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Ändringsförslag  1 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Beaktandeled 2 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds 

resolutioner 817 (1993) och 845 (1993), 

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds 

resolutioner 817 (1993) och 845 (1993), 

FN:s generalförsamlings resolution 

47/225 samt interimsavtalet av den 13 

september 1995, 

Or. el 

 

Ändringsförslag  2 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Beaktandeled 3 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av Internationella 

domstolens dom om tillämpningen av 

interimsavtalet av den 13 september 1995, 

utgår 

Or. el 

 

Ändringsförslag  3 

Nikos Androulakis 

 

Utkast till förslag till resolution 

Beaktandeled 3 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av Internationella 

domstolens dom om tillämpningen av 

interimsavtalet av den 13 september 1995, 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  4 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Beaktandeled 3 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av Internationella 

domstolens dom om tillämpningen av 

interimsavtalet av den 13 september 1995, 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  5 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Beaktandeled 5 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av Europeiska rådets 

beslut av den 16 december 2005 om att 

bevilja landet status som kandidatland för 

EU-medlemskap samt rådets slutsatser av 

den 23 juni 2015, 

– med beaktande av Europeiska rådets 

beslut av den 16 december 2005 om att 

bevilja landet status som kandidatland för 

EU-medlemskap, Europeiska rådets 

slutsatser från juni 2008, rådets (allmänna 

frågor och yttre förbindelser) slutsatser 

från december 2008, rådets (allmänna 

frågor) slutsatser från december 2014, där 

det fastslås att det fortfarande är 

väsentligt att upprätthålla goda 

grannförbindelser, inklusive en 

framförhandlad och ömsesidigt godtagbar 

lösning på namnfrågan under FN:s 

överinseende, samt rådets (allmänna 
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frågor) slutsatser av den 15 december 

2015, 

Or. el 

 

Ändringsförslag  6 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Beaktandeled 5 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av Europeiska rådets 

beslut av den 16 december 2005 om att 

bevilja landet status som kandidatland för 

EU-medlemskap samt rådets slutsatser av 

den 23 juni 2015, 

– med beaktande av Europeiska rådets 

beslut av den 16 december 2005 om att 

bevilja landet status som kandidatland för 

EU-medlemskap samt Europeiska rådets 

slutsatser från juni 2008 och rådets 

slutsatser av den 15 december 2015, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  7 

Nikos Androulakis 

 

Utkast till förslag till resolution 

Beaktandeled 5 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av Europeiska rådets 

beslut av den 16 december 2005 om att 

bevilja landet status som kandidatland för 

EU-medlemskap samt rådets slutsatser av 

den 23 juni 2015, 

– med beaktande av Europeiska rådets 

beslut av den 16 december 2005 om att 

bevilja landet status som kandidatland för 

EU-medlemskap samt Europeiska rådets 

slutsatser från juni 2008 och rådets 

slutsatser av den 23 juni 2015 och den 15 

december 2015, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  8 

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

Giménez Barbat 
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Utkast till förslag till resolution 

Beaktandeled 5 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av Europeiska rådets 

beslut av den 16 december 2005 om att 

bevilja landet status som kandidatland för 

EU-medlemskap samt rådets slutsatser av 

den 23 juni 2015, 

– med beaktande av Europeiska rådets 

beslut av den 16 december 2005 om att 

bevilja landet status som kandidatland för 

EU-medlemskap samt rådets slutsatser av 

den 23 juni 2015 och den 15 december 

2015, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  9 

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

 

Utkast till förslag till resolution 

Beaktandeled 13a (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av rådets (allmänna 

frågor) slutsatser av den 15 december 

2015 om utvidgningen och stabiliserings- 

och associeringsprocessen, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  10 

Sergei Stanishev 

 

Utkast till förslag till resolution 

Beaktandeled 14a (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av rådets (allmänna 

frågor) slutsatser av den 15 december 

2015 om utvidgningen och stabiliserings- 

och associeringsprocessen, 

Or. en 
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Ändringsförslag  11 

Eduard Kukan 

 

Utkast till förslag till resolution 

Beaktandeled 12a (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av OSSE:s/ODIHR:s 

rapport av den 27 november 2015 från 

behovsbedömningsgruppen, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  12 

Eduard Kukan 

 

Utkast till förslag till resolution 

Beaktandeled 10a (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av rekommendationerna 

från den höga expertgruppen om 

systemiska rättsstatliga problem i 

samband med den avlyssning som 

avslöjades våren 2015 (”Senior Experts’ 

Group on systemic Rule of Law issues 

relating to the communications 

interception revealed in Spring 2015”), 

Or. en 

 

Ändringsförslag  13 

Richard Howitt 

 

Utkast till förslag till resolution 

Beaktandeled 15a (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 (Denna ändring berör hela texten.) 
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 Namnet ”f.d. jugoslaviska republiken 

Makedonien” används i rapportens titel 

och i skäl A men alla andra hänvisningar 

till landets namn i texten och i de antagna 

ändringsförslagen ändras till ”dess”, 

”landet”, ”det” och liknande icke-

specifika termer. Namnet ”republiken 

Makedonien” används inte i texten men 

ordet ”makedonisk” behålls. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  14 

Cristian Dan Preda 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl A 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Utsikterna till EU-medlemskap utgör ett 

viktigt reformincitament och en källa till 

hopp om en blomstrande framtid för de 

yngre generationerna. 

Opinionsundersökningar visar på ett 

betydande stöd från allmänheten för EU-

medlemskap för f.d. jugoslaviska 

republiken Makedonien. 

A. Utsikterna till EU-medlemskap utgör ett 

viktigt incitament till ytterligare reformer, 

särskilt när det gäller rättsstaten, 

rättsväsendets oberoende och kampen mot 

korruption, och en källa till hopp om en 

blomstrande framtid för de yngre 

generationerna. Opinionsundersökningar 

visar på ett betydande stöd från 

allmänheten för EU-medlemskap för f.d. 

jugoslaviska republiken Makedonien. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  15 

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

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl Aa (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 Aa. Rättsstaten, mediernas frihet, 

regionalt samarbete och goda 

grannförbindelser är väsentliga delar av 

EU:s utvidgningsprocess. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  16 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl B 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Landet är sedan tio år kandidatland och 

anses vara det land som kommit längst i 

anpassningen till EU:s regelverk. 

 

B. Landet är sedan tio år kandidatland. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  17 

Nikos Androulakis 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl B 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Landet är sedan tio år kandidatland och 

anses vara det land som kommit längst i 

anpassningen till EU:s regelverk. 

B. Landet är sedan tio år kandidatland och 

har kommit relativt långt i anpassningen 

till EU:s regelverk. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  18 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl B 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Landet är sedan tio år kandidatland och 

anses vara det land som kommit längst i 

anpassningen till EU:s regelverk. 

B. Landet är sedan tio år kandidatland och 

har kommit relativt långt i anpassningen 

till EU:s regelverk. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  19 

Angel Dzhambazki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl B 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Landet är sedan tio år kandidatland och 

anses vara det land som kommit längst i 

anpassningen till EU:s regelverk. 

B. Landet är sedan tio år kandidatland och 

har kommit långt i anpassningen till EU:s 

regelverk. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  20 

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

Giménez Barbat 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl B 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Landet är sedan tio år kandidatland och 

anses vara det land som kommit längst i 

anpassningen till EU:s regelverk. 

B. Landet är sedan tio år kandidatland och 

anses vara ett av de länder som kommit 

längst i anpassningen till EU:s regelverk. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  21 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl B 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Landet är sedan tio år kandidatland och 

anses vara det land som kommit längst i 

anpassningen till EU:s regelverk. 

B. Landet är sedan tio år kandidatland och 

anses vara det land som kommit längst i 

anpassningen till EU:s regelverk, trots att 
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en del av det ännu inte har genomförts i 

tillräcklig utsträckning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  22 

David McAllister 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl B 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Landet är sedan tio år kandidatland och 

anses vara det land som kommit längst i 

anpassningen till EU:s regelverk. 

B. Landet är sedan tio år kandidatland och 

anses fortfarande vara det land som 

kommit längst i anpassningen till EU:s 

regelverk. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  23 

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

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl Ba (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ba. (Potentiella) kandidatländer bedöms 

efter sina egna meriter, och tidsplanen för 

anslutningen avgörs av hur snabbt och 

väl de nödvändiga reformerna genomförs. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  24 

Richard Howitt 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl C 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Med stöd av parlamentet har 

kommissionen vid upprepade tillfällen 

framhållit att anslutningsförhandlingarna 

bör inledas och att dessa är en av de 

viktigaste faktorerna när det gäller att 

driva arbetet med de nödvändiga 

reformerna framåt. Rådet har 

omöjliggjort framsteg med anledning av 

namnfrågan, som ännu inte lösts med 

Grekland. Bilaterala frågor bör dock inte 

användas som förevändning för att sätta 

hinder i vägen för förhandlingarna med 

EU. 

