoriale și financiare a serviciilor publice 

de radiodifuziune; 

Or. en 

 

Amendamentul  186 

Tanja Fajon 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

15. deplânge deteriorarea libertății mass-

mediei; este foarte preocupat de polarizarea 

continuă a mass-mediei, de cazurile de 

intimidare și de autocenzură, de 

intervențiile politice sistematice în 

politicile editoriale și de standardele 

profesionale scăzute ale jurnaliștilor; 

îndeamnă guvernul să aplice în publicitate 

criterii transparente și obiective și să 

asigure o aplicare transparentă și 

nearbitrară a noii legi privind comunicațiile 

electronice și serviciile mass-media 

audiovizuale, inclusiv consolidarea 

independenței și a resurselor autorității de 

control al mass-mediei; solicită asigurarea 

independenței editoriale și financiare a 

serviciilor publice de radiodifuziune; 

15. deplânge deteriorarea libertății mass-

mediei; este foarte preocupat de polarizarea 

continuă a mass-mediei, de cazurile de 

intimidare și de autocenzură, de 

intervențiile politice sistematice în 

politicile editoriale și de standardele 

profesionale scăzute ale jurnaliștilor; 

îndeamnă guvernul să aplice în publicitate 

criterii transparente și obiective și să 

asigure o aplicare transparentă și 

nearbitrară a noii legi privind comunicațiile 

electronice și serviciile mass-media 

audiovizuale, inclusiv consolidarea 

independenței și a resurselor autorității de 

control al mass-mediei; solicită asigurarea 

independenței editoriale și financiare a 

serviciilor publice de radiodifuziune; 

reiterează importanța libertății și a 

independenței mass-mediei, care 

reprezintă una dintre valorile de bază ale 

UE și una dintre pietrele de temelie ale 

democrației; 

Or. en 
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Amendamentul  187 

Jasenko Selimovic 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

15. deplânge deteriorarea libertății mass-

mediei; este foarte preocupat de polarizarea 

continuă a mass-mediei, de cazurile de 

intimidare și de autocenzură, de 

intervențiile politice sistematice în 

politicile editoriale și de standardele 

profesionale scăzute ale jurnaliștilor; 

îndeamnă guvernul să aplice în publicitate 

criterii transparente și obiective și să 

asigure o aplicare transparentă și 

nearbitrară a noii legi privind comunicațiile 

electronice și serviciile mass-media 

audiovizuale, inclusiv consolidarea 

independenței și a resurselor autorității de 

control al mass-mediei; solicită asigurarea 

independenței editoriale și financiare a 

serviciilor publice de radiodifuziune; 

15. deplânge deteriorarea libertății mass-

mediei; este foarte preocupat de polarizarea 

continuă a mass-mediei, de cazurile de 

intimidare și de autocenzură, de 

intervențiile politice sistematice în 

politicile editoriale și de standardele 

profesionale scăzute ale jurnaliștilor; 

îndeamnă guvernul să aplice în publicitate 

criterii transparente și obiective și să 

asigure o aplicare transparentă și 

nearbitrară a noii legi privind comunicațiile 

electronice și serviciile mass-media 

audiovizuale, inclusiv consolidarea 

independenței și a resurselor autorității de 

control al mass-mediei; solicită asigurarea 

independenței editoriale și financiare a 

serviciilor publice de radiodifuziune, 

precum și a accesului deplin și egal la 

mass-media pentru toate partidele 

politice; 

Or. en 

 

Amendamentul  188 

Cristian Dan Preda 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

15. deplânge deteriorarea libertății mass-

mediei; este foarte preocupat de polarizarea 

continuă a mass-mediei, de cazurile de 

intimidare și de autocenzură, de 

intervențiile politice sistematice în 

politicile editoriale și de standardele 

15. deplânge deteriorarea libertății mass-

mediei; este foarte preocupat de polarizarea 

continuă și de lipsa de independență ale 

mass-mediei, de cazurile de hărțuire, de 

intimidare și de autocenzură, de 

intervențiile politice sistematice în 
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profesionale scăzute ale jurnaliștilor; 

îndeamnă guvernul să aplice în publicitate 

criterii transparente și obiective și să 

asigure o aplicare transparentă și 

nearbitrară a noii legi privind comunicațiile 

electronice și serviciile mass-media 

audiovizuale, inclusiv consolidarea 

independenței și a resurselor autorității de 

control al mass-mediei; solicită asigurarea 

independenței editoriale și financiare a 

serviciilor publice de radiodifuziune; 

politicile editoriale și de standardele 

profesionale scăzute ale jurnaliștilor; 

îndeamnă guvernul să aplice în publicitate 

criterii transparente și obiective și să 

asigure o aplicare transparentă și 

nearbitrară a noii legi privind comunicațiile 

electronice și serviciile mass-media 

audiovizuale, inclusiv consolidarea 

independenței și a resurselor autorității de 

control al mass-mediei; solicită asigurarea 

independenței editoriale și financiare a 

serviciilor publice de radiodifuziune; 

Or. en 

 

Amendamentul  189 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

15. deplânge deteriorarea libertății mass-

mediei; este foarte preocupat de polarizarea 

continuă a mass-mediei, de cazurile de 

intimidare și de autocenzură, de 

intervențiile politice sistematice în 

politicile editoriale și de standardele 

profesionale scăzute ale jurnaliștilor; 

îndeamnă guvernul să aplice în publicitate 

criterii transparente și obiective și să 

asigure o aplicare transparentă și 

nearbitrară a noii legi privind comunicațiile 

electronice și serviciile mass-media 

audiovizuale, inclusiv consolidarea 

independenței și a resurselor autorității de 

control al mass-mediei; solicită asigurarea 

independenței editoriale și financiare a 

serviciilor publice de radiodifuziune; 

15. deplânge deteriorarea libertății mass-

mediei; este foarte preocupat de polarizarea 

continuă a mass-mediei, de cazurile de 

violență, de intimidare și de autocenzură, 

de intervențiile politice sistematice în 

politicile editoriale și de standardele 

profesionale scăzute ale jurnaliștilor; 

îndeamnă guvernul să aplice în publicitate 

criterii transparente și obiective și să 

asigure o aplicare transparentă și 

nearbitrară a noii legi privind comunicațiile 

electronice și serviciile mass-media 

audiovizuale, inclusiv consolidarea 

independenței și a resurselor autorității de 

control al mass-mediei; solicită asigurarea 

independenței editoriale și financiare a 

serviciilor publice de radiodifuziune; 

Or. en 
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Amendamentul  190 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

16. salută nivelul bun de pregătire pentru 

dezvoltarea unei economii de piață 

funcționale, inclusiv simplificarea 

cadrului de reglementare, care a 

continuat să îmbunătățească mediul 

general de afaceri; constată, însă, că 

aplicarea deficitară a statului de drept, 

sistemul judiciar ineficient, economia 

informală extinsă și corupția sunt 

impedimente serioase pentru mediul de 

afaceri; subliniază marele potențial și 

avantajul strategic al agriculturii și al 

turismului în dezvoltarea pe viitor a țării; 

16. constată, însă, că aplicarea deficitară a 

statului de drept, sistemul judiciar 

ineficient, economia informală extinsă și 

corupția sunt impedimente serioase pentru 

mediul de afaceri; subliniază că 

consolidarea în continuare a securității 

juridice pentru investitorii străini, precum 

și pentru societățile naționale, evitarea 

practicilor care generează discriminare, 

consolidarea capacităților administrative 

și a serviciilor de reglementare și de 

supraveghere, precum și îmbunătățirea 

calității legislației, a statului de drept și a 

executării contractelor reprezintă în 

continuare provocări importante legate de 

perspectiva de aderare a acestei țări; 

subliniază marele potențial și avantajul 

strategic al agriculturii și al turismului în 

dezvoltarea pe viitor a țării; 

Or. el 

 

Amendamentul  191 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

16. salută nivelul bun de pregătire pentru 

dezvoltarea unei economii de piață 

funcționale, inclusiv simplificarea cadrului 

de reglementare, care a continuat să 

îmbunătățească mediul general de afaceri; 

constată, însă, că aplicarea deficitară a 

statului de drept, sistemul judiciar 

ineficient, economia informală extinsă și 

corupția sunt impedimente serioase pentru 

16. salută nivelul bun de pregătire pentru 

dezvoltarea unei economii de piață 

funcționale, inclusiv simplificarea cadrului 

de reglementare, care a continuat să 

îmbunătățească mediul general de afaceri; 

constată, însă, că aplicarea deficitară a 

statului de drept, sistemul judiciar 

ineficient, economia subterană extinsă și 

corupția sunt impedimente serioase pentru 
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mediul de afaceri; subliniază marele 

potențial și avantajul strategic al 

agriculturii și al turismului în dezvoltarea 

pe viitor a țării; 

mediul de afaceri; subliniază că 

consolidarea în continuare a securității 

juridice pentru investitorii străini, precum 

și pentru societățile naționale, evitarea 

practicilor discriminatorii, consolidarea 

capacităților administrative și a agențiilor 

de reglementare și de supraveghere, 

precum și îmbunătățirea calității 

reglementărilor, a statului de drept și a 

executării contractelor reprezintă în 

continuare provocări importante legate de 

perspectiva de aderare a acestei țări; 
subliniază marele potențial și avantajul 

strategic al agriculturii și al turismului în 

dezvoltarea pe viitor a țării; 

Or. en 

 

Amendamentul  192 

Nikos Androulakis 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

16. salută nivelul bun de pregătire pentru 

dezvoltarea unei economii de piață 

funcționale, inclusiv simplificarea cadrului 

de reglementare, care a continuat să 

îmbunătățească mediul general de afaceri; 

constată, însă, că aplicarea deficitară a 

statului de drept, sistemul judiciar 

ineficient, economia informală extinsă și 

corupția sunt impedimente serioase pentru 

mediul de afaceri; subliniază marele 

potențial și avantajul strategic al 

agriculturii și al turismului în dezvoltarea 

pe viitor a țării; 

16. salută nivelul bun de pregătire pentru 

dezvoltarea unei economii de piață 

funcționale, inclusiv simplificarea cadrului 

de reglementare, care a continuat să 

îmbunătățească mediul general de afaceri; 

constată, însă, că aplicarea deficitară a 

statului de drept, sistemul judiciar 

ineficient, economia subterană extinsă și 

corupția sunt impedimente serioase pentru 

mediul de afaceri; subliniază necesitatea 

unui mediu juridic și de reglementare mai 

previzibil și a executării integrale a 

contractelor; subliniază marele potențial și 

avantajul strategic al agriculturii și al 

turismului în dezvoltarea pe viitor a țării; 

Or. en 
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Amendamentul  193 

Eduard Kukan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

16. salută nivelul bun de pregătire pentru 

dezvoltarea unei economii de piață 

funcționale, inclusiv simplificarea cadrului 

de reglementare, care a continuat să 

îmbunătățească mediul general de afaceri; 

constată, însă, că aplicarea deficitară a 

statului de drept, sistemul judiciar 

ineficient, economia informală extinsă și 

corupția sunt impedimente serioase pentru 

mediul de afaceri; subliniază marele 

potențial și avantajul strategic al 

agriculturii și al turismului în dezvoltarea 

pe viitor a țării; 