C. Kommissionen, rådet och parlamentet 

är överens om att vidhållandet av den 

positiva rekommendationen om att inleda 

anslutningsförhandlingar med landet är 

avhängigt av att den politiska 

överenskommelsen från juni/juli 

genomförs till fullo och att det görs 

betydande framsteg i genomförandet av de 

mest brådskande reformprioriteringarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  25 

Nikos Androulakis 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl C 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Med stöd av parlamentet har 

kommissionen vid upprepade tillfällen 

framhållit att anslutningsförhandlingarna 

bör inledas och att dessa är en av de 

viktigaste faktorerna när det gäller att 

driva arbetet med de nödvändiga 

reformerna framåt. Rådet har 

omöjliggjort framsteg med anledning av 

namnfrågan, som ännu inte lösts med 

Grekland. Bilaterala frågor bör dock inte 

användas som förevändning för att sätta 

hinder i vägen för förhandlingarna med 

EU. 

C. Med stöd av parlamentet har 

kommissionen vid upprepade tillfällen 

framhållit att anslutningsförhandlingarna 

bör inledas. Rådet har avvaktat med sitt 

beslut om att inleda 

anslutningsförhandlingarna och kommer 

att ta upp frågan på nytt på grundval av 

en uppdatering från kommissionen om 

framstegen med politiska kriterier och 

goda grannförbindelser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  26 

Philippe Juvin 
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Utkast till förslag till resolution 

Skäl C 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Med stöd av parlamentet har 

kommissionen vid upprepade tillfällen 

framhållit att anslutningsförhandlingarna 

bör inledas och att dessa är en av de 

viktigaste faktorerna när det gäller att driva 

arbetet med de nödvändiga reformerna 

framåt. Rådet har omöjliggjort framsteg 

med anledning av namnfrågan, som ännu 

inte lösts med Grekland. Bilaterala frågor 

bör dock inte användas som förevändning 

för att sätta hinder i vägen för 

förhandlingarna med EU. 

C. Med stöd av parlamentet har 

kommissionen vid upprepade tillfällen 

framhållit att anslutningsförhandlingarna 

bör inledas och att dessa är en av de 

viktigaste faktorerna när det gäller att driva 

arbetet med de nödvändiga reformerna 

framåt. De nya avtal som ingåtts av 

Grekland och f.d. jugoslaviska republiken 

Makedonien stärker det ömsesidiga 

förtroendet mellan de två länderna när 

det gäller att komma fram till en 

godtagbar lösning på namnfrågan och 

därmed undvika att rådet sätter hinder i 

vägen för en eventuell anslutning. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  27 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl C 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Med stöd av parlamentet har 

kommissionen vid upprepade tillfällen 

framhållit att anslutningsförhandlingarna 

bör inledas och att dessa är en av de 

viktigaste faktorerna när det gäller att driva 

arbetet med de nödvändiga reformerna 

framåt. Rådet har omöjliggjort framsteg 

med anledning av namnfrågan, som ännu 

inte lösts med Grekland. Bilaterala frågor 

bör dock inte användas som förevändning 

för att sätta hinder i vägen för 

förhandlingarna med EU. 

C. Med stöd av parlamentet har 

kommissionen vid upprepade tillfällen 

framhållit att anslutningsförhandlingarna 

bör inledas och att dessa är en av de 

viktigaste faktorerna när det gäller att driva 

arbetet med de nödvändiga reformerna 

framåt. Rådet avvaktade med sitt beslut om 

att inleda anslutningsförhandlingarna 

med f.d. jugoslaviska republiken 

Makedonien och meddelade att det skulle 

ta upp frågan på nytt på grundval av 

uppdaterad information från 

kommissionen om genomförandet av 

överenskomna reformer och konkreta steg 

som tagits för att främja goda 

grannförbindelser och för att genom 
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diskussioner komma fram till en 

ömsesidigt godtagbar lösning på 

namnfrågan under FN:s överinseende, i 

linje med rådets (allmänna frågor) 

slutsatser från december 2014. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  28 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl C 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Med stöd av parlamentet har 

kommissionen vid upprepade tillfällen 

framhållit att anslutningsförhandlingarna 

bör inledas och att dessa är en av de 

viktigaste faktorerna när det gäller att driva 

arbetet med de nödvändiga reformerna 

framåt. Rådet har omöjliggjort framsteg 

med anledning av namnfrågan, som ännu 

inte lösts med Grekland. Bilaterala frågor 

bör dock inte användas som förevändning 

för att sätta hinder i vägen för 

förhandlingarna med EU. 

C. Med stöd av parlamentet har 

kommissionen vid upprepade tillfällen 

framhållit att anslutningsförhandlingarna 

bör inledas och att dessa är en av de 

viktigaste faktorerna när det gäller att driva 

arbetet med de nödvändiga reformerna 

framåt. Rådet har avvaktat med sitt beslut 

om att inleda anslutningsförhandlingarna 

och meddelat att det kommer att ta upp 

frågan på nytt på grundval av en 

uppdatering från kommissionen om 

genomförandet av överenskomna 

reformer och de konkreta steg som tagits 

för att främja goda grannförbindelser och 

att genom diskussioner komma fram till 

en ömsesidigt godtagbar lösning på 
namnfrågan, i linje med rådets (allmänna 

frågor) slutsatser från december 2014. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  29 

Georgios Epitideios 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl C 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Med stöd av parlamentet har 

kommissionen vid upprepade tillfällen 

framhållit att anslutningsförhandlingarna 

bör inledas och att dessa är en av de 

viktigaste faktorerna när det gäller att driva 

arbetet med de nödvändiga reformerna 

framåt. Rådet har omöjliggjort framsteg 

med anledning av namnfrågan, som ännu 

inte lösts med Grekland. Bilaterala frågor 

bör dock inte användas som förevändning 

för att sätta hinder i vägen för 

förhandlingarna med EU. 

C. Med stöd av parlamentet har 

kommissionen vid upprepade tillfällen 

framhållit att anslutningsförhandlingarna 

bör inledas och att dessa är en av de 

viktigaste faktorerna när det gäller att driva 

arbetet med de nödvändiga reformerna 

framåt. Rådet har omöjliggjort framsteg 

med anledning av namnfrågan, som ännu 

inte lösts med Grekland. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  30 

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

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl C 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Med stöd av parlamentet har 

kommissionen vid upprepade tillfällen 

framhållit att anslutningsförhandlingarna 

bör inledas och att dessa är en av de 

viktigaste faktorerna när det gäller att driva 

arbetet med de nödvändiga reformerna 

framåt. Rådet har omöjliggjort framsteg 

med anledning av namnfrågan, som ännu 

inte lösts med Grekland. Bilaterala frågor 

bör dock inte användas som förevändning 

för att sätta hinder i vägen för 

förhandlingarna med EU. 

C. Med stöd av parlamentet har 

kommissionen tidigare år vid upprepade 

tillfällen framhållit att 

anslutningsförhandlingarna bör inledas och 

att dessa är en av de viktigaste faktorerna 

när det gäller att driva arbetet med de 

nödvändiga reformerna framåt. Rådet har 

misslyckats med att nå en 

överenskommelse om att inleda 

anslutningsförhandlingarna. Bilaterala 

frågor bör dock inte användas som 

förevändning för att sätta hinder i vägen för 

förhandlingarna med EU utan bör tas upp i 

en konstruktiv anda, så tidigt som möjligt 

under anslutningsprocessen, med hänsyn 

till EU:s övergripande intressen och 

värden. 

Or. en 
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Ändringsförslag  31 

Urmas Paet 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl C 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Med stöd av parlamentet har 

kommissionen vid upprepade tillfällen 

framhållit att anslutningsförhandlingarna 

bör inledas och att dessa är en av de 

viktigaste faktorerna när det gäller att driva 

arbetet med de nödvändiga reformerna 

framåt. Rådet har omöjliggjort framsteg 

med anledning av namnfrågan, som ännu 

inte lösts med Grekland. Bilaterala frågor 

bör dock inte användas som förevändning 

för att sätta hinder i vägen för 

förhandlingarna med EU. 

C. Med stöd av parlamentet och de flesta 

medlemsstater har kommissionen vid 

upprepade tillfällen framhållit att 

anslutningsförhandlingarna bör inledas och 

att dessa är en av de viktigaste faktorerna 

när det gäller att driva arbetet med de 

nödvändiga reformerna framåt. Rådet har 

inte kunnat nå samförstånd med 

anledning av namnfrågan, som ännu inte 

lösts med Grekland. Bilaterala frågor bör 

dock inte användas som förevändning för 

att sätta hinder i vägen för förhandlingarna 

med EU. 

Or. et 

 

Ändringsförslag  32 

Eleni Theocharous 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl C 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Med stöd av parlamentet har 

kommissionen vid upprepade tillfällen 

framhållit att anslutningsförhandlingarna 

bör inledas och att dessa är en av de 

viktigaste faktorerna när det gäller att driva 

arbetet med de nödvändiga reformerna 

framåt. Rådet har omöjliggjort framsteg 

med anledning av namnfrågan, som ännu 

inte lösts med Grekland. Bilaterala frågor 

bör dock inte användas som förevändning 

för att sätta hinder i vägen för 

förhandlingarna med EU. 