16. salută nivelul bun de pregătire pentru 

dezvoltarea unei economii de piață 

funcționale, inclusiv simplificarea cadrului 

de reglementare, care a continuat să 

îmbunătățească mediul general de afaceri; 

constată, însă, că aplicarea deficitară a 

statului de drept, sistemul judiciar 

ineficient, economia informală extinsă și 

corupția sunt impedimente serioase pentru 

mediul de afaceri; în plus, solicită 

reexaminarea articolului 353 din Codul 

Penal privind abuzul de funcție și de 

putere în domeniul public, în 

conformitate cu acquis-ul UE și cu 

principiile unei economii de piață; 
subliniază marele potențial și avantajul 

strategic al agriculturii și al turismului în 

dezvoltarea pe viitor a țării; 

Or. en 

 

Amendamentul  194 

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

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

16. salută nivelul bun de pregătire pentru 

dezvoltarea unei economii de piață 

funcționale, inclusiv simplificarea cadrului 

de reglementare, care a continuat să 

îmbunătățească mediul general de afaceri; 

constată, însă, că aplicarea deficitară a 

statului de drept, sistemul judiciar 

ineficient, economia informală extinsă și 

corupția sunt impedimente serioase pentru 

mediul de afaceri; subliniază marele 

16. salută nivelul bun de pregătire pentru 

dezvoltarea unei economii de piață 

funcționale, inclusiv simplificarea cadrului 

de reglementare, care a continuat să 

îmbunătățească mediul general de afaceri; 

constată, însă, că aplicarea deficitară a 

statului de drept, sistemul judiciar 

ineficient, economia informală extinsă și 

corupția sunt impedimente serioase pentru 

mediul de afaceri; încurajează eliminarea 
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potențial și avantajul strategic al 

agriculturii și al turismului în dezvoltarea 

pe viitor a țării; 

barierelor netarifare existente în calea 

comerțului; subliniază marele potențial și 

avantajul strategic al agriculturii și al 

turismului în dezvoltarea pe viitor a țării; 

Or. en 

 

Amendamentul  195 

Andrey Kovatchev 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 16a. recomandă cu fermitate autorităților 

să înceapă construirea principalelor 

proiecte de infrastructură cu Bulgaria, 

care au fost îndelung amânate, cum ar fi 

legătura feroviară și autostrada modernă 

dintre Skopje și Sofia, precum și să 

respecte acordurile încheiate pentru 

construirea celor trei puncte de trecere a 

frontierei, care să asigure legătura dintre 

Pehchevo și Simitli, dintre Berovo și 

Strumyani și dintre Delchevo și 

Nevestino, care vor îmbunătăți 

semnificativ relațiile socioeconomice 

dintre cele două țări; constată că aceste 

proiecte de infrastructură ar trebui să fie 

considerate catalizatoare pentru 

realizarea coridorului 8, al cărui obiectiv 

este conectarea fostei Republici iugoslave 

a Macedoniei cu Bulgaria și Albania; 

Or. en 

 

Amendamentul  196 

Isabella De Monte 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 16a. salută închiderea temporară a 

combinatului metalurgic Jugohrom 

pentru instalarea de echipamente de 

protecție a mediului, dar rămâne 

preocupat de faptul că nivelurile de 

poluare a aerului din regiune au rămas 

ridicate și că acestea prezintă riscuri 

grave pentru sănătate; 

Or. en 

 

Amendamentul  197 

Isabella De Monte, Marlene Mizzi 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 b (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 16b. își reiterează îngrijorarea cu privire 

la nivelurile înalte ale poluării apei și 

aerului la nivel național; 

Or. en 

 

Amendamentul  198 

Isabella De Monte, Nicola Danti 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 c (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 16c. rămâne preocupat de statisticile 

privind sănătatea publică; salută 

deschiderea anunțată a unui centru 

pentru transplant de organe în cadrul 

spitalului din Skopje; 

Or. en 
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Amendamentul  199 

Isabella De Monte, Marlene Mizzi 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 d (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 16d. salută faptul că Agenția Alimentară 

și Veterinară a actualizat în continuare 

sistemele pentru controlul importului de 

animale vii și de produse de origine 

animală și pentru îmbunătățirea 

controalelor privind identificarea, 

înregistrarea și circulația animalelor; 

salută adoptarea unei legislații 

suplimentare privind circulația 

necomercială a animalelor de companie și 

aspectele zootehnice, precum și a unei noi 

legislații privind bunăstarea animalelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  200 

David McAllister 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

17. este preocupat de faptul că rata 

șomajului a rămas ridicată, situându-se la 

27,4 %, și că participarea pe piața forței de 

muncă este foarte mică, în special în rândul 

femeilor; îndeamnă guvernul să 

îmbunătățească cooperarea în materie de 

politici economice și să alinieze mai bine 

educația la cererile de pe piața muncii; 

17. salută reducerea șomajului în ultimii 

zece ani; este preocupat însă de faptul că 

rata şomajului a rămas ridicată, situându-se 

la 27,4 %; constată că participarea pe piața 

forței de muncă este foarte mică, în special 

în rândul femeilor; îndeamnă guvernul să 

promoveze cooperarea în materie de 

politici economice și să îmbunătățească 

capacitatea de inserție profesională, în 

special a tinerilor, printr-o mai bună 

aliniere a educației la cererile de pe piața 

muncii; 

Or. en 
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Amendamentul  201 

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

Giménez Barbat 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

17. este preocupat de faptul că rata 

șomajului a rămas ridicată, situându-se la 

27,4 %, și că participarea pe piața forței de 

muncă este foarte mică, în special în rândul 

femeilor; îndeamnă guvernul să 

îmbunătățească cooperarea în materie de 

politici economice și să alinieze mai bine 

educația la cererile de pe piața muncii; 

17. salută creșterea PIB cu 3,9 % în 

termeni reali în trimestrul I din 2015, dar 
este preocupat de faptul că rata șomajului 

rămâne ridicată, situându-se la 27,4 %, și 

că participarea pe piața forței de muncă 

este foarte mică, în special în rândul 

femeilor; îndeamnă guvernul să 

îmbunătățească cooperarea în materie de 

politici economice și să alinieze mai bine 

educația la cererile de pe piața muncii; 

Or. en 

 

Amendamentul  202 

Tunne Kelam 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

17. este preocupat de faptul că rata 

șomajului a rămas ridicată, situându-se la 

27,4 %, și că participarea pe piața forței de 

muncă este foarte mică, în special în rândul 

femeilor; îndeamnă guvernul să 

îmbunătățească cooperarea în materie de 

politici economice și să alinieze mai bine 

educația la cererile de pe piața muncii; 

17. este preocupat de faptul că rata 

șomajului a rămas ridicată, situându-se la 

27,4 %, și că participarea pe piața forței de 

muncă este foarte mică, în special în rândul 

tinerilor și al femeilor; îndeamnă guvernul 

să stabilească un dialog social funcțional 

și să îmbunătățească cooperarea în materie 

de politici economice, să alinieze mai bine 

educația la cererile de pe piața muncii și să 

elaboreze planuri referitoare la 

îmbunătățirea integrării tinerilor și a 

femeilor pe piața muncii; 

Or. en 
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Amendamentul  203 

Angel Dzhambazki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

17. este preocupat de faptul că rata 

șomajului a rămas ridicată, situându-se la 

27,4 %, și că participarea pe piața forței de 

muncă este foarte mică, în special în rândul 

femeilor; îndeamnă guvernul să 

îmbunătățească cooperarea în materie de 

politici economice și să alinieze mai bine 

educația la cererile de pe piața muncii; 

17. este preocupat de faptul că rata 

șomajului a rămas ridicată, situându-se la 

27,4 %, și că participarea pe piața forței de 

muncă este foarte mică, în special în rândul 

femeilor; este preocupat de faptul că 

ocuparea forței de muncă este 

semnificativ influențată de afilierea 

politică și de faptul că aceasta este 

frecvent utilizată pentru a pune presiune 

pe cetățeni și a-i intimida în timpul 

campaniilor electorale, astfel cum a fost 

subliniat în raportul final al Misiunii 

OSCE/ODIHR de observare a alegerilor; 
îndeamnă guvernul să îmbunătățească 

cooperarea în materie de politici 

economice și să alinieze mai bine educația 

la cererile de pe piața muncii; 

Or. en 

 

Amendamentul  204 

Louis Michel 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

17. este preocupat de faptul că rata 

șomajului a rămas ridicată, situându-se la 

27,4 %, și că participarea pe piața forței de 

muncă este foarte mică, în special în rândul 

femeilor; îndeamnă guvernul să 

îmbunătățească cooperarea în materie de 

politici economice și să alinieze mai bine 

educația la cererile de pe piața muncii; 

17. este preocupat de faptul că rata 

șomajului a rămas ridicată, situându-se la 

27,4 %, și că participarea pe piața forței de 

muncă este foarte mică, în special în rândul 

femeilor, al tinerilor și al grupurilor 

vulnerabile; îndeamnă guvernul să aplice o 

politică de combatere a șomajului 

structural și de lungă durată, astfel încât 

climatul de investiții să fie mai atractiv 

pentru investitorii străini, să 

îmbunătățească cooperarea în materie de 



 

PE573.037v01-00 118/157 AM\1080975RO.doc 

RO 

politici economice și să alinieze mai bine 

educația la cererile de pe piața muncii; 

Or. nl 

Amendamentul  205 

Tanja Fajon 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

17. este preocupat de faptul că rata 

șomajului a rămas ridicată, situându-se la 

27,4 %, și că participarea pe piața forței de 

muncă este foarte mică, în special în rândul 

femeilor; îndeamnă guvernul să 

îmbunătățească cooperarea în materie de 

politici economice și să alinieze mai bine 

educația la cererile de pe piața muncii; 

17. este preocupat de faptul că rata 

șomajului a rămas ridicată, situându-se la 

27,4 %, și că participarea pe piața forței de 

muncă este foarte mică, în special în rândul 

femeilor; îndeamnă guvernul să 

îmbunătățească cooperarea în materie de 

politici economice și să alinieze mai bine 

educația la cererile de pe piața muncii; 

solicită guvernului să acorde o atenție 

deosebită politicilor economice și de altă 

natură, care, în consecință, vor 

îmbunătăți perspectivele pentru tineri; 

Or. en 

 

Amendamentul  206 

Jasenko Selimovic 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

17. este preocupat de faptul că rata 

șomajului a rămas ridicată, situându-se la 

27,4 %, și că participarea pe piața forței de 

muncă este foarte mică, în special în rândul 

femeilor; îndeamnă guvernul să 

îmbunătățească cooperarea în materie de 

politici economice și să alinieze mai bine 

educația la cererile de pe piața muncii; 