C. Med stöd av parlamentet har 

kommissionen vid upprepade tillfällen 

framhållit att anslutningsförhandlingarna 

bör inledas och att dessa är en av de 

viktigaste faktorerna när det gäller att driva 

arbetet med de nödvändiga reformerna 

framåt. Rådet har omöjliggjort framsteg 

med anledning av namnfrågan, som ännu 

inte lösts med Grekland. F.d. jugoslaviska 

republiken Makedonien samarbetar inte 

på ett tillfredsställande sätt med FN i dess 

försök att finna en lösning på 

namnfrågan med Grekland som är 

godtagbar för samtliga parter. Bilaterala 

frågor bör dock inte användas som 
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förevändning för att sätta hinder i vägen för 

förhandlingarna med EU, och 

kandidatlandet bör respektera 

medlemsstaterna och undvika att använda 

bilaterala förbindelser som förevändning 

för att låta bli att uppfylla sina rättsliga 

och andra politiska skyldigheter i relation 

till EU och den internationella 

rättsordningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  33 

Sergei Stanishev 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl C 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Med stöd av parlamentet har 

kommissionen vid upprepade tillfällen 

framhållit att anslutningsförhandlingarna 

bör inledas och att dessa är en av de 

viktigaste faktorerna när det gäller att driva 

arbetet med de nödvändiga reformerna 

framåt. Rådet har omöjliggjort framsteg 

med anledning av namnfrågan, som ännu 

inte lösts med Grekland. Bilaterala frågor 

bör dock inte användas som förevändning 

för att sätta hinder i vägen för 

förhandlingarna med EU. 

C. Med stöd av parlamentet har 

kommissionen vid upprepade tillfällen 

framhållit att anslutningsförhandlingarna 

bör inledas och att dessa är en av de 

viktigaste faktorerna när det gäller att driva 

arbetet med de nödvändiga reformerna 

framåt. Rådet har omöjliggjort framsteg 

med anledning av namnfrågan, som ännu 

inte lösts med Grekland. Bilaterala frågor 

bör dock inte användas som förevändning 

för att sätta hinder i vägen för 

förhandlingarna med EU men bör ändå tas 

upp i en konstruktiv anda, så tidigt som 

möjligt, med hänsyn till FN:s och EU:s 

principer och värden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  34 

Richard Howitt 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl Ca (nytt) 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ca. Bilaterala frågor bör inte användas 

för att sätta hinder i vägen för 

förhandlingarna om EU-anslutning. Ett 

lyckat genomförande av den politiska 

överenskommelsen kan skapa ett klimat 

där det är realistiskt att diskutera sig fram 

till en lösning av namnfrågan med 

Grekland. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  35 

Urmas Paet 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl Ca (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ca. Namnfrågan hindrar också 

Makedonien från att ansluta sig till Nato.  

Or. et 

Ändringsförslag  36 

Eduard Kukan 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl Ca (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ca. Varje kandidatland bör bedömas 

utifrån sina egna meriter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  37 

Eduard Kukan 
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Utkast till förslag till resolution 

Skäl Cb (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 Cb. Rättsstaten, mediernas frihet, 

regionalt samarbete och goda 

grannförbindelser är väsentliga delar av 

EU:s utvidgningsprocess. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  38 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl D 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Regeringen och oppositionen har ett 

delat ansvar för att säkerställa ett stabilt 

politiskt samarbete, vilket är avgörande för 

landets demokratiska utveckling, för 

anpassningen till den europeiska agendan 

och för det allmänna bästa med avseende 

på landets medborgare. 

D. Under året genomgick f.d. jugoslaviska 

republiken Makedonien sin allvarligaste 

politiska kris sedan 2001. Den splittrande 

politiska inställningen, bristen på 

kompromisser och dialogens sammanbrott 

resulterade i en utdragen politisk kris som 

ledde till att parlamentet bojkottades av de 

största oppositionspartierna och att 

förtroendet för de offentliga 

institutionerna undergrävdes ytterligare. 

Krisen förvärrades ytterligare av 

avslöjanden om telefonavlyssning med 

inblandning av högt uppsatta 

regeringstjänstemän, påstådda 

missförhållanden, brott mot de mänskliga 

rättigheterna, ingripanden i rättsväsendet, 

mediefriheten och valförfarandet samt 

politisk inblandning och korruption på ett 

flertal områden. Regeringen och 

oppositionen har ett delat ansvar för att 

säkerställa en stabil politisk dialog och 

samarbete, vilket är avgörande för landets 

demokratiska utveckling, för anpassningen 

till den europeiska agendan och för det 

allmänna bästa med avseende på landets 

medborgare. 
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Or. el 

 

Ändringsförslag  39 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl D 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Regeringen och oppositionen har ett 

delat ansvar för att säkerställa ett stabilt 

politiskt samarbete, vilket är avgörande för 

landets demokratiska utveckling, för 

anpassningen till den europeiska agendan 

och för det allmänna bästa med avseende 

på landets medborgare. 

D. Under 2015 genomgick f.d. 

jugoslaviska republiken Makedonien sin 

allvarligaste politiska kris sedan 2001. 
Regeringen och oppositionen har ett delat 

ansvar för att säkerställa en stabil politisk 

dialog och ett stabilt politiskt samarbete, 

vilket är avgörande för landets 

demokratiska utveckling, för anpassningen 

till den europeiska agendan och för det 

allmänna bästa med avseende på landets 

medborgare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  40 

Eduard Kukan 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl D 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Regeringen och oppositionen har ett 

delat ansvar för att säkerställa ett stabilt 

politiskt samarbete, vilket är avgörande för 

landets demokratiska utveckling, för 

anpassningen till den europeiska agendan 

och för det allmänna bästa med avseende 

på landets medborgare. 

D. Regeringen och oppositionen har ett 

delat ansvar för att säkerställa ett stabilt 

politiskt samarbete, inbegripet att hantera 

den senaste tidens politiska kriser, vilket 

är avgörande för landets demokratiska 

utveckling, för anpassningen till den 

europeiska agendan och för det allmänna 

bästa med avseende på landets 

medborgare. 

Or. en 
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Ändringsförslag  41 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 Da. Den politiska krisen på senare tid har 

visat att det saknas ett effektivt system för 

kontroller och motvikter inom de 

makedoniska institutionerna och att det är 

nödvändigt att öka öppenheten och den 

offentliga ansvarsskyldigheten, inklusive 

genom lämpliga översynsmekanismer för 

de viktigaste tjänsterna och interna 

strukturerna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  42 

Eduard Kukan 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 Da. Landet står inför stora utmaningar 

med anledning av de politiska kriserna i 

samband med avlyssnad kommunikation 

mellan högt uppsatta 

regeringstjänstemän. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  43 

Angel Dzhambazki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 Da. Avlyssningsskandalen har satt fokus 

på allvarliga brister och orosmoment som 

kommissionen tagit upp i sina tidigare 

rapporter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  44 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl E 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

Ε. Ett fortsatt genomförande av den 

politiska överenskommelsen mellan 

regeringen och oppositionen är av mycket 

stor betydelse för stabiliteten i landet. Inom 

ramen för denna överenskommelse tänkte 

man sig bl.a. att oppositionen skulle 

återvända till parlamentet, att 

systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen skulle genomföras och 

att det skulle hållas tidigarelagda 

parlamentsval.  

Ε. Korruption och organiserad 

brottslighet är fortfarande allvarliga 

problem. Yttrandefriheten och mediernas 

oberoende är fortsatt hotade. Ett 

fullständigt och effektivt genomförande av 

den politiska överenskommelsen mellan 

regeringen och oppositionen är av mycket 

stor betydelse för stabiliteten i landet. Inom 

ramen för denna överenskommelse tänkte 

man sig bl.a. att oppositionen skulle 

återvända till parlamentet, att 

systemreformer på områden med koppling 

till rättsstatsprincipen, brott mot de 

grundläggande rättigheterna, 

rättsväsendets oberoende, mediefrihet, 

påstådda missförhållanden i 

valförfarandet, korruption och mutor, 

politiseringen av statliga institutioner, 

utsuddade gränser mellan stat och partier 

och bristen på tillsyn skulle genomföras 

och att det skulle hållas tidigarelagda 

parlamentsval. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  45 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 
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Utkast till förslag till resolution 

Skäl E 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Ett fortsatt genomförande av den 

politiska överenskommelsen mellan 

regeringen och oppositionen är av mycket 

stor betydelse för stabiliteten i landet. Inom 

ramen för denna överenskommelse tänkte 

man sig bl.a. att oppositionen skulle 

återvända till parlamentet, att 

systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen skulle genomföras och 

att det skulle hållas tidigarelagda 

parlamentsval. 

E. Ett fullständigt genomförande av den 

politiska överenskommelsen mellan 

regeringen och oppositionen är av mycket 

stor betydelse för stabiliteten i landet. Inom 

ramen för denna överenskommelse tänkte 

man sig bl.a. att hitta en väg ut ur det 

politiska dödläget, att systemreformer med 

avseende på rättsstatsprincipen skulle 

genomföras, att de goda 

grannförbindelserna skulle stärkas och att 

det skulle hållas tidigarelagda 

parlamentsval. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  46 

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

Giménez Barbat 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl E 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Ett fortsatt genomförande av den 

politiska överenskommelsen mellan 

regeringen och oppositionen är av mycket 

stor betydelse för stabiliteten i landet. Inom 

ramen för denna överenskommelse tänkte 

man sig bl.a. att oppositionen skulle 

återvända till parlamentet, att 

systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen skulle genomföras och 

att det skulle hållas tidigarelagda 

parlamentsval. 

E. Ett fortsatt genomförande av den 

politiska överenskommelsen mellan 

ledarna för de fyra största politiska 

partierna är av mycket stor betydelse för 

stabiliteten i landet. Inom ramen för denna 

överenskommelse tänkte man sig bl.a. att 

oppositionen skulle återvända till 

parlamentet, att systemreformer med 

avseende på rättsstatsprincipen skulle 

genomföras och att det skulle hållas 

tidigarelagda parlamentsval. 

Or. en 
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Ändringsförslag  47 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl E 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Ett fortsatt genomförande av den 

politiska överenskommelsen mellan 

regeringen och oppositionen är av mycket 

stor betydelse för stabiliteten i landet. Inom 

ramen för denna överenskommelse tänkte 

man sig bl.a. att oppositionen skulle 

återvända till parlamentet, att 

systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen skulle genomföras och 

att det skulle hållas tidigarelagda 

parlamentsval. 

E. Ett fullständigt och konstruktivt 

genomförande av den politiska 

överenskommelsen mellan regeringen och 

oppositionen är av mycket stor betydelse 

för stabiliteten i landet. Inom ramen för 

denna överenskommelse tänkte man sig 

bl.a. att oppositionen skulle återvända till 

parlamentet, att systemreformer med 

avseende på rättsstatsprincipen skulle 

genomföras och att det skulle hållas 

tidigarelagda parlamentsval. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  48 

David McAllister 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl E 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Ett fortsatt genomförande av den 

politiska överenskommelsen mellan 

regeringen och oppositionen är av mycket 

stor betydelse för stabiliteten i landet. Inom 

ramen för denna överenskommelse tänkte 

man sig bl.a. att oppositionen skulle 

återvända till parlamentet, att 

systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen skulle genomföras och 

att det skulle hållas tidigarelagda 

parlamentsval. 

E. Ett fortsatt genomförande av den 

politiska överenskommelsen mellan 

regeringen och oppositionen är av mycket 

stor betydelse för stabiliteten i landet. Inom 

ramen för denna överenskommelse tänkte 

man sig bl.a. att oppositionen skulle 

återvända till parlamentet, att 

systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen skulle genomföras och 

att den nuvarande regeringen och 

premiärministern skulle avgå minst 100 

dagar innan det skulle hållas tidigarelagda 

parlamentsval. 

Or. en 
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Ändringsförslag  49 

Eduard Kukan 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl E 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Ett fortsatt genomförande av den 

politiska överenskommelsen mellan 

regeringen och oppositionen är av mycket 

stor betydelse för stabiliteten i landet. Inom 

ramen för denna överenskommelse tänkte 

man sig bl.a. att oppositionen skulle 

återvända till parlamentet, att 

systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen skulle genomföras och 

att det skulle hållas tidigarelagda 

parlamentsval. 

E. Ett fortsatt genomförande av den 

politiska överenskommelsen mellan 

regeringen och oppositionen är av mycket 

stor betydelse för stabiliteten i landet. Inom 

ramen för denna överenskommelse tänkte 

man sig bl.a. att oppositionen skulle 

återvända till parlamentet, att 

systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen skulle genomföras, att 

ett särskilt åklagarämbete skulle inrättas 
och att det skulle hållas tidigarelagda 

parlamentsval. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  50 

Cristian Dan Preda 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl E 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Ett fortsatt genomförande av den 

politiska överenskommelsen mellan 

regeringen och oppositionen är av mycket 

stor betydelse för stabiliteten i landet. Inom 

ramen för denna överenskommelse tänkte 

man sig bl.a. att oppositionen skulle 

återvända till parlamentet, att 

systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen skulle genomföras och 

att det skulle hållas tidigarelagda 

parlamentsval. 

E. Ett fortsatt genomförande av den 

politiska överenskommelsen mellan 

regeringen och oppositionen är av mycket 

stor betydelse för stabiliteten i landet. Inom 

ramen för denna överenskommelse tänkte 

man sig bl.a. att oppositionen skulle 

återvända till parlamentet, att 

systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen skulle genomföras och 

att det skulle hållas fria och rättvisa, 

tidigarelagda parlamentsval. 

Or. en 
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Ändringsförslag  51 

Tonino Picula 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl F 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

F. Mycket viktiga frågor i reformarbetet är 

t.ex. det politiska inflytandet över 

medierna, rättsväsendet och den offentliga 

förvaltningen samt korruptionen och 

slutförandet av översynen av Ohridavtalet. 

F. Regeringen bör omedelbart ta itu med 

mycket viktiga frågor i reformarbetet, 

såsom t.ex. det politiska inflytandet över 

medierna, rättsväsendet och den offentliga 

förvaltningen samt korruptionen och 

slutförandet av översynen av Ohridavtalet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  52 

Andrej Plenković 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl F 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

F. Mycket viktiga frågor i reformarbetet är 

t.ex. det politiska inflytandet över 

medierna, rättsväsendet och den offentliga 

förvaltningen samt korruptionen och 

slutförandet av översynen av Ohridavtalet. 

F. Mycket viktiga frågor i reformarbetet är 

t.ex. det politiska inflytandet över 

medierna, rättsväsendet och den offentliga 

förvaltningen samt korruptionen och det 

snabba slutförandet av översynen av 

Ohridavtalet såväl som genomförandet av 

rekommendationerna i detta. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  53 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl F 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

F. Mycket viktiga frågor i reformarbetet är F. Mycket viktiga frågor i reformarbetet är 
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t.ex. det politiska inflytandet över 

medierna, rättsväsendet och den offentliga 

förvaltningen samt korruptionen och 

slutförandet av översynen av Ohridavtalet. 

t.ex. det politiska inflytandet över 

medierna, rättsväsendet och den offentliga 

förvaltningen, missbruket av 

administrativa resurser samt korruptionen 

och slutförandet av översynen av 

Ohridavtalet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  54 

Georgios Epitideios 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl G 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Landet har som transitland haft att 

hantera exempellösa strömmar av 

flyktingar på resa genom dess territorium. 

G. Landet har som transitland också haft 

att hantera en ström av flyktingar på resa 

genom dess territorium. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  55 

Davor Ivo Stier 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl G 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Landet har som transitland haft att 

hantera exempellösa strömmar av 

flyktingar på resa genom dess territorium. 

G. Republiken Makedonien har som 

transitland haft att hantera exempellösa 

strömmar av flyktingar på resa genom dess 

territorium. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  56 

Louis Michel 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl Ga (nytt) 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ga. Uttalandena i media den 16 december 

2015 av den makedonske 

premiärministern, Gruevski, tyder på att 

landet är berett att inleda en dialog om 

den utdragna namnfrågan och att snarast 

möjligt hitta en lösning på denna 

tillsammans med Grekland. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  57 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl Ga (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ga. Goda grannförbindelser och regionalt 

samarbete är några av de väsentliga 

delarna i utvidgningsprocessen och i 

stabiliserings- och associeringsprocessen. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  58 

Davor Ivo Stier 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl Ga (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ga. Efter mer än tio år har Makedonien 

och Grekland ömsesidigt återupptagit 

bilaterala besök på utrikesministernivå. 

Or. en 
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Ändringsförslag  59 

Nikos Androulakis 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl Ga (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ga. Regionalt samarbete och goda 

grannförbindelser är väsentliga delar i 

utvidgningsprocessen och i stabiliserings- 

och associeringsprocessen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  60 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl Ga (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ga. Regionalt samarbete och goda 

grannförbindelser är väsentliga delar i 

utvidgningsprocessen och i stabiliserings- 

och associeringsprocessen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  61 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl Gb (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

  Gb. Olösta frågor bör tas upp i en 

konstruktiv anda, så tidigt som möjligt 

och helst innan 

anslutningsförhandlingarna inleds, med 

hänsyn till EU:s principer och värden. 

Or. en 
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Ändringsförslag  62 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Skäl Gb (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 Gb. Olösta frågor måste tas upp i en 

konstruktiv anda, så tidigt som möjligt 

och innan anslutningsförhandlingarna 

inleds, med hänsyn till FN:s och EU:s 

principer och värden. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  63 

Richard Howitt 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

överenskommelse mellan de fyra partierna 

som ingicks den 2 juni och den 15 juli 

2015 samt de insatser för att underlätta 

ingåendet som 

utvidgningskommissionären, tre ledamöter 

av Europaparlamentet och EU:s medlare på 

plats stod för. De politiska partierna 

uppmanas eftertryckligen att vart och ett ta 

sitt ansvar gentemot medborgarna och 

säkerställa ett fullständigt fullgörande av 

samtliga sina åtaganden på ett hållbart sätt 

och i enlighet med det som förhandlats 

fram. Därutöver uppmanas de med kraft att 

delta konstruktivt i en politisk dialog och 

verka för att återupprätta allmänhetens 

förtroende för institutionerna, så att man 

upprätthåller den politiska stabiliteten och 

påskyndar arbetet med landets 

reformagenda. 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

överenskommelse mellan de fyra partierna 

som ingicks den 2 juni och den 15 juli 

2015 samt de insatser för att underlätta 

ingåendet som 

utvidgningskommissionären, tre ledamöter 

av Europaparlamentet och EU:s medlare på 

plats stod för. De politiska partierna 

uppmanas eftertryckligen att vart och ett ta 

sitt ansvar gentemot medborgarna och 

säkerställa ett fullständigt fullgörande av 

samtliga sina åtaganden på ett hållbart sätt 

och i enlighet med det som förhandlats 

fram, bland annat för att vidhålla den 

positiva rekommendationen om att inleda 

förhandlingar om EU-anslutning. 