17. este preocupat de faptul că rata 

șomajului a rămas ridicată, situându-se la 

27,4 %, și că participarea pe piața forței de 

muncă este foarte mică, în special în rândul 

femeilor; îndeamnă guvernul să 

îmbunătățească cooperarea în materie de 

politici economice și să alinieze mai bine 

educația la cererile de pe piața muncii, 

precum și să elaboreze o strategie bine 

orientată pentru ocuparea forței de 
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muncă în rândul tinerilor și al femeilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  207 

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

Giménez Barbat 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 17a. este preocupat de intensificarea 

exodului creierelor, în special în rândul 

tinerilor; constată provocările din 

sistemul educațional al țării și subliniază 

necesitatea de a realiza o analiză 

cuprinzătoare în acest sens; recomandă o 

planificare strategică a reformelor 

viitoare și a modificărilor legislative prin 

implicarea mișcărilor studențești și a 

organizațiilor de studenți pentru a reduce 

exodul populației active profesionale și cu 

studii superioare; 

Or. en 

 

Amendamentul  208 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Eduard Kukan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 17a. subliniază că trebuie realizate 

progrese în deschiderea pieței interne a 

energiei electrice și pentru respectarea 

deplină a Tratatului de instituire a 

Comunității Energiei; subliniază că 

trebuie adoptate planuri de acțiune 

naționale privind eficiența energetică și 

energia din surse regenerabile; este 

îngrijorat de nivelurile alarmante ale 
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poluării aerului și îndeamnă guvernul să 

ia măsuri imediate pentru a reduce 

poluarea aerului, în special în regiunile 

urbane; 

Or. en 

 

Amendamentul  209 

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

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

18. este în continuare îngrijorat de 

capacitatea insuficientă a țării de 

planificare și absorbție a fondurilor IPA; 

îndeamnă guvernul să consolideze 

resursele administrative și financiare 

pentru ca fondurile UE să fie obținute și 

folosite în mod corespunzător și în timp 

util; 

18. este în continuare îngrijorat de 

capacitatea insuficientă a țării de 

planificare și absorbție a fondurilor IPA; 

îndeamnă guvernul să consolideze 

resursele administrative și financiare 

pentru ca fondurile UE să fie obținute și 

folosite în mod corespunzător și în timp 

util; solicită Comisiei să monitorizeze 

îndeaproape proiectele finanțate de UE 

pentru a evita utilizarea 

necorespunzătoare a fondurilor publice în 

scopuri politice și în alte scopuri 

necuvenite; 

Or. en 

 

Amendamentul  210 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 18a. este preocupat de nivelul ridicat al 

datoriei publice; solicită îmbunătățirea 

disciplinei fiscale, încurajând principiul 

echilibrului bugetar; solicită 

îmbunătățirea execuției bugetare și a 

transparenței; 
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Or. en 

 

Amendamentul  211 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500.000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil în fața acestui flux 
masiv de migranți și refugiați; încurajează 

autoritățile competente să consolideze, cu 

sprijinul UE, centrele de primire și cazare, 

coordonarea regională și schimbul de 

informații, gestionarea eficientă a 

frontierelor, precum și să mărească 

resursele pentru controlul aplicării legii și 

pentru combaterea traficului de ființe 

umane; remarcă faptul că a scăzut 

numărul total de cereri de azil 

nejustificate, depuse în țările membre ale 

spațiului Schengen; 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, estimându-se 

că peste 600 000 de persoane au tranzitat 

țara din 2015 până acum; subliniază că ar 

trebui să continue să coopereze pentru a 

face față fluxului masiv de migranți și 

refugiați; încurajează autoritățile 

competente să consolideze, cu sprijinul 

UE, centrele de primire și cazare, 

coordonarea regională și schimbul de 

informații, gestionarea eficientă a 

frontierelor, precum și să mărească 

resursele pentru controlul aplicării legii, 

inclusiv cunoștințele și capacitatea de a 

acționa în deplină conformitate cu 

standardele din domeniul drepturilor 

omului, și pentru combaterea traficului de 

ființe umane ca o prioritate imediată; își 

exprimă preocuparea că, în pofida 

recomandărilor ONU și ale altor 

organizații internaționale, fosta Republică 

iugoslavă a Macedoniei continuă să 

aplice la frontierele sale o politică de 

discriminare bazată pe naționalitate, care, 

printre altele, a încurajat din nou apelul 

la persoane care introduc ilegal migranți, 

cu toate pericolele pe care le presupune 

acest lucru; 

Or. el 

 

Amendamentul  212 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500.000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil în fața acestui flux 

masiv de migranți și refugiați; încurajează 

autoritățile competente să consolideze, cu 

sprijinul UE, centrele de primire și cazare, 

coordonarea regională și schimbul de 

informații, gestionarea eficientă a 

frontierelor, precum și să mărească 

resursele pentru controlul aplicării legii și 

pentru combaterea traficului de ființe 

umane; remarcă faptul că a scăzut 

numărul total de cereri de azil 

nejustificate, depuse în țările membre ale 

spațiului Schengen; 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; încurajează autoritățile competente 

să înființeze, cu sprijinul UE, centrele de 

primire și cazare necesare pentru a face 

față acestei situații de urgență, cu 

respectarea deplină a drepturilor omului 

și, de asemenea, să consolideze 
coordonarea regională, schimbul de 

informații și gestionarea eficientă a 

frontierelor, precum și să mărească 

resursele pentru controlul aplicării legii și 

pentru combaterea traficului de ființe 

umane; 

Or. it 

Amendamentul  213 

Neena Gill 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil în fața acestui flux 

masiv de migranți și refugiați; 

încurajează autoritățile competente să 

consolideze, cu sprijinul UE, centrele de 

primire și cazare, coordonarea regională și 

schimbul de informații, gestionarea 

eficientă a frontierelor, precum și să 

mărească resursele pentru controlul 

aplicării legii și pentru combaterea 

traficului de ființe umane; remarcă faptul 

că a scăzut numărul total de cereri de azil 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; regretă profund că autoritățile 

macedonene au reluat practica reținerii 

arbitrare a migranților și a solicitanților 

de azil în condiții degradante; îndeamnă 
autoritățile competente să îmbunătățească, 

cu sprijinul UE, centrele de primire și 

cazare, coordonarea regională și schimbul 

de informații, gestionarea eficientă a 

frontierelor, precum și să mărească 

resursele pentru controlul aplicării legii și 

pentru combaterea traficului de ființe 

umane; remarcă faptul că a scăzut numărul 
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nejustificate, depuse în țările membre ale 

spațiului Schengen; 

total de cereri de azil nejustificate, depuse 

în țările membre ale spațiului Schengen; 

îndeamnă autoritățile macedonene să 

semneze Convenția Organizației 

Națiunilor Unite din 1961 privind 

reducerea numărului de apatrizi și să 

instituie proceduri oficiale pentru a stabili 

și soluționa statutul apatrizilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  214 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil în fața acestui flux 

masiv de migranți și refugiați; încurajează 

autoritățile competente să consolideze, cu 

sprijinul UE, centrele de primire și cazare, 

coordonarea regională și schimbul de 

informații, gestionarea eficientă a 

frontierelor, precum și să mărească 

resursele pentru controlul aplicării legii și 

pentru combaterea traficului de ființe 

umane; remarcă faptul că a scăzut numărul 

total de cereri de azil nejustificate, depuse 

în țările membre ale spațiului Schengen; 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent din 2015; 

subliniază că țara trebuie să coopereze în 

continuare pentru a face față acestui flux 

masiv de migranți și refugiați și solicită 

punerea în aplicare continuă a 

recomandărilor prevăzute în Declarația 

Conferinței la nivel înalt privind ruta est-

mediteraneeană și a Balcanilor de Vest; 

încurajează autoritățile competente să 

consolideze, cu sprijinul UE, centrele de 

primire și cazare, coordonarea regională și 

schimbul de informații, gestionarea 

eficientă a frontierelor, precum și să 

mărească resursele pentru controlul 

aplicării legii și să acorde prioritate 

intensificării măsurilor adoptate 

împotriva introducerii ilegale de migranți 

și pentru combaterea traficului de ființe 

umane; remarcă faptul că a scăzut numărul 

total de cereri de azil nejustificate, depuse 

în țările membre ale spațiului Schengen; 

Or. en 
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Amendamentul  215 

Nikos Androulakis 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil în fața acestui flux 

masiv de migranți și refugiați; încurajează 

autoritățile competente să consolideze, cu 

sprijinul UE, centrele de primire și cazare, 

coordonarea regională și schimbul de 

informații, gestionarea eficientă a 

frontierelor, precum și să mărească 

resursele pentru controlul aplicării legii și 

pentru combaterea traficului de ființe 

umane; remarcă faptul că a scăzut numărul 

total de cereri de azil nejustificate, depuse 

în țările membre ale spațiului Schengen; 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; subliniază că țara ar trebui să 

colaboreze în continuare cu țările 

învecinate pentru a face față acestui flux 

masiv de migranți și refugiați; solicită 

punerea în aplicare deplină a 

recomandărilor conținute în Declarația 

Conferinței la nivel înalt privind ruta est-

mediteraneeană și a Balcanilor de Vest; 

încurajează autoritățile competente să 

consolideze, cu sprijinul UE, centrele de 

primire și cazare, coordonarea regională și 

schimbul de informații, gestionarea 

eficientă a frontierelor, precum și să 

mărească resursele pentru controlul 

aplicării legii și pentru combaterea în 

continuare a introducerii ilegale de 

migranți și a traficului de ființe umane; 

remarcă faptul că a scăzut numărul total de 

cereri de azil nejustificate, depuse în țările 

membre ale spațiului Schengen; 

Or. en 

 

Amendamentul  216 

Tanja Fajon 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil în fața acestui flux 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a făcut față 

acestui flux masiv de migranți și refugiați; 
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masiv de migranți și refugiați; încurajează 

autoritățile competente să consolideze, cu 

sprijinul UE, centrele de primire și cazare, 

coordonarea regională și schimbul de 

informații, gestionarea eficientă a 

frontierelor, precum și să mărească 

resursele pentru controlul aplicării legii și 

pentru combaterea traficului de ființe 

umane; remarcă faptul că a scăzut numărul 

total de cereri de azil nejustificate, depuse 

în țările membre ale spațiului Schengen; 

încurajează autoritățile competente să 

consolideze, cu sprijinul UE, centrele de 

primire și cazare, coordonarea regională și 

schimbul de informații, gestionarea 

eficientă a frontierelor, precum și să 

mărească resursele pentru controlul 

aplicării legii și pentru combaterea 

traficului de ființe umane; remarcă faptul 

că a scăzut numărul total de cereri de azil 

nejustificate, depuse în țările membre ale 

spațiului Schengen; 

Or. en 

 

Amendamentul  217 

Georgios Epitideios 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil în fața acestui flux 

masiv de migranți și refugiați; încurajează 

autoritățile competente să consolideze, cu 

sprijinul UE, centrele de primire și cazare, 

coordonarea regională și schimbul de 

informații, gestionarea eficientă a 

frontierelor, precum și să mărească 

resursele pentru controlul aplicării legii și 

pentru combaterea traficului de ființe 

umane; remarcă faptul că a scăzut numărul 

total de cereri de azil nejustificate, depuse 

în țările membre ale spațiului Schengen; 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil în fața acestui flux 

masiv de migranți și refugiați; încurajează 

autoritățile competente să consolideze 

centrele de primire și cazare, coordonarea 

regională și schimbul de informații, 

gestionarea eficientă a frontierelor, precum 

și să mărească resursele pentru controlul 

aplicării legii și pentru combaterea 

traficului de ființe umane; remarcă faptul 

că a scăzut numărul total de cereri de azil 

nejustificate, depuse în țările membre ale 

spațiului Schengen; 

Or. el 

 

Amendamentul  218 

Eduard Kukan 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil în fața acestui flux 

masiv de migranți și refugiați; încurajează 

autoritățile competente să consolideze, cu 

sprijinul UE, centrele de primire și cazare, 

coordonarea regională și schimbul de 

informații, gestionarea eficientă a 

frontierelor, precum și să mărească 

resursele pentru controlul aplicării legii și 

pentru combaterea traficului de ființe 

umane; remarcă faptul că a scăzut numărul 

total de cereri de azil nejustificate, depuse 

în țările membre ale spațiului Schengen; 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil în fața acestui flux 

masiv de migranți și refugiați; solicită 

Comisiei să consolideze sprijinul acordat 

serviciilor de gestionare a frontierelor și 

să permită accesul la instrumentele și la 

programele specifice ale UE; încurajează 

autoritățile competente să consolideze, cu 

sprijinul UE, centrele de primire și cazare, 

coordonarea regională și schimbul de 

informații, gestionarea eficientă a 

frontierelor, precum și să mărească 

resursele pentru controlul aplicării legii și 

pentru combaterea traficului de ființe 

umane; remarcă faptul că a scăzut numărul 

total de cereri de azil nejustificate, depuse 

în țările membre ale spațiului Schengen; 

Or. en 

 

Amendamentul  219 

David McAllister 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil în fața acestui flux 

masiv de migranți și refugiați; încurajează 

autoritățile competente să consolideze, cu 

sprijinul UE, centrele de primire și cazare, 

coordonarea regională și schimbul de 

informații, gestionarea eficientă a 

frontierelor, precum și să mărească 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015; 

recunoaște că țara a acționat ca un partener 

responsabil în fața acestui flux masiv de 

migranți și refugiați; încurajează 

autoritățile competente să consolideze, cu 

sprijinul UE, centrele de primire și cazare, 

coordonarea regională și schimbul de 

informații, gestionarea eficientă a 

frontierelor, precum și să mărească 
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resursele pentru controlul aplicării legii și 

pentru combaterea traficului de ființe 

umane; remarcă faptul că a scăzut numărul 

total de cereri de azil nejustificate, depuse 

în țările membre ale spațiului Schengen; 

resursele pentru controlul aplicării legii și 

pentru combaterea traficului de ființe 

umane; remarcă faptul că a scăzut numărul 

total de cereri de azil nejustificate, depuse 

în țările membre ale spațiului Schengen; 

Or. en 

 

Amendamentul  220 

Eleni Theocharous 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil în fața acestui flux 

masiv de migranți și refugiați; încurajează 

autoritățile competente să consolideze, cu 

sprijinul UE, centrele de primire și cazare, 

coordonarea regională și schimbul de 

informații, gestionarea eficientă a 

frontierelor, precum și să mărească 

resursele pentru controlul aplicării legii și 

pentru combaterea traficului de ființe 

umane; remarcă faptul că a scăzut numărul 

total de cereri de azil nejustificate, depuse 

în țările membre ale spațiului Schengen; 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil în fața acestui flux 

masiv de migranți și refugiați; solicită 

autorităților competente să evite și să se 

abțină de la orice acțiune, inclusiv de la 

orice act de violență și de folosire a forței, 

care poate fi îndreptat împotriva vieților 

refugiaților și ale migranților și pot pune 

în pericol viețile acestora; constată că 

toate tipurile de acțiuni specifice ar trebui 

să respecte valorile și principiile UE și că 

acestea ar trebui să respecte demnitatea 

ființelor umane și viața umană; 
încurajează autoritățile competente să 

consolideze, cu sprijinul UE, centrele de 

primire și cazare, coordonarea regională și 

schimbul de informații, gestionarea 

eficientă a frontierelor, precum și să 

mărească resursele pentru controlul 

aplicării legii și pentru combaterea 

traficului de ființe umane; remarcă faptul 

că a scăzut numărul total de cereri de azil 

nejustificate, depuse în țările membre ale 

spațiului Schengen; 

Or. en 
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Amendamentul  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 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil în fața acestui flux 

masiv de migranți și refugiați; încurajează 

autoritățile competente să consolideze, cu 

sprijinul UE, centrele de primire și cazare, 

coordonarea regională și schimbul de 

informații, gestionarea eficientă a 

frontierelor, precum și să mărească 

resursele pentru controlul aplicării legii și 

pentru combaterea traficului de ființe 

umane; remarcă faptul că a scăzut numărul 

total de cereri de azil nejustificate, depuse 

în țările membre ale spațiului Schengen; 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil în fața acestui flux 

masiv de migranți și refugiați; încurajează 

autoritățile competente să consolideze, cu 

sprijinul UE, centrele de primire și cazare, 

coordonarea regională și schimbul de 

informații, gestionarea eficientă a 

frontierelor, precum și să mărească 

resursele pentru controlul aplicării legii și 

pentru combaterea traficului de ființe 

umane; remarcă faptul că a scăzut numărul 

total de cereri de azil nejustificate, depuse 

în țările membre ale spațiului Schengen; 

reamintește că trebuie să se acorde o 

atenție specială situației vulnerabile a 

copiilor refugiaților și migranților, 

precum și minorilor neînsoțiți care 

călătoresc în interiorul țării, asigurându-

le acestora servicii de bază și mobilizarea 

de asistenți sociali pentru a le oferi 

protecția adecvată; 

Or. en 

 

Amendamentul  222 

Richard Howitt 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 
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de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil în fața acestui flux 

masiv de migranți și refugiați; încurajează 

autoritățile competente să consolideze, cu 

sprijinul UE, centrele de primire și cazare, 

coordonarea regională și schimbul de 

informații, gestionarea eficientă a 

frontierelor, precum și să mărească 

resursele pentru controlul aplicării legii și 

pentru combaterea traficului de ființe 

umane; remarcă faptul că a scăzut numărul 

total de cereri de azil nejustificate, depuse 

în țările membre ale spațiului Schengen; 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil în fața acestui flux 

masiv de migranți și refugiați; încurajează 

autoritățile competente să consolideze, cu 

sprijinul UE, centrele de primire și cazare, 

coordonarea regională și schimbul de 

informații, gestionarea eficientă a 

frontierelor, precum și să mărească 

resursele pentru controlul aplicării legii și 

pentru combaterea traficului de ființe 

umane; îndeamnă țara să adopte toate 

măsurile posibile pentru a asigura centre 

pentru refugiați și migranți, să asigure 

condiții umane, să înceteze returnările 

violente și să asigure respectarea strictă a 

dreptului țării și a dreptului internațional 

privind refugiații și azilul; remarcă faptul 

că a scăzut numărul total de cereri de azil 

nejustificate, depuse în țările membre ale 

spațiului Schengen; 

Or. en 

 

Amendamentul  223 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil în fața acestui flux 

masiv de migranți și refugiați; încurajează 

autoritățile competente să consolideze, cu 

sprijinul UE, centrele de primire și cazare, 

coordonarea regională și schimbul de 

informații, gestionarea eficientă a 

frontierelor, precum și să mărească 

resursele pentru controlul aplicării legii și 

pentru combaterea traficului de ființe 

umane; remarcă faptul că a scăzut numărul 

total de cereri de azil nejustificate, depuse 

19. observă că țara se confruntă cu un flux 

de migrație fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara din 2015 până 

acum; recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil în fața acestui flux 

masiv de migranți și refugiați și în 

instituirea unor măsuri eficace de 

gestionare a frontierelor; constată povara 

economică creată de acest flux; 
încurajează autoritățile competente să 

consolideze, cu sprijinul UE, centrele de 

primire și cazare, coordonarea regională și 

schimbul de informații, gestionarea 

eficientă a frontierelor, precum și să 

mărească resursele pentru controlul 
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în țările membre ale spațiului Schengen; aplicării legii și pentru combaterea 

traficului de ființe umane; remarcă faptul 

că a scăzut numărul total de cereri de azil 

nejustificate, depuse în țările membre ale 

spațiului Schengen; 

Or. en 

 

Amendamentul  224 

Tanja Fajon 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 19a. regretă episoadele de violență și 

primirea necorespunzătoare remarcate de 

mai multe ONG-uri; subliniază 

importanța asigurării protecției 

migranților și a solicitanților de azil 

împotriva torturii și a tratamentelor 

inumane, crude și degradante; îndeamnă 

autoritățile să investigheze toate acuzațiile 

referitoare la folosirea excesivă a forței 

împotriva migranților și a solicitanților de 

azil, la extorcarea și maltratarea acestora 

de către poliție, precum și să îi tragă la 

răspundere pe cei responsabili; solicită 

Comisiei să se asigure că respectarea 

drepturilor omului în cazul migranților și 

al solicitanților de azil fac parte 

integrantă din negocierile de aderare la 

UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  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 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 19a. constată progresele înregistrate în 

vederea îmbunătățirii respectării 

drepturilor copilului; subliniază că 

trebuie îmbunătățită și monitorizată 

înscrierea în cadrul dezvoltării copilului 

în primii ani de viață, în special a copiilor 

celor mai vulnerabili; subliniază 

importanța îmbunătățirii incluziunii 

copiilor cu handicap prin intermediul 

serviciilor integrate; subliniază că trebuie 

colectate date defalcate și fiabile privind 

situația copiilor romi și că trebuie 

realizate modificări la nivelul legislației 

pentru a împiedica căsătoriile juvenile; 

subliniază că trebuie sporită coordonarea 

dintre specialiști pentru a preveni și a 

răspunde violenței împotriva copiilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  226 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că negocierile cu UE nu pot 

avea decât o influență pozitivă asupra 

eforturilor de soluționare a diferendelor 

bilaterale, generând totodată, reformele 
atât de necesare, în special în ceea ce 

privește statul de drept, independența 

sistemului judiciar și combaterea corupției; 

20. subliniază faptul că deschiderea 

negocierilor UE necesită punerea în 

aplicare a reformelor atât de necesare, în 

special în ceea ce privește statul de drept, 

independența sistemului judiciar și 

combaterea corupției, precum și 

îndeplinirea condițiilor convenite; 