Därutöver uppmanas de med kraft att delta 

konstruktivt i en politisk dialog och verka 

för att återupprätta allmänhetens förtroende 

för institutionerna, så att man upprätthåller 

den politiska stabiliteten och påskyndar 
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arbetet med reformagendan för att 

garantera landets euroatlantiska 

integration och ett europeiskt perspektiv. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  64 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

överenskommelse mellan de fyra partierna 

som ingicks den 2 juni och den 15 juli 

2015 samt de insatser för att underlätta 

ingåendet som 

utvidgningskommissionären, tre ledamöter 

av Europaparlamentet och EU:s medlare på 

plats stod för. De politiska partierna 

uppmanas eftertryckligen att vart och ett ta 

sitt ansvar gentemot medborgarna och 

säkerställa ett fullständigt fullgörande av 

samtliga sina åtaganden på ett hållbart sätt 

och i enlighet med det som förhandlats 

fram. Därutöver uppmanas de med kraft att 

delta konstruktivt i en politisk dialog och 

verka för att återupprätta allmänhetens 

förtroende för institutionerna, så att man 

upprätthåller den politiska stabiliteten och 

påskyndar arbetet med landets 

reformagenda. 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

överenskommelse mellan de fyra partierna 

som ingicks den 2 juni och den 15 juli 

2015 samt de insatser för att underlätta 

ingåendet som 

utvidgningskommissionären, tre ledamöter 

av Europaparlamentet och EU:s medlare på 

plats stod för. De politiska partierna 

uppmanas eftertryckligen att vart och ett ta 

sitt ansvar gentemot medborgarna och 

säkerställa ett fullständigt och konstruktivt 

fullgörande av samtliga sina åtaganden på 

ett hållbart sätt och i enlighet med det som 

förhandlats fram, inbegripet åtagandet att 

stärka de goda grannförbindelserna. 

Därutöver uppmanas de med kraft att delta 

konstruktivt i en politisk dialog och verka 

för att återupprätta allmänhetens förtroende 

för institutionerna, så att man upprätthåller 

den politiska stabiliteten och påskyndar 

arbetet med landets reformagenda. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  65 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 1 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

överenskommelse mellan de fyra partierna 

som ingicks den 2 juni och den 15 juli 

2015 samt de insatser för att underlätta 

ingåendet som 

utvidgningskommissionären, tre ledamöter 

av Europaparlamentet och EU:s medlare på 

plats stod för. De politiska partierna 

uppmanas eftertryckligen att vart och ett ta 

sitt ansvar gentemot medborgarna och 

säkerställa ett fullständigt fullgörande av 

samtliga sina åtaganden på ett hållbart sätt 

och i enlighet med det som förhandlats 

fram. Därutöver uppmanas de med kraft att 

delta konstruktivt i en politisk dialog och 

verka för att återupprätta allmänhetens 

förtroende för institutionerna, så att man 

upprätthåller den politiska stabiliteten och 

påskyndar arbetet med landets 

reformagenda. 

 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

överenskommelse mellan de fyra partierna 

som ingicks den 2 juni och den 15 juli 

2015 samt de insatser för att underlätta 

ingåendet som 

utvidgningskommissionären, tre ledamöter 

av Europaparlamentet och EU:s medlare på 

plats stod för. De politiska partierna 

uppmanas eftertryckligen att vart och ett ta 

sitt ansvar gentemot medborgarna och 

säkerställa ett fullständig och konstruktivt 

fullgörande av samtliga sina åtaganden, 

inbegripet åtgärder för att stärka goda 

grannförbindelser, på ett hållbart sätt och i 

enlighet med det som förhandlats fram. 

Därutöver uppmanas de med kraft att delta 

konstruktivt i en politisk dialog och verka 

för att återupprätta allmänhetens förtroende 

för institutionerna, så att man upprätthåller 

den politiska stabiliteten och påskyndar 

arbetet med landets reformagenda. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  66 

Cristian Dan Preda 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

överenskommelse mellan de fyra partierna 

som ingicks den 2 juni och den 15 juli 

2015 samt de insatser för att underlätta 

ingåendet som 

utvidgningskommissionären, tre ledamöter 

av Europaparlamentet och EU:s medlare på 

plats stod för. De politiska partierna 

uppmanas eftertryckligen att vart och ett ta 

sitt ansvar gentemot medborgarna och 

säkerställa ett fullständigt fullgörande av 

samtliga sina åtaganden på ett hållbart sätt 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

överenskommelse mellan de fyra partierna 

som ingicks den 2 juni och den 15 juli 

2015 samt de insatser för att underlätta 

ingåendet som 

utvidgningskommissionären, tre ledamöter 

av Europaparlamentet och EU:s medlare på 

plats stod för. De politiska partierna 

uppmanas eftertryckligen att vart och ett ta 

sitt ansvar gentemot medborgarna och 

omgående säkerställa ett fullständigt 

fullgörande av samtliga sina åtaganden på 
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och i enlighet med det som förhandlats 

fram. Därutöver uppmanas de med kraft att 

delta konstruktivt i en politisk dialog och 

verka för att återupprätta allmänhetens 

förtroende för institutionerna, så att man 

upprätthåller den politiska stabiliteten och 

påskyndar arbetet med landets 

reformagenda. 

ett hållbart sätt och i enlighet med det som 

förhandlats fram. Därutöver uppmanas de 

med kraft att delta konstruktivt i en politisk 

dialog och verka för att återupprätta 

allmänhetens förtroende för institutionerna, 

så att man upprätthåller den politiska 

stabiliteten och påskyndar arbetet med 

landets reformagenda. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  67 

David McAllister 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

överenskommelse mellan de fyra partierna 

som ingicks den 2 juni och den 15 juli 

2015 samt de insatser för att underlätta 

ingåendet som 

utvidgningskommissionären, tre ledamöter 

av Europaparlamentet och EU:s medlare på 

plats stod för. De politiska partierna 

uppmanas eftertryckligen att vart och ett ta 

sitt ansvar gentemot medborgarna och 

säkerställa ett fullständigt fullgörande av 

samtliga sina åtaganden på ett hållbart sätt 

och i enlighet med det som förhandlats 

fram. Därutöver uppmanas de med kraft att 

delta konstruktivt i en politisk dialog och 

verka för att återupprätta allmänhetens 

förtroende för institutionerna, så att man 

upprätthåller den politiska stabiliteten och 

påskyndar arbetet med landets 

reformagenda. 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

överenskommelse mellan de fyra partierna 

som ingicks den 2 juni och den 15 juli 

2015 samt de insatser för att underlätta 

ingåendet som 

utvidgningskommissionären, tre ledamöter 

av Europaparlamentet och EU:s medlare på 

plats stod för. De politiska partierna 

uppmanas eftertryckligen att vart och ett ta 

sitt ansvar gentemot medborgarna och 

säkerställa ett fullständig fullgörande inom 

en rimlig tidsram av samtliga sina 

åtaganden på ett hållbart sätt och i enlighet 

med det som förhandlats fram. Därutöver 

uppmanas de med kraft att delta 

konstruktivt i en politisk dialog och verka 

för att återupprätta allmänhetens förtroende 

för institutionerna, så att man upprätthåller 

den politiska stabiliteten och påskyndar 

arbetet med landets reformagenda. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  68 

Eduard Kukan 
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Utkast till förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

överenskommelse mellan de fyra partierna 

som ingicks den 2 juni och den 15 juli 

2015 samt de insatser för att underlätta 

ingåendet som 

utvidgningskommissionären, tre ledamöter 

av Europaparlamentet och EU:s medlare på 

plats stod för. De politiska partierna 

uppmanas eftertryckligen att vart och ett ta 

sitt ansvar gentemot medborgarna och 

säkerställa ett fullständigt fullgörande av 

samtliga sina åtaganden på ett hållbart sätt 

och i enlighet med det som förhandlats 

fram. Därutöver uppmanas de med kraft att 

delta konstruktivt i en politisk dialog och 

verka för att återupprätta allmänhetens 

förtroende för institutionerna, så att man 

upprätthåller den politiska stabiliteten och 

påskyndar arbetet med landets 

reformagenda. 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

överenskommelse mellan de fyra partierna 

som ingicks den 2 juni och den 15 juli 

2015 samt de insatser för att underlätta 

ingåendet som 

utvidgningskommissionären, tre ledamöter 

av Europaparlamentet och EU:s medlare på 

plats stod för. De politiska partierna 

uppmanas eftertryckligen att vart och ett ta 

sitt ansvar gentemot medborgarna och 

säkerställa ett fullständigt fullgörande av 

samtliga sina åtaganden på ett hållbart sätt, 

inom en rimlig tidsram och i enlighet med 

det som förhandlats fram. Därutöver 

uppmanas de med kraft att delta 

konstruktivt i en politisk dialog och verka 

för att återupprätta allmänhetens förtroende 

för institutionerna, så att man upprätthåller 

den politiska stabiliteten och påskyndar 

arbetet med landets reformagenda. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  69 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet noterar att ett antal 

av de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts inom de överenskomna 

tidsfristerna, men beklagar samtidigt 

förseningarna i samband med vissa av 

åtagandena. Det är välkommet att det 

huvudsakliga oppositionspartiet, SDSM, 

återvände till landets parlament den 1 

september 2015, och även att en särskild 

åklagare utsågs den 15 september för att 

2. Europaparlamentet noterar att ett antal 

av de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts, men beklagar samtidigt 

förseningarna i samband med vissa av 

åtagandena. Parlamentet är därför oroat 

över det försenade genomförandet av 

internationella åtaganden om att hålla 

demokratiska val. Parlamentet påminner i 

detta sammanhang om behovet av att 

upprätta röstlängder som följer 
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leda utredningarna av den avlyssning som 

förekommit. Parlamentet noterar att den 

nya vallagen, lagen om inrättande av en 

utredningskommitté och lagen om 

regeringen antogs efter förseningar. 