Or. el 

 

Amendamentul  227 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că negocierile cu UE nu pot 

avea decât o influență pozitivă asupra 

eforturilor de soluționare a diferendelor 

bilaterale, generând totodată, reformele 
atât de necesare, în special în ceea ce 

privește statul de drept, independența 

sistemului judiciar și combaterea corupției; 

20. subliniază că deschiderea negocierilor 

cu UE presupune reforme atât de 

necesare, în special în ceea ce privește 

statul de drept, independența sistemului 

judiciar și combaterea corupției, precum și 

îndeplinirea condițiilor stabilite; 

Or. en 

 

Amendamentul  228 

Nikos Androulakis 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că negocierile cu UE nu pot 

avea decât o influență pozitivă asupra 

eforturilor de soluționare a diferendelor 

bilaterale, generând totodată, reformele 
atât de necesare, în special în ceea ce 

privește statul de drept, independența 

sistemului judiciar și combaterea corupției; 

20. consideră că deschiderea negocierilor 

cu UE presupune reforme atât de necesare, 

în special în ceea ce privește statul de 

drept, independența sistemului judiciar și 

combaterea corupției, precum și 

îndeplinirea condițiilor stabilite; 

Or. en 

 

Amendamentul  229 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că negocierile cu UE nu pot 

avea decât o influență pozitivă asupra 

eforturilor de soluționare a diferendelor 

bilaterale, generând totodată, reformele atât 

20. consideră că negocierile cu UE nu pot 

avea decât o influență pozitivă asupra 

eforturilor de soluționare a diferendelor 

bilaterale, generând totodată, reformele atât 
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de necesare, în special în ceea ce privește 

statul de drept, independența sistemului 

judiciar și combaterea corupției; 

de necesare, în special în ceea ce privește 

statul de drept, independența sistemului 

judiciar și combaterea corupției; reafirmă 

importanța și necesitatea unei abordări 

constructive a problemelor cu țările 

învecinate și este convins că ar trebui 

evitată orice declarație sau acțiune 

susceptibilă de a avea un impact negativ 

asupra relațiilor de bună vecinătate; 

Or. en 

 

Amendamentul  230 

Tonino Picula 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că negocierile cu UE nu pot 

avea decât o influență pozitivă asupra 

eforturilor de soluționare a diferendelor 

bilaterale, generând totodată, reformele atât 

de necesare, în special în ceea ce privește 

statul de drept, independența sistemului 

judiciar și combaterea corupției; 

20. consideră că negocierile cu UE nu pot 

avea decât o influență pozitivă asupra 

eforturilor de soluționare a diferendelor 

bilaterale, generând totodată, reformele atât 

de necesare, în special în ceea ce privește 

statul de drept, independența sistemului 

judiciar și combaterea corupției, 

consolidarea coeziunii multietnice, 

precum și garantarea credibilității politicii 

de extindere a UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  231 

Richard Howitt 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că negocierile cu UE nu pot 

avea decât o influență pozitivă asupra 

eforturilor de soluționare a diferendelor 

bilaterale, generând totodată, reformele atât 

20. consideră că negocierile cu UE nu pot 

avea decât o influență pozitivă asupra 

eforturilor de soluționare a diferendelor 

bilaterale, generând totodată, un impuls și 
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de necesare, în special în ceea ce privește 

statul de drept, independența sistemului 

judiciar și combaterea corupției; 

mobilizare pentru reformele atât de 

necesare, în special în ceea ce privește 

statul de drept, independența sistemului 

judiciar și combaterea corupției; 

Or. en 

 

Amendamentul  232 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 20a. își reiterează poziția că problemele 

internaționale nerezolvate ar trebui 

abordate cât mai curând posibil în cursul 

procesului de aderare, într-un mod 

constructiv și în spiritul relațiilor de bună 

vecinătate, printr-un dialog intens și 

deschis în spiritul viitorului european 

comun și, de preferință, înainte de 

începerea negocierilor de aderare; 

 

Or. el 

 

Amendamentul  233 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

21. salută acordul cu Grecia privind cele 

unsprezece măsuri de consolidare a 

încrederii, în principal în domeniul 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; încurajează ambele 

guverne să-și păstreze acest elan și să 

adopte măsuri concrete pentru a continua 

să-și consolideze încrederea reciprocă, 

inclusiv cu privire la problema numelui; 

21. salută inițiativa guvernului elen care a 

condus la unsprezece măsuri de 

consolidare a încrederii, în principal în 

domeniul programelor europene, al 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; subliniază faptul că în 

procesul de aderare a țării la UE sunt 

esențiale menținerea relațiilor de bună 

vecinătate și găsirea, sub auspiciile ONU, 
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invită Vicepreședinta/Înalta 

Reprezentantă (VP/ÎR) să elaboreze noi 

inițiative pentru depășirea actualului 

blocaj, să acționeze, în cooperare cu 

Reprezentantul special al ONU, pentru 

ajungerea la o soluție reciproc acceptabilă 
în ceea ce privește numele țării și să 

raporteze Parlamentului; 

a unei soluții negociate și acceptabile 

pentru ambele părți; își reafirmă sprijinul 

deplin pentru procesul ONU actual cu 

privire la problema numelui, care rămâne 

principalul cadru pentru găsirea unei 

soluții, astfel cum este recunoscut de 

ambele părți; subliniază importanța de a 

demonstra angajamentul față de relațiile 

de bună vecinătate, în special pe bază de 

prietenie, respect reciproc, un dialog 

constructiv și o dorință reală de a 

îndepărta neînțelegerile și a depăși 

ostilitatea; reamintește că o abordare 

constructivă cu privire la relațiile cu 

statele membre ale UE din vecinătate 

rămâne importantă, iar gesturile, 

acțiunile controversate și declarațiile care 

afectează în mod negativ relațiile de bună 

vecinătate trebuie evitate;  

 

 

Or. el 

 

Amendamentul  234 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

21. salută acordul cu Grecia privind cele 

unsprezece măsuri de consolidare a 

încrederii, în principal în domeniul 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; încurajează ambele 

guverne să-și păstreze acest elan și să 

adopte măsuri concrete pentru a continua 

să-și consolideze încrederea reciprocă, 

inclusiv cu privire la problema numelui; 

invită Vicepreședinta/Înalta 

Reprezentantă (VP/ÎR) să elaboreze noi 

inițiative pentru depășirea actualului 

blocaj, să acționeze, în cooperare cu 

Reprezentantul special al ONU, pentru 

ajungerea la o soluție reciproc acceptabilă 

21. felicită inițiativa Greciei, care a 

condus la cele unsprezece măsuri de 

consolidare a încrederii, în principal în 

domeniul educației, al culturii, al energiei 

și al afacerilor interne; subliniază că sunt 

esențiale menținerea relațiilor de bună 

vecinătate și găsirea, sub auspiciile ONU, 

a unei soluții negociate și acceptate de 

ambele părți privind problema denumirii 

țării; își reafirmă sprijinul deplin pentru 

procesul din cadrul ONU, care reprezintă 

în continuare cadrul fundamental pentru 

găsirea unei soluții, astfel cum este 

recunoscut de ambele părți; reamintește 

că este în continuare importantă o 
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în ceea ce privește numele țării și să 

raporteze Parlamentului; 
abordare constructivă cu privire la 

relațiile cu statele membre ale UE din 

vecinătate, cu evitarea gesturilor, a 

acțiunilor controversate și a declarațiilor 

care afectează în mod negativ relațiile de 

bună vecinătate; solicită obținerea unor 

rezultate mai vizibile în ceea ce privește 

cooperarea în vederea stabilirii unor 

relații de bună vecinătate între cele trei 

părți, Atena, Sofia și Skopje; își reafirmă 

preocuparea față de utilizarea 

argumentelor istorice în dezbaterea 

actuală cu vecinii; 

Or. en 

 

Amendamentul  235 

Nikos Androulakis 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

21. salută acordul cu Grecia privind cele 

unsprezece măsuri de consolidare a 

încrederii, în principal în domeniul 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; încurajează ambele 

guverne să-și păstreze acest elan și să 

adopte măsuri concrete pentru a continua 

să-și consolideze încrederea reciprocă, 

inclusiv cu privire la problema numelui; 

invită Vicepreședinta/Înalta 

Reprezentantă (VP/ÎR) să elaboreze noi 

inițiative pentru depășirea actualului 

blocaj, să acționeze, în cooperare cu 

Reprezentantul special al ONU, pentru 

ajungerea la o soluție reciproc acceptabilă 

în ceea ce privește numele țării și să 

raporteze Parlamentului; 

21. felicită inițiativa Greciei, care a 

condus la cele unsprezece măsuri de 

consolidare a încrederii, în principal în 

domeniul educației, al culturii, al energiei 

și al afacerilor interne; subliniază că sunt 

esențiale menținerea relațiilor de bună 

vecinătate și găsirea, sub auspiciile ONU, 

a unei soluții negociate și acceptate de 

ambele părți privind problema denumirii 

țării; își reafirmă sprijinul deplin pentru 

procesul din cadrul ONU, care reprezintă 

în continuare cadrul fundamental pentru 

găsirea unei soluții, astfel cum este 

recunoscut de ambele părți; reamintește 

că este în continuare importanta o 

abordare constructivă cu privire la 

relațiile cu statele membre ale UE din 

vecinătate, cu evitarea gesturilor, a 

acțiunilor controversate și a declarațiilor 

care afectează în mod negativ relațiile de 

bună vecinătate; 

Or. en 
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Amendamentul  236 

Eduard Kukan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

21. salută acordul cu Grecia privind cele 

unsprezece măsuri de consolidare a 

încrederii, în principal în domeniul 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; încurajează ambele 

guverne să-și păstreze acest elan și să 

adopte măsuri concrete pentru a continua 

să-și consolideze încrederea reciprocă, 

inclusiv cu privire la problema numelui; 

invită Vicepreședinta/Înalta Reprezentantă 

(VP/ÎR) să elaboreze noi inițiative pentru 

depășirea actualului blocaj, să acționeze, 

în cooperare cu Reprezentantul special al 

ONU, pentru ajungerea la o soluție 

reciproc acceptabilă în ceea ce privește 

numele țării și să raporteze Parlamentului; 

21. salută acordul cu Grecia privind cele 

unsprezece măsuri de consolidare a 

încrederii, în principal în domeniul 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; încurajează ambele 

guverne să-și păstreze acest elan și să 

adopte măsuri concrete pentru a continua 

să-și consolideze încrederea reciprocă, 

inclusiv cu privire la problema numelui; 

constată că cooperarea reprezintă cea mai 

bună măsură de consolidare a încrederii; 

în acest sens, salută inițiativele recente și 

vizitele miniștrilor afacerilor externe în 

țările respective și încurajează discuțiile 

constructive la nivel politic mai înalt; 

invită Vicepreședinta/Înalta Reprezentantă 

(VP/ÎR) să sprijine spiritul de cooperare și 

să elaboreze noi inițiative pentru depășirea 

diferențelor actuale, să acționeze, în 

cooperare cu Reprezentantul special al 

ONU, pentru ajungerea la o soluție 

reciproc acceptabilă în ceea ce privește 

numele țării și să raporteze Parlamentului; 

Or. en 

 

Amendamentul  237 

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

Giménez Barbat 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

21. salută acordul cu Grecia privind cele 

unsprezece măsuri de consolidare a 

21. salută acordul cu Grecia privind cele 

unsprezece măsuri de consolidare a 
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încrederii, în principal în domeniul 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; încurajează ambele 

guverne să-și păstreze acest elan și să 

adopte măsuri concrete pentru a continua 

să-și consolideze încrederea reciprocă, 

inclusiv cu privire la problema numelui; 

invită Vicepreședinta/Înalta 

Reprezentantă (VP/ÎR) să elaboreze noi 

inițiative pentru depășirea actualului 

blocaj, să acționeze, în cooperare cu 

Reprezentantul special al ONU, pentru 

ajungerea la o soluție reciproc acceptabilă 

în ceea ce privește numele țării și să 

raporteze Parlamentului; 

încrederii, în principal în domeniul 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; salută consultările la 

nivel înalt dintre cei doi miniștri de 

externe din capitalele respective și crearea 

unui grup operativ comun care să 

supravegheze punerea în aplicare a 

măsurilor; încurajează ambele guverne să-

și păstreze acest elan și să adopte măsuri 

concrete pentru a continua să-și 

consolideze încrederea reciprocă, inclusiv 

cu privire la problema numelui; invită 

Înalta Reprezentantă/Vicepreședinta 

(ÎR/VP) și Comisia să elaboreze noi 

inițiative pentru depășirea actualului 

blocaj, să acționeze, în cooperare cu 

Reprezentantul special al ONU, pentru 

ajungerea la o soluție reciproc acceptabilă 

în ceea ce privește numele țării și să 

raporteze Parlamentului; 

Or. en 

 

Amendamentul  238 

Tanja Fajon 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

21. salută acordul cu Grecia privind cele 

unsprezece măsuri de consolidare a 

încrederii, în principal în domeniul 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; încurajează ambele 

guverne să-și păstreze acest elan și să 

adopte măsuri concrete pentru a continua 

să-și consolideze încrederea reciprocă, 

inclusiv cu privire la problema numelui; 

invită Vicepreședinta/Înalta Reprezentantă 

(VP/ÎR) să elaboreze noi inițiative pentru 

depășirea actualului blocaj, să acționeze, în 

cooperare cu Reprezentantul special al 

ONU, pentru ajungerea la o soluție 

reciproc acceptabilă în ceea ce privește 

21. salută acordul cu Grecia privind cele 

unsprezece măsuri de consolidare a 

încrederii, în principal în domeniul 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; încurajează ambele 

guverne să-și păstreze acest elan și să 

adopte măsuri concrete pentru a continua 

să-și consolideze încrederea reciprocă, 

inclusiv cu privire la problema numelui; 

invită Vicepreședinta/Înalta Reprezentantă 

(VP/ÎR) să elaboreze noi inițiative pentru 

depășirea actualului blocaj, să acționeze, în 

cooperare cu Reprezentantul special al 

ONU, pentru ajungerea la o soluție 

reciproc acceptabilă în ceea ce privește 

numele țării și să raporteze Parlamentului; 



 

AM\1080975RO.doc 139/157 PE573.037v01-00 

 RO 

numele țării și să raporteze Parlamentului; salută vizita oficială a ministrului de 

externe Poposki la Atena la 17 decembrie 

2015, prima vizită bilaterală a unui 

ministru de externe macedonean în 

Grecia din ultimii 15 ani; invită ambele 

părți să se inspire din rezultatele acestei 

reuniuni pentru a își dezvolta cooperarea 

bilaterală și a își consolida încrederea 

reciprocă; 

Or. en 

 

Amendamentul  239 

Eleni Theocharous 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

21. salută acordul cu Grecia privind cele 

unsprezece măsuri de consolidare a 

încrederii, în principal în domeniul 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; încurajează ambele 

guverne să-și păstreze acest elan și să 

adopte măsuri concrete pentru a continua 

să-și consolideze încrederea reciprocă, 

inclusiv cu privire la problema numelui; 

invită Vicepreședinta/Înalta Reprezentantă 

(VP/ÎR) să elaboreze noi inițiative pentru 

depășirea actualului blocaj, să acționeze, în 

cooperare cu Reprezentantul special al 

ONU, pentru ajungerea la o soluție 

reciproc acceptabilă în ceea ce privește 

numele țării și să raporteze Parlamentului; 

21. salută acordul cu Grecia privind cele 

unsprezece măsuri de consolidare a 

încrederii, în principal în domeniul 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; încurajează ambele 

guverne să-și păstreze acest elan și să 

adopte măsuri concrete pentru a continua 

să-și consolideze încrederea reciprocă, 

inclusiv cu privire la problema numelui; 

invită Vicepreședinta/Înalta Reprezentantă 

(VP/ÎR) să elaboreze noi inițiative; în 

contextul procedurii ONU, pentru 

depășirea actualului blocaj, să acționeze, în 

cooperare cu Reprezentantul special al 

ONU, pentru ajungerea la o soluție 

reciproc acceptabilă în ceea ce privește 

numele țării și să raporteze Parlamentului; 

consideră că o soluție reciproc acceptabilă 

cu privire la denumirea țării nu trebuie să 

falsifice, ci să respecte istoria Greciei și 

civilizația europeană, fără a crea un teren 

propice pentru tendințe iredentiste și un 

climat de instabilitate politică; 

Or. en 
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Amendamentul  240 

Jasenko Selimovic 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

21. salută acordul cu Grecia privind cele 

unsprezece măsuri de consolidare a 

încrederii, în principal în domeniul 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; încurajează ambele 

guverne să-și păstreze acest elan și să 

adopte măsuri concrete pentru a continua 

să-și consolideze încrederea reciprocă, 

inclusiv cu privire la problema numelui; 

invită Vicepreședinta/Înalta Reprezentantă 

(VP/ÎR) să elaboreze noi inițiative pentru 

depășirea actualului blocaj, să acționeze, în 

cooperare cu Reprezentantul special al 

ONU, pentru ajungerea la o soluție 

reciproc acceptabilă în ceea ce privește 

numele țării și să raporteze Parlamentului; 

21. salută acordul cu Grecia privind cele 

unsprezece măsuri de consolidare a 

încrederii, în principal în domeniul 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; încurajează ambele 

guverne să-și păstreze acest elan și să 

adopte măsuri concrete pentru a continua 

să-și consolideze încrederea reciprocă, 

inclusiv cu privire la problema numelui; 

invită Vicepreședinta/Înalta Reprezentantă 

(VP/ÎR) să elaboreze noi inițiative pentru 

depășirea actualului blocaj, să acționeze, în 

cooperare cu Reprezentantul special al 

ONU, pentru ajungerea la o soluție 

reciproc acceptabilă în ceea ce privește 

numele țării și să raporteze Parlamentului; 

condamnă implicarea altor state în 

politica externă și de securitate a țării și 

este convins că cetățenii din fosta 

Republică iugoslavă a Macedoniei sunt 

cei mai în măsură să își aleagă propriul 

viitor; 

Or. en 

 

Amendamentul  241 

Tunne Kelam 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

21. salută acordul cu Grecia privind cele 

unsprezece măsuri de consolidare a 

încrederii, în principal în domeniul 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; încurajează ambele 

guverne să-și păstreze acest elan și să 

21. salută acordul cu Grecia privind cele 

unsprezece măsuri de consolidare a 

încrederii, în principal în domeniul 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; consideră că vizitele 

reciproce recente ale miniștrilor de 
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adopte măsuri concrete pentru a continua 

să-și consolideze încrederea reciprocă, 

inclusiv cu privire la problema numelui; 

invită Vicepreședinta/Înalta Reprezentantă 

(VP/ÎR) să elaboreze noi inițiative pentru 

depășirea actualului blocaj, să acționeze, în 

cooperare cu Reprezentantul special al 

ONU, pentru ajungerea la o soluție 

reciproc acceptabilă în ceea ce privește 

numele țării și să raporteze Parlamentului; 

externe reprezintă un semnal pozitiv; 
încurajează ambele guverne să-și păstreze 

acest elan și să adopte măsuri concrete 

pentru a continua să-și consolideze 

încrederea reciprocă, inclusiv cu privire la 

problema numelui; invită 

Vicepreședinta/Înalta Reprezentantă 

(VP/ÎR) să elaboreze noi inițiative pentru 

depășirea actualului blocaj, să acționeze, în 

cooperare cu Reprezentantul special al 

ONU, pentru ajungerea la o soluție 

reciproc acceptabilă în ceea ce privește 

numele țării și să raporteze Parlamentului; 

Or. en 

 

Amendamentul  242 

Miroslav Poche 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

21. salută acordul cu Grecia privind cele 

unsprezece măsuri de consolidare a 

încrederii, în principal în domeniul 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; încurajează ambele 

guverne să-și păstreze acest elan și să 

adopte măsuri concrete pentru a continua 

să-și consolideze încrederea reciprocă, 

inclusiv cu privire la problema numelui; 

invită Vicepreședinta/Înalta Reprezentantă 

(VP/ÎR) să elaboreze noi inițiative pentru 

depășirea actualului blocaj, să acționeze, în 

cooperare cu Reprezentantul special al 

ONU, pentru ajungerea la o soluție 

reciproc acceptabilă în ceea ce privește 

numele țării și să raporteze Parlamentului; 

21. salută acordul cu Grecia privind cele 

unsprezece măsuri de consolidare a 

încrederii, în principal în domeniul 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; încurajează ambele 

guverne să-și păstreze acest elan și să 

adopte măsuri concrete pentru a continua 

să-și consolideze încrederea reciprocă, 

inclusiv cu privire la problema numelui; 

invită Vicepreședinta/Înalta Reprezentantă 

(VP/ÎR) și comisarul responsabil pentru 

negocierile de extindere a UE să elaboreze 

noi inițiative pentru depășirea actualului 

blocaj, să acționeze, în cooperare cu 

Reprezentantul special al ONU, pentru 

ajungerea la o soluție reciproc acceptabilă 

în ceea ce privește numele țării și să 

raporteze Parlamentului; 

Or. en 
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Amendamentul  243 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

21. salută acordul cu Grecia privind cele 

unsprezece măsuri de consolidare a 

încrederii, în principal în domeniul 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; încurajează ambele 

guverne să-și păstreze acest elan și să 

adopte măsuri concrete pentru a continua 

să-și consolideze încrederea reciprocă, 

inclusiv cu privire la problema numelui; 

invită Vicepreședinta/Înalta Reprezentantă 

(VP/ÎR) să elaboreze noi inițiative pentru 

depășirea actualului blocaj, să acționeze, în 

cooperare cu Reprezentantul special al 

ONU, pentru ajungerea la o soluție 

reciproc acceptabilă în ceea ce privește 

numele țării și să raporteze Parlamentului; 