 

internationella normer. Myndigheterna 

uppmanas att snarast genomföra de 

överenskomna reformer som utformats 

för att garantera korrekt fungerande och 

oberoende medier och som måste träda i 

kraft minst 100 dagar före valet. Det är 

välkommet att det huvudsakliga 

oppositionspartiet, SDSM, återvände till 

landets parlament den 1 september 2015, 

och även att en särskild åklagare utsågs den 

15 september för att leda utredningarna av 

påstådda missförhållanden i samband 

med telefonavlyssning och relaterade 

brister i tillsynen. Parlamentet noterar att 

den nya vallagen, lagen om inrättande av 

en utredningskommitté och lagen om 

regeringen antogs efter förseningar. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  70 

Andrey Kovatchev 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet noterar att ett antal 

av de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts inom de överenskomna 

tidsfristerna, men beklagar samtidigt 

förseningarna i samband med vissa av 

åtagandena. Det är välkommet att det 

huvudsakliga oppositionspartiet, SDSM, 

återvände till landets parlament den 1 

september 2015, och även att en särskild 

åklagare utsågs den 15 september för att 

leda utredningarna av den avlyssning som 

förekommit. Parlamentet noterar att den 

nya vallagen, lagen om inrättande av en 

utredningskommitté och lagen om 

regeringen antogs efter förseningar. 

2. Europaparlamentet noterar att ett antal 

av de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts inom de överenskomna 

tidsfristerna, men beklagar samtidigt 

förseningarna i samband med vissa av 

åtagandena. Det är välkommet att det 

huvudsakliga oppositionspartiet, SDSM, 

återvände till landets parlament den 1 

september 2015, och även att en särskild 

åklagare utsågs den 15 september för att 

leda utredningarna om högt uppsatta 

regeringstjänstemäns påstådda missbruk 

av sin tjänsteställning genom utövande av 

otillåten kontroll över den offentliga 

förvaltningen, domare, åklagare, 

journalister och politiska motståndare. 

Parlamentet noterar att den nya vallagen, 

lagen om inrättande av en 
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utredningskommitté och lagen om 

regeringen antogs efter förseningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  71 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet noterar att ett antal 

av de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts inom de överenskomna 

tidsfristerna, men beklagar samtidigt 

förseningarna i samband med vissa av 

åtagandena. Det är välkommet att det 

huvudsakliga oppositionspartiet, SDSM, 

återvände till landets parlament den 1 

september 2015, och även att en särskild 

åklagare utsågs den 15 september för att 

leda utredningarna av den avlyssning som 

förekommit. Parlamentet noterar att den 

nya vallagen, lagen om inrättande av en 

utredningskommitté och lagen om 

regeringen antogs efter förseningar. 

2. Europaparlamentet noterar att ett antal 

av de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts, men beklagar samtidigt 

förseningarna i samband med vissa av 

åtagandena. Det är välkommet att det 

huvudsakliga oppositionspartiet, SDSM, 

återvände till landets parlament den 1 

september 2015, och även att en särskild 

åklagare utsågs den 15 september för att 

leda utredningarna av den avlyssning som 

förekommit. Parlamentet noterar att den 

nya vallagen, lagen om inrättande av en 

utredningskommitté och lagen om 

regeringen antogs efter förseningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  72 

Angel Dzhambazki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet noterar att ett antal 

av de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts inom de överenskomna 

tidsfristerna, men beklagar samtidigt 

2. Europaparlamentet noterar att vissa av 

de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts inom de överenskomna 

tidsfristerna och i enlighet med de 
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förseningarna i samband med vissa av 

åtagandena. Det är välkommet att det 

huvudsakliga oppositionspartiet, SDSM, 

återvände till landets parlament den 1 

september 2015, och även att en särskild 

åklagare utsågs den 15 september för att 

leda utredningarna av den avlyssning som 

förekommit. Parlamentet noterar att den 

nya vallagen, lagen om inrättande av en 

utredningskommitté och lagen om 

regeringen antogs efter förseningar. 

uppsatta målen, men beklagar samtidigt 

förseningarna i samband med de flesta av 

åtagandena. Det är välkommet att det 

huvudsakliga oppositionspartiet, SDSM, 

återvände till landets parlament den 1 

september 2015, och även att en särskild 

åklagare utsågs den 15 september för att 

leda utredningarna av den avlyssning som 

förekommit, och regeringen uppmanas 

eftertryckligen att se till att ärendet utreds 

på ett oberoende och grundligt sätt. 

Parlamentet noterar att den nya vallagen, 

lagen om inrättande av en 

utredningskommitté och lagen om 

regeringen antogs efter förseningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  73 

David McAllister 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet noterar att ett antal 

av de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts inom de överenskomna 

tidsfristerna, men beklagar samtidigt 

förseningarna i samband med vissa av 

åtagandena. Det är välkommet att det 

huvudsakliga oppositionspartiet, SDSM, 

återvände till landets parlament den 1 

september 2015, och även att en särskild 

åklagare utsågs den 15 september för att 

leda utredningarna av den avlyssning som 

förekommit. Parlamentet noterar att den 

nya vallagen, lagen om inrättande av en 

utredningskommitté och lagen om 

regeringen antogs efter förseningar. 

2. Europaparlamentet noterar att ett antal 

av de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts inom de överenskomna 

tidsfristerna, men beklagar samtidigt 

förseningarna i samband med ett stort 

antal av åtagandena. Det är välkommet att 

det huvudsakliga oppositionspartiet, 

SDSM, återvände till landets parlament 

den 1 september 2015, och även att en 

särskild åklagare utsågs den 15 september 

för att leda utredningarna av den 

avlyssning som förekommit. Parlamentet 

noterar att den nya vallagen, lagen om 

inrättande av en utredningskommitté och 

lagen om regeringen antogs efter 

förseningar. 

Or. en 
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Ändringsförslag  74 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet noterar att ett antal 

av de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts inom de överenskomna 

tidsfristerna, men beklagar samtidigt 

förseningarna i samband med vissa av 

åtagandena. Det är välkommet att det 

huvudsakliga oppositionspartiet, SDSM, 

återvände till landets parlament den 1 

september 2015, och även att en särskild 

åklagare utsågs den 15 september för att 

leda utredningarna av den avlyssning som 

förekommit. Parlamentet noterar att den 

nya vallagen, lagen om inrättande av en 

utredningskommitté och lagen om 

regeringen antogs efter förseningar. 

2. Europaparlamentet noterar att ett antal 

av de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts inom de överenskomna 

tidsfristerna, men beklagar samtidigt 

förseningarna i samband med olika 

åtaganden. Det är välkommet att det 

huvudsakliga oppositionspartiet, SDSM, 

återvände till landets parlament den 1 

september 2015, och även att en särskild 

åklagare utsågs den 15 september för att 

leda utredningarna av den avlyssning som 

förekommit. Parlamentet noterar att den 

nya vallagen, lagen om inrättande av en 

utredningskommitté och lagen om 

regeringen antogs efter förseningar. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  75 

Richard Howitt 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet noterar att ett antal 

av de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts inom de överenskomna 

tidsfristerna, men beklagar samtidigt 

förseningarna i samband med vissa av 

åtagandena. Det är välkommet att det 

huvudsakliga oppositionspartiet, SDSM, 

återvände till landets parlament den 1 

september 2015, och även att en särskild 

åklagare utsågs den 15 september för att 

leda utredningarna av den avlyssning som 

2. Europaparlamentet noterar att ett antal 

av de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts inom de överenskomna 

tidsfristerna, men beklagar samtidigt 

förseningarna i samband med vissa av 

åtagandena och vissa steg bakåt när det 

gäller de mest brådskande 

reformprioriteringarna. Parlamentet 

betonar de delar av överenskommelsen 

som rör strukturreformer och behovet för 

samtliga parter att fortlöpande delta i den 
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förekommit. Parlamentet noterar att den 

nya vallagen, lagen om inrättande av en 

utredningskommitté och lagen om 

regeringen antogs efter förseningar. 

arbetsgrupp som kallats samman av EU:s 

medlare, även under valperioden. Det är 

välkommet att det huvudsakliga 

oppositionspartiet, SDSM, återvände till 

landets parlament den 1 september 2015, 

och även att en särskild åklagare utsågs den 

15 september för att leda utredningarna av 

den avlyssning som förekommit. 

Parlamentet noterar att ändringarna av den 

nya vallagen, lagen om inrättande av en 

utredningskommitté och lagen om 

regeringen antogs efter förseningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  76 

Tunne Kelam 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet noterar att ett antal 

av de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts inom de överenskomna 

tidsfristerna, men beklagar samtidigt 

förseningarna i samband med vissa av 

åtagandena. Det är välkommet att det 

huvudsakliga oppositionspartiet, SDSM, 

återvände till landets parlament den 1 

september 2015, och även att en särskild 

åklagare utsågs den 15 september för att 

leda utredningarna av den avlyssning som 

förekommit. Parlamentet noterar att den 

nya vallagen, lagen om inrättande av en 

utredningskommitté och lagen om 

regeringen antogs efter förseningar. 

2. Europaparlamentet noterar att ett antal 

av de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts inom de överenskomna 

tidsfristerna, men beklagar samtidigt 

förseningarna i samband med vissa av 

åtagandena. Parlamentet uppmanar alla 

parter att låta bli att använda sin vetorätt 

för att hindra att landet fungerar effektivt. 
Det är välkommet att det huvudsakliga 

oppositionspartiet, SDSM, återvände till 

landets parlament den 1 september 2015, 

och även att en särskild åklagare utsågs den 

15 september för att leda utredningarna av 

den avlyssning som förekommit. 

Parlamentet noterar att den nya vallagen, 

lagen om inrättande av en 

utredningskommitté och lagen om 

regeringen antogs efter förseningar. 

Or. en 
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Ändringsförslag  77 

Tonino Picula 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet noterar att ett antal 

av de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts inom de överenskomna 

tidsfristerna, men beklagar samtidigt 

förseningarna i samband med vissa av 

åtagandena. Det är välkommet att det 

huvudsakliga oppositionspartiet, SDSM, 

återvände till landets parlament den 1 

september 2015, och även att en särskild 

åklagare utsågs den 15 september för att 

leda utredningarna av den avlyssning som 

förekommit. Parlamentet noterar att den 

nya vallagen, lagen om inrättande av en 

utredningskommitté och lagen om 

regeringen antogs efter förseningar. 

2. Europaparlamentet noterar att ett antal 

av de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts inom de överenskomna 

tidsfristerna, men beklagar samtidigt 

förseningarna i samband med vissa av 

åtagandena. Det är välkommet att det 

huvudsakliga oppositionspartiet, SDSM, 

återvände till landets parlament den 1 

september 2015, och även att en särskild 

åklagare utsågs den 15 september för att 

leda utredningarna av den avlyssning som 

förekommit. Parlamentet noterar att den 

nya vallagen, lagen om inrättande av en 

utredningskommitté och lagen om 

regeringen samt sammansättningen av en 

ny nationell valkommitté antogs efter 

förseningar. Parlamentet uttrycker sin oro 

över att översynen av röstlängden och 

mediereformen inte ens har påbörjats. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  78 

Cristian Dan Preda 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet noterar att ett antal 

av de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts inom de överenskomna 

tidsfristerna, men beklagar samtidigt 

förseningarna i samband med vissa av 

åtagandena. Det är välkommet att det 

huvudsakliga oppositionspartiet, SDSM, 

2. Europaparlamentet noterar att ett antal 

av de skyldigheter som ingår i 

överenskommelsen från juni/juli har 

fullgjorts inom de överenskomna 

tidsfristerna, men beklagar samtidigt 

förseningarna i samband med vissa av 

åtagandena. Det är välkommet att det 

huvudsakliga oppositionspartiet, SDSM, 
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återvände till landets parlament den 1 

september 2015, och även att en särskild 

åklagare utsågs den 15 september för att 

leda utredningarna av den avlyssning som 

förekommit. Parlamentet noterar att den 

nya vallagen, lagen om inrättande av en 

utredningskommitté och lagen om 

regeringen antogs efter förseningar. 

återvände till landets parlament den 1 

september 2015, och även att en särskild 

åklagare utsågs den 15 september för att 

leda de oberoende utredningarna av den 

avlyssning som förekommit. Parlamentet 

noterar att den nya vallagen, lagen om 

inrättande av en utredningskommitté och 

lagen om regeringen antogs efter 

förseningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  79 

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

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet välkomnar 

åtagandet från ledarna för de största 

politiska partierna i överenskommelsen av 

den 2 juni om att arbeta tillsammans för 

att stärka de goda grannförbindelserna, 

som är en grundläggande del i att föra 

landet närmare EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  80 

Cristian Dan Preda 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet konstaterar att den 

nya regeringen enligt överenskommelsen 

från juni/juli ska sväras in den 15 januari 

2016, 100 dagar före det överenskomna 

datumet för det tidigarelagda 

parlamentsvalet. 

3. Europaparlamentet konstaterar att den 

nya regeringen enligt överenskommelsen 

från juni/juli skulle sväras in den 15 januari 

2016, 100 dagar före det överenskomna 

datumet för det tidigarelagda 

parlamentsvalet. Parlamentet betonar den 

oerhörda vikten av att parlamentsvalet i 
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april blir fritt och rättvist och helt 

uppfyller de internationellt erkända 

normerna för val. Parlamentet betonar 

vidare vikten av att alla politiska aktörer 

respekterar valresultatet och tar en aktiv 

del i parlamentets arbete, med tanke på att 

kompromisser, inte bojkott, är en 

grundförutsättning för en fungerande 

demokrati. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  81 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet konstaterar att den 

nya regeringen enligt överenskommelsen 

från juni/juli ska sväras in den 15 januari 

2016, 100 dagar före det överenskomna 

datumet för det tidigarelagda 

parlamentsvalet. 

3. Europaparlamentet konstaterar att den 

nya regeringen enligt överenskommelsen 

från juni/juli bör sväras in den 15 januari 

2016, 100 dagar före det överenskomna 

datumet för det tidigarelagda 

parlamentsvalet. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  82 

Sergei Stanishev 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet konstaterar att den 

nya regeringen enligt överenskommelsen 

från juni/juli ska sväras in den 15 januari 

2016, 100 dagar före det överenskomna 

datumet för det tidigarelagda 

parlamentsvalet. 

3. Europaparlamentet konstaterar att den 

nya regeringen enligt överenskommelsen 

från juni/juli ska sväras in den 15 januari 

2016, 100 dagar före det överenskomna 

datumet för det tidigarelagda 

parlamentsvalet. Parlamentet påminner 

om att valet i sig kommer att bli ett viktigt 

test för landets demokratiska process, 
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särskilt med tanke på den långvariga oron 

över statliga institutioners politisering, 

sammanblandningen av staten och partiet 

och den bristande översynen. Parlamentet 

noterar att ett upprättande av lika villkor 

är ett första steg mot en reform av 

valsystemet i linje med 

rekommendationerna från OSSE/ODIHR 

och de inledande systemreformerna, 

inklusive en översyn av kandidatlistorna 

och genomförande av en folkräkning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  83 

David McAllister 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet konstaterar att den 

nya regeringen enligt överenskommelsen 

från juni/juli ska sväras in den 15 januari 

2016, 100 dagar före det överenskomna 

datumet för det tidigarelagda 

parlamentsvalet. 

3. Europaparlamentet konstaterar att den 

nya regeringen enligt överenskommelsen 

från juni/juli ska sväras in den 15 januari 

2016, 100 dagar före det överenskomna 

datumet för det tidigarelagda 

parlamentsvalet, som ska hållas den 

24 april. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  84 

Angel Dzhambazki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet uppmanar den 

nuvarande regeringen och 

övergångsregeringen att fullt ut 

genomföra rekommendationerna i den 

rapport från OSSE/ODIHR som 
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offentliggjordes den 15 juli 2014. 

Parlamentet uppmanar regeringen att 

genomföra en ny nationell folkräkning 

som också ska omfatta kolumner för 

personer med bulgarisk identitet och 

dubbelt medborgarskap. Parlamentet 

välkomnar att tre experter har utsetts till 

den nationella valkommittén. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  85 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet ser fram emot en 

rättvis valperiod som kännetecknas av 

konkurrens. Mediefriheten bör särskilt 

uppmärksammas under denna period. 

Parlamentet uppmanar eftertryckligen det 

internationella samfundet att vara på 

plats så tidigt som möjligt för att 

observera valet och efterlyser ett ökat 

antal valobservatörsuppdrag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  86 

Eduard Kukan 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet betonar vikten av 

de kommande tidigarelagda valen i april 

2016. Parlamentet understryker att det är 

nödvändigt att förbereda valet i enlighet 

med de strängaste internationella 

normerna, bland annat att garantera ett 
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fritt och rättvist valförfarande och att öka 

mediernas frihet. Parlamentet noterar att 

de viktigaste politiska krafterna har ett 

delat ansvar för att förbereda valet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  87 

Eduard Kukan 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 3b (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 3b. Parlamentet uppmuntrar alla de större 

politiska partierna att delta på ett 

konstruktivt sätt i den arbetsgrupp som 

kallats samman av EU:s medlare för att 

behandla frågor som gäller 

genomförandet av överenskommelserna 

av den 2 juni och den 15 juli 2015. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  88 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för landets arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet anser att rekommendationen 

att inleda anslutningsförhandlingar bör 

villkoras med ett fortsatt genomförande av 

överenskommelsen från juni/juli och av 

de mest brådskande 

reformprioriteringarna, och att man 

måste återkomma till denna fråga efter 

det tidigarelagda parlamentsvalet, i 

enlighet med vad kommissionen 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för f.d. jugoslaviska republiken 

Makedoniens arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet noterar att kommissionen är 

beredd att förlänga sin rekommendation 
att inleda anslutningsförhandlingar. 

Parlamentet noterar också att rådet 

kommer att ta upp frågan på nytt efter 

valet i april 2016, på grundval av 

uppdaterad information från 

kommissionen om genomförandet av 
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framhållit. Parlamentet ser positivt på den 

höggradiga anpassningen till EU:s 

regelverk och välkomnar att landet under 

det senaste året gjort vissa framsteg inom 

ungefär 25 av regelverkets sammanlagt 33 

kapitel. 

 

överenskomna reformer, i linje med 

rådets (allmänna frågor) slutsatser från 

december 2014 och de överenskomna 

villkoren. Parlamentet ser positivt på den 

relativt långtgående anpassningen till EU:s 

regelverk och välkomnar att landet under 

det senaste året gjort vissa framsteg inom 

ungefär 25 av regelverkets sammanlagt 33 

kapitel. Parlamentet uppmanar landet att 

ytterligare befästa reformerna och ändra 

den politik och praxis som fortfarande 

skulle kunna hindra landets framtid som 

en del av EU samt göra framsteg i 

genomförandet av EU-relaterade 

reformprioriteringar, bland annat inom 

ramen för anslutningsdialogen på hög 

nivå. 

Or. el 

Ändringsförslag  89 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för landets arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet anser att rekommendationen 

att inleda anslutningsförhandlingar bör 

villkoras med ett fortsatt genomförande av 

överenskommelsen från juni/juli och av 

de mest brådskande 

reformprioriteringarna, och att man 

måste återkomma till denna fråga efter 

det tidigarelagda parlamentsvalet, i 

enlighet med vad kommissionen 

framhållit. Parlamentet ser positivt på den 

höggradiga anpassningen till EU:s 

regelverk och välkomnar att landet under 

det senaste året gjort vissa framsteg inom 

ungefär 25 av regelverkets sammanlagt 33 

kapitel. 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för f.d. jugoslaviska republiken 

Makedoniens arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet noterar att kommissionen är 

villig att utöka sin rekommendation att 

inleda anslutningsförhandlingar på vissa 

villkor. Parlamentet påminner om att 

rådet, i enlighet med sina slutsatser från 

december 2014 och de fastställda 

villkoren, kommer att återkomma till f.d. 

jugoslaviska republiken Makedonien efter 

valet i april 2016 med utgångspunkt i en 

uppdatering från kommissionen som 

väntas före sommaren. Parlamentet ser 

positivt på den relativt långtgående 

anpassningen till EU:s regelverk och 

noterar att landet under det senaste året 

gjort vissa framsteg inom ungefär 25 av 

regelverkets sammanlagt 33 kapitel. 
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Parlamentet uppmanar landet att 

ytterligare befästa reformerna och ändra 

den politik och praxis som fortfarande 

kan hindra landets framtid som en del av 

EU samt se till att det sker framsteg i 

genomförandet av EU-relaterade 

reformprioriteringar, bland annat inom 

ramen för anslutningsdialogen på hög 

nivå. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  90 

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

Andrej Plenković, Arne Gericke, Milan Zver 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för landets arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet anser att rekommendationen 

att inleda anslutningsförhandlingar bör 

villkoras med ett fortsatt genomförande av 

överenskommelsen från juni/juli och av de 

mest brådskande reformprioriteringarna, 

och att man måste återkomma till denna 

fråga efter det tidigarelagda 

parlamentsvalet, i enlighet med vad 

kommissionen framhållit. Parlamentet ser 

positivt på den höggradiga anpassningen 

till EU:s regelverk och välkomnar att 

landet under det senaste året gjort vissa 

framsteg inom ungefär 25 av regelverkets 

sammanlagt 33 kapitel. 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för landets arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet upprepar återigen sin 

uppmaning till rådet att fastställa ett 

datum för att inleda 

anslutningsförhandlingar samtidigt som 

man tar hänsyn till vikten av ett fortsatt 

genomförande av överenskommelsen från 

juni/juli och av de mest brådskande 

reformprioriteringarna. Parlamentet 

uppmanar rådet att återkomma till denna 

fråga så snart som möjligt efter det 

tidigarelagda parlamentsvalet, i enlighet 

med vad kommissionen framhållit. 

Parlamentet ser positivt på den höggradiga 

anpassningen till EU:s regelverk och 

välkomnar att landet under det senaste året 

gjort vissa framsteg inom ungefär 25 av 

regelverkets sammanlagt 33 kapitel. 

Or. en 
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Ändringsförslag  91 

Nikos Androulakis 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för landets arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet anser att rekommendationen 

att inleda anslutningsförhandlingar bör 

villkoras med ett fortsatt genomförande av 

överenskommelsen från juni/juli och av de 

mest brådskande reformprioriteringarna, 

och att man måste återkomma till denna 

fråga efter det tidigarelagda 

parlamentsvalet, i enlighet med vad 

kommissionen framhållit. Parlamentet ser 

positivt på den höggradiga anpassningen 

till EU:s regelverk och välkomnar att 

landet under det senaste året gjort vissa 

framsteg inom ungefär 25 av regelverkets 

sammanlagt 33 kapitel. 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för landets arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet anser att rekommendationen 

att inleda anslutningsförhandlingar bör 

villkoras med ett fortsatt genomförande av 

överenskommelsen från juni/juli, av de 

mest brådskande reformprioriteringarna 

och av framsteg på området goda 

grannförbindelser, och att man måste 

återkomma till denna fråga efter det 

tidigarelagda parlamentsvalet, i enlighet 

med vad kommissionen framhållit. 

Parlamentet ser positivt på den relativt 

långtgående anpassningen till EU:s 

regelverk och noterar att landet under det 

senaste året gjort vissa framsteg inom 

ungefär 25 av regelverkets sammanlagt 33 

kapitel. Parlamentet uppmanar landet att 

ytterligare befästa reformerna och ändra 

den politik och praxis som fortfarande 

kan hindra landets framtid som en del av 

EU samt se till att det sker framsteg i 

genomförandet av EU-relaterade 

reformprioriteringar, bland annat inom 

ramen för anslutningsdialogen på hög 

nivå. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  92 

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

Giménez Barbat 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 4 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för landets arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet anser att rekommendationen 

att inleda anslutningsförhandlingar bör 

villkoras med ett fortsatt genomförande av 

överenskommelsen från juni/juli och av de 

mest brådskande reformprioriteringarna, 

och att man måste återkomma till denna 

fråga efter det tidigarelagda 

parlamentsvalet, i enlighet med vad 

kommissionen framhållit. Parlamentet ser 

positivt på den höggradiga anpassningen 

till EU:s regelverk och välkomnar att 

landet under det senaste året gjort vissa 

framsteg inom ungefär 25 av regelverkets 

sammanlagt 33 kapitel. 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för landets arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet instämmer i att 

rekommendationen att inleda 

anslutningsförhandlingar bör villkoras med 

ett fortsatt genomförande av den politiska 

överenskommelsen från juni/juli och av 

betydande framsteg i genomförandet av de 

mest brådskande reformprioriteringarna, 

och att man måste återkomma till denna 

fråga efter det tidigarelagda 

parlamentsvalet, i enlighet med vad 

kommissionen framhållit. Parlamentet ser 

positivt på den höggradiga anpassningen 

till EU:s regelverk och välkomnar att 

landet under det senaste året gjort vissa 

framsteg inom 25 av regelverkets 

sammanlagt 33 kapitel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  93 

Tunne Kelam 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för landets arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet anser att rekommendationen 

att inleda anslutningsförhandlingar bör 

villkoras med ett fortsatt genomförande av 

överenskommelsen från juni/juli och av de 

mest brådskande reformprioriteringarna, 

och att man måste återkomma till denna 

fråga efter det tidigarelagda 

parlamentsvalet, i enlighet med vad 

kommissionen framhållit. Parlamentet ser 

positivt på den höggradiga anpassningen 

till EU:s regelverk och välkomnar att 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för landets arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet noterar att rekommendationen 

att inleda anslutningsförhandlingar är 

villkorad med ett fortsatt genomförande av 

överenskommelsen från juni/juli och av de 

mest brådskande reformprioriteringarna, 

och att man måste återkomma till denna 

fråga efter det tidigarelagda 

parlamentsvalet, i enlighet med vad 

kommissionen framhållit. Parlamentet ser 

positivt på den höggradiga anpassningen 

till EU:s regelverk och välkomnar att 
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landet under det senaste året gjort vissa 

framsteg inom ungefär 25 av regelverkets 

sammanlagt 33 kapitel. 

landet under det senaste året gjort vissa 

framsteg inom ungefär 25 av regelverkets 

sammanlagt 33 kapitel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  94 

Angel Dzhambazki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för landets arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet anser att rekommendationen 

att inleda anslutningsförhandlingar bör 

villkoras med ett fortsatt genomförande av 

överenskommelsen från juni/juli och av de 

mest brådskande reformprioriteringarna, 

och att man måste återkomma till denna 

fråga efter det tidigarelagda 

parlamentsvalet, i enlighet med vad 

kommissionen