21. salută acordul cu Grecia privind cele 

unsprezece măsuri de consolidare a 

încrederii, în principal în domeniul 

educației, al culturii, al energiei și al 

afacerilor interne; încurajează ambele 

guverne să-și păstreze acest elan și să 

adopte măsuri concrete pentru a continua 

să-și consolideze încrederea reciprocă, 

inclusiv cu privire la problema numelui; 

invită Vicepreședinta/Înalta Reprezentantă 

(VP/ÎR) să elaboreze noi inițiative pentru 

depășirea actualului blocaj, în 

conformitate cu hotărârea Curții 

Internaționale de Justiție din 5 decembrie 

2011, să acționeze, în cooperare cu 

Reprezentantul special al ONU, pentru 

ajungerea la o soluție reciproc acceptabilă 

în ceea ce privește numele țării și să 

raporteze Parlamentului; 

Or. en 

 

Amendamentul  244 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 21a. sprijină, în acest sens, propunerea 

trimisului ONU, Matthew Nimetz, privind 

un nume compus cu un calificativ 

geografic, în măsura în care 

naționalitatea, identitatea, cultura și 

limba macedonene nu sunt afectate; 
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Or. en 

 

Amendamentul  245 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 21 b (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 21b. salută reuniunea recentă a 

miniștrilor afacerilor externe din Grecia 

și fosta Republică iugoslavă a 

Macedoniei, care a avut loc la Atena, în 

cadrul căreia părțile și-au exprimat 

disponibilitatea de a continua 

îmbunătățirea dialogului bilateral și de a 

participa la un dialog constructiv, inclusiv 

de a pune în aplicare măsurile de 

consolidare a încrederii, care au fost 

adoptate anterior; 

Or. en 

 

Amendamentul  246 

Sergei Stanishev 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 21a. își exprimă din nou îngrijorarea pe 

care o provoacă folosirea argumentelor 

istorice în cadrul actualei dezbateri 

angajate cu vecinii și salută orice efort 

depus în sensul sărbătoririi împreună cu 

statele membre ale UE vecine a 

evenimentelor istorice comune; consideră 

că acest lucru ar putea contribui la o mai 

bună înțelegere a istoriei și la relații de 

bună vecinătate; 

Or. en 
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Amendamentul  247 

Angel Dzhambazki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

22. salută rolul constructiv al acestei țări în 

cooperarea regională și internațională; 

observă că au rămas în continuare 

probleme nerezolvate în relațiile cu 

Bulgaria, deși au continuat negocierile 

pentru un tratat de prietenie, bună 

vecinătate și cooperare, precum și o serie 

de vizite la nivel înalt; invită guvernul să 

îmbunătățească nivelul general de 

aliniere la politica externă a UE, deoarece 

rata de aliniere a rămas scăzută (68 %); 

invită guvernul să respecte Poziția 

comună a UE privind integritatea 

Statutului de la Roma; 

22. salută rolul constructiv al acestei țări în 

cooperarea regională și internațională; 

consideră că cooperarea regională 

reprezintă un element esențial în procesul 

de aderare la UE, care aduce stabilitate și 

prosperitate în regiune, și că aceasta ar 

trebui să fie o prioritate pentru guvern; 

solicită guvernului să se axeze pe proiecte 

transnaționale precum coridoarele 

paneuropene de transport, legătura 

feroviară Sofia-Skopje și alte proiecte de 

infrastructură cu statele membre, ce 

includ puncte de trecere a frontierei, care 

vor stimula semnificativ creșterea 

economică din întreaga regiune; 

Or. en 

 

Amendamentul  248 

Tunne Kelam 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

22. salută rolul constructiv al acestei țări în 

cooperarea regională și internațională; 

observă că au rămas în continuare 

probleme nerezolvate în relațiile cu 

Bulgaria, deși au continuat negocierile 

pentru un tratat de prietenie, bună 

vecinătate și cooperare, precum și o serie 

de vizite la nivel înalt; invită guvernul să 

îmbunătățească nivelul general de 

aliniere la politica externă a UE, deoarece 

rata de aliniere a rămas scăzută (68 %); 

22. salută rolul constructiv al acestei țări în 

cooperarea regională și internațională; 

observă că au rămas în continuare 

probleme nerezolvate în relațiile cu 

Bulgaria, deși au continuat negocierile 

pentru un tratat de prietenie, bună 

vecinătate și cooperare, precum și o serie 

de vizite la nivel înalt; 
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invită guvernul să respecte Poziția 

comună a UE privind integritatea 

Statutului de la Roma; 

Or. en 

 

Amendamentul  249 

Andrey Kovatchev 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

22. salută rolul constructiv al acestei țări 

în cooperarea regională și internațională; 

observă că au rămas în continuare 

probleme nerezolvate în relațiile cu 

Bulgaria, deși au continuat negocierile 

pentru un tratat de prietenie, bună 

vecinătate și cooperare, precum și o serie 

de vizite la nivel înalt; invită guvernul să 

îmbunătățească nivelul general de aliniere 

la politica externă a UE, deoarece rata de 

aliniere a rămas scăzută (68 %); invită 

guvernul să respecte Poziția comună a UE 

privind integritatea Statutului de la Roma; 

22. salută disponibilitatea țării de a 

participa la vizite la nivel înalt cu țările 

din vecinătate ca mijloc de promovare a 

cooperării regionale; observă că au rămas 

în continuare probleme nerezolvate în 

relațiile cu Bulgaria, cum ar fi restaurarea 

foarte întârziată a cimitirelor militare 

bulgare și necesitatea de a celebra 

împreună personalitățile și evenimentele 

istorice comune; reiterează importanța 

finalizării negocierilor pentru un tratat de 

prietenie și bună vecinătate cu Bulgaria; 

invită guvernul să îmbunătățească nivelul 

general de aliniere la politica externă a UE, 

deoarece rata de aliniere a rămas scăzută 

(68 %); invită guvernul să respecte Poziția 

comună a UE privind integritatea Statutului 

de la Roma; 

Or. en 

 

Amendamentul  250 

Sofia Sakorafa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

22. salută rolul constructiv al acestei țări 

în cooperarea regională și internațională; 

22. subliniază importanța cooperării 

regionale, în concordanță cu agenda și cu 
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observă că au rămas în continuare 

probleme nerezolvate în relațiile cu 

Bulgaria, deși au continuat negocierile 

pentru un tratat de prietenie, bună 

vecinătate și cooperare, precum și o serie 

de vizite la nivel înalt; invită guvernul să 

îmbunătățească nivelul general de aliniere 

la politica externă a UE, deoarece rata de 

aliniere a rămas scăzută (68 %); invită 

guvernul să respecte Poziția comună a UE 

privind integritatea Statutului de la Roma; 

principiile europene, și solicită realizarea 

de progrese suplimentare în această 

privință; observă că au rămas în continuare 

probleme nerezolvate în relațiile cu 

Bulgaria, deși au continuat negocierile 

pentru un tratat de prietenie, bună 

vecinătate și cooperare, precum și o serie 

de vizite la nivel înalt; invită guvernul să 

îmbunătățească nivelul general de aliniere 

la politica externă a UE, deoarece rata de 

aliniere a rămas scăzută (68 %); invită 

guvernul să respecte Poziția comună a UE 

privind integritatea Statutului de la Roma; 

Or. el 

Amendamentul  251 

Nikos Androulakis 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

22. salută rolul constructiv al acestei țări 

în cooperarea regională și internațională; 

observă că au rămas în continuare 

probleme nerezolvate în relațiile cu 

Bulgaria, deși au continuat negocierile 

pentru un tratat de prietenie, bună 

vecinătate și cooperare, precum și o serie 

de vizite la nivel înalt; invită guvernul să 

îmbunătățească nivelul general de aliniere 

la politica externă a UE, deoarece rata de 

aliniere a rămas scăzută (68 %); invită 

guvernul să respecte Poziția comună a UE 

privind integritatea Statutului de la Roma; 

22. subliniază importanța cooperării 

regionale; observă că au rămas în 

continuare probleme nerezolvate în relațiile 

cu Bulgaria, deși au continuat negocierile 

pentru un tratat de prietenie, bună 

vecinătate și cooperare, precum și o serie 

de vizite la nivel înalt; solicită guvernului 

să îmbunătățească nivelul general de 

aliniere la politica externă a UE, deoarece 

rata de aliniere a rămas scăzută (68 %); 

invită guvernul să respecte Poziția comună 

a UE privind integritatea Statutului de la 

Roma; 

Or. en 

 

Amendamentul  252 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

22. salută rolul constructiv al acestei țări 

în cooperarea regională și internațională; 

observă că au rămas în continuare 

probleme nerezolvate în relațiile cu 

Bulgaria, deși au continuat negocierile 

pentru un tratat de prietenie, bună 

vecinătate și cooperare, precum și o serie 

de vizite la nivel înalt; invită guvernul să 

îmbunătățească nivelul general de aliniere 

la politica externă a UE, deoarece rata de 

aliniere a rămas scăzută (68 %); invită 

guvernul să respecte Poziția comună a UE 

privind integritatea Statutului de la Roma; 

22. subliniază importanța cooperării 

regionale, în concordanță cu agenda și 

valorile europene, și solicită realizarea de 

progrese suplimentare în această privință; 

observă că au rămas în continuare 

probleme nerezolvate în relațiile cu 

Bulgaria, deși au continuat negocierile 

pentru un tratat de prietenie, bună 

vecinătate și cooperare, precum și o serie 

de vizite la nivel înalt; invită guvernul să 

îmbunătățească nivelul general de aliniere 

la politica externă a UE, deoarece rata de 

aliniere a rămas scăzută (68 %); invită 

guvernul să respecte Poziția comună a UE 

privind integritatea Statutului de la Roma; 

Or. en 

 

Amendamentul  253 

Eleni Theocharous 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

22. salută rolul constructiv al acestei țări 

în cooperarea regională și internațională; 

observă că au rămas în continuare 

probleme nerezolvate în relațiile cu 

Bulgaria, deși au continuat negocierile 

pentru un tratat de prietenie, bună 

vecinătate și cooperare, precum și o serie 

de vizite la nivel înalt; invită guvernul să 

îmbunătățească nivelul general de aliniere 

la politica externă a UE, deoarece rata de 

aliniere a rămas scăzută (68 %); invită 

guvernul să respecte Poziția comună a UE 

privind integritatea Statutului de la Roma; 

22. solicită FYROM să își intensifice 

eforturile și să joace un rol constructiv în 

cooperarea regională și internațională, 

precum și să respecte pe deplin istoria și 

civilizația țărilor din vecinătate; observă 

că au rămas în continuare probleme 

nerezolvate în relațiile cu Bulgaria, deși au 

continuat negocierile pentru un tratat de 

prietenie, bună vecinătate și cooperare, 

precum și o serie de vizite la nivel înalt; 

invită guvernul să îmbunătățească nivelul 

general de aliniere la politica externă a UE, 

deoarece rata de aliniere a rămas scăzută 

(68 %); invită guvernul să respecte Poziția 

comună a UE privind integritatea Statutului 

de la Roma; 

Or. en 
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Amendamentul  254 

Jozo Radoš 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

22. salută rolul constructiv al acestei țări în 

cooperarea regională și internațională; 

observă că au rămas în continuare 

probleme nerezolvate în relațiile cu 

Bulgaria, deși au continuat negocierile 

pentru un tratat de prietenie, bună 

vecinătate și cooperare, precum și o serie 

de vizite la nivel înalt; invită guvernul să 

îmbunătățească nivelul general de aliniere 

la politica externă a UE, deoarece rata de 

aliniere a rămas scăzută (68 %); invită 

guvernul să respecte Poziția comună a UE 

privind integritatea Statutului de la Roma; 

22. salută rolul constructiv al acestei țări în 

cooperarea regională și internațională, 

precum și rezultatele pozitive ale 

reuniunii la nivel înalt de la Viena din 

2015 și adoptarea recentă a pachetului 

IPA pe 2015, care include finanțarea a 

două dintre cele mai importante proiecte 

de infrastructură: reconstruirea rețelei 

feroviare existente în fosta Republică 

iugoslavă a Macedoniei și investițiile în 

sistemul de transport al energiei electrice 

Bitola-Ohrid-Albania; din acest motiv 

autoritățile macedonene sunt invitate să 

pună rapid în aplicare „măsurile 

neobligatorii” convenite în cadrul 

summitului Balcanilor de Vest de la 

Viena din 2015 (de exemplu, 

simplificarea/alinierea procedurilor de 

trecere a frontierei, reformele feroviare, 

sistemele de informații) înainte de 

următorul summit al Balcanilor de Vest 

din 2016 din Franța; observă că au rămas 

în continuare probleme nerezolvate în 

relațiile cu Bulgaria, deși au continuat 

negocierile pentru un tratat de prietenie, 

bună vecinătate și cooperare, precum și o 

serie de vizite la nivel înalt; invită guvernul 

să îmbunătățească nivelul general de 

aliniere la politica externă a UE, deoarece 

rata de aliniere a rămas scăzută (68 %); 

invită guvernul să respecte Poziția comună 

a UE privind integritatea Statutului de la 

Roma; 

Or. en 

 



 

AM\1080975RO.doc 149/157 PE573.037v01-00 

 RO 

Amendamentul  255 

Tunne Kelam 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 22a. invită guvernul să îmbunătățească 

nivelul general de aliniere la politica 

externă a UE, deoarece rata de aliniere a 

rămas scăzută (68 %); invită guvernul să 

respecte Poziția comună a UE privind 

integritatea Statutului de la Roma; 

Or. en 

 

Amendamentul  256 

Angel Dzhambazki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 b (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 22b. invită guvernul să îmbunătățească 

nivelul general de aliniere la politica 

externă a UE și să adopte celelalte 

declarații ale UE și Decizia Consiliului, 

deoarece rata de aliniere a rămas scăzută 

(68 %); invită guvernul să respecte Poziția 

comună a UE privind integritatea 

Statutului de la Roma; 

Or. en 

 

Amendamentul  257 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 c (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 22c. încurajează integrarea în continuare 
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în cadrul NATO și speră că negocierile de 

aderare vor fi deschise în curând; 

Or. en 

 

Amendamentul  258 

Angel Dzhambazki 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 d (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 22d. observă că au rămas în continuare 

probleme nerezolvate în relațiile cu 

Bulgaria, deși au continuat negocierile 

pentru un tratat de prietenie, bună 

vecinătate și cooperare, precum și o serie 

de vizite la nivel înalt; solicită semnarea 

rapidă a tratatului, pe baza declarației din 

1999; încurajează cu fermitate celebrarea 

în comun a evenimentelor și a 

personalităților istorice comune și 

instituirea unor comisii de experți în 

istorie și educație; consideră că 

introducerea materialelor educative care 

nu conțin interpretări ideologice ale 

istoriei, nici discursuri de incitare la ură, 

precum cooperarea academică și 

promovarea unor atitudini pozitive în 

rândul tinerilor față de țările învecinate 

vor avea un impact pozitiv și vor 

îmbunătăți înțelegerea reciprocă; solicită 

autorităților să nu maltrateze și să nu 

încalce drepturile politice, sociale și 

culturale ale cetățenilor care se identifică 

în mod deschis ca fiind bulgari; regretă 

că, în multe cazuri, Bulgaria apare într-o 

imagine negativă în mass-media, în 

cărțile de istorie și în filmele sponsorizate 

de guvernul de la Skopje, ceea ce 

afectează relațiile bilaterale; 

Or. en 
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Amendamentul  259 

Sergei Stanishev 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 e (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 22e. încurajează ferm autoritățile și 

societatea civilă să ia măsuri adecvate de 

reconciliere istorică pentru a depăși 

dezbinarea dintre diferitele grupuri etnice 

și din interiorul acestora, incluzând 

cetățenii cu identitate bulgară; 

Or. en 

 

Amendamentul  260 

Andrej Plenković 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 f (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 22f. salută participarea activă a țării la 

agenda conectivității celor șase state din 

Balcanii de Vest, prin ratificarea 

acordului privind rețeaua regională de 

transport și prin sprijinirea altor 

angajamente adoptate în cadrul 

Procesului de la Berlin; constată 

instituirea Comisiei naționale de investiții 

și încurajează țara să elaboreze în 

continuare proiecte de investiții mature în 

cadrul rețelei de transport pentru Balcanii 

de Vest; 

Or. en 

 

Amendamentul  261 

Andrej Plenković 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 g (nou) 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 22g. solicită Comisiei și Consiliului să 

includă fosta Republică iugoslavă a 

Macedoniei în strategiile macroregionale 

ale UE pentru cooperarea în Europa de 

Sud-Est; felicită încheierea cu succes de 

către președinția fostei Republici 

iugoslave a Macedoniei a Inițiativei 

Central Europene; 

Or. en 

 

Amendamentul  262 

Richard Howitt 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 h (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 22h. pe baza datelor și a analizei Eurostat 

și ale altor organizații internaționale, care 

indică tendințe importante de migrare, în 

special în rândul tinerilor, recomandă 

evaluarea Strategiei naționale pentru 

crearea de rețele, cooperare și reducerea 

exportului de personal profesional și cu 

studii superioare pentru perioada 2013-

2020, precum și prezentarea unor 

rapoarte și statistici cu privire la aceste 

tendințe; 

Or. en 

 

Amendamentul  263 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 i (nou) 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 22i. constată cu îngrijorare intensificarea 

exodului creierelor, în special în rândul 

tinerilor; recomandă evaluarea Strategiei 

naționale pentru crearea de rețele, 

cooperare și reducerea exportului de forță 

de muncă profesională și cu studii 

superioare pentru perioada 2013-2020, 

precum și întocmirea unor rapoarte și a 

unor statistici referitoare la aceste 

tendințe, care să fie publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  264 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 j (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 22j. îndeamnă Agenția pentru Tineret și 

Sport a țării să recunoască rolul unui 

mecanism permanent de cooperare cu 

Consiliul Național de Tineret al fostei 

Republici iugoslave a Macedoniei, să 

sprijine și să instituie un astfel de 

mecanism; salută procesul de creare a 

unei Strategii naționale de tineret pentru 

perioada 2016-2025 și subliniază 

necesitatea alocării de fonduri 

corespunzătoare pentru punerea sa în 

aplicare; 

Or. en 

 

Amendamentul  265 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 



 

PE573.037v01-00 154/157 AM\1080975RO.doc 

RO 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 k (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 22k. constată cu îngrijorare provocările 

din sistemul educațional al țării și 

subliniază necesitatea de a realiza o 

analiză cuprinzătoare în acest sens; 

recomandă o planificare strategică a 

reformelor viitoare și a modificărilor 

legislative cu implicarea mișcărilor și a 

organizațiilor studențești relevante, 

pentru a le permite să își exercite pe 

deplin drepturile în cadrul procesului 

respectiv; 

Or. en 

 

Amendamentul  266 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 l (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 22l. subliniază că sunt necesare eforturi 

semnificative în domeniul protecției 

mediului, în special în ceea ce privește 

calitatea aerului; își exprimă 

preocuparea, în acest sens, cu privire la 

indicele ridicat de poluare din Skopje și 

din alte orașe, în care concentrația de 

particule PM10 este de 20 de ori mai 

ridicată decât limitele permise, ceea ce 

prezintă un risc important pentru 

sănătate, și solicită autorităților 

macedonene să adopte măsuri 

corespunzătoare pentru a aborda 

problemele urgente și structurale 

specifice; 

Or. en 
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Amendamentul  267 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 m (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 22m. își exprimă preocuparea cu privire 

la construirea planificată a 17 

hidrocentrale mici și a două hidrocentrale 

mari din Lukovo Pole și Boskov Most; 

subliniază că punerea în aplicare a 

acquis-ului privind protejarea naturii și a 

rețelei Natura 2000 nu a demarat încă; 

solicită, în acest sens, respectarea 

recomandării Comitetului permanent al 

Convenției de la Berna [nr. 184(2015)] 

prin suspendarea punerii în aplicare a 

tuturor proiectelor guvernamentale pe 

teritoriul Parcului Național Mavrovo 

până la încheierea unei evaluări 

strategice de mediu bazate pe cercetarea 

specifică in situ, în deplină conformitate 

cu legislația de mediu a UE, ce presupune 

inclusiv implicarea comunităților locale și 

a altor părți interesate în procesul 

decizional; 

Or. en 

 

Amendamentul  268 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 n (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 22n. regretă că obiectivele în materie de 

energie nu au fost realizate, în special cu 

privire la eficiența energetică și utilizarea 

surselor regenerabile de energie, și 

solicită adoptarea rapidă a unor planuri 

de acțiune relevante; 
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Or. en 

 

Amendamentul  269 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 o (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 22o. subliniază că obiectivele actuale de 

reducere a emisiilor sunt neadecvate în 

comparație cu cele ale UE și 

angajamentele adoptate în cadrul COP21 

de la Paris; îndeamnă, în acest sens, fosta 

Republica iugoslavă a Macedoniei să 

reexamineze obiectivul de reducere a 

emisiilor prevăzut în contribuția 

preconizată stabilită la nivel național 

(INDC) și să îl facă mai ambițios, în 

conformitate cu angajamentele medii ale 

UE privind schimbările climatice; 

Or. en 

 

Amendamentul  270 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 p (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 22p. salută planul de actualizare și de 

modernizare a anumitor părți din rețeaua 

feroviară și încurajează autoritățile fostei 

Republici iugoslave a Macedoniei să 

continue și să îmbunătățească 

transporturile publice în colaborare cu 

țările învecinate; 

Or. en 
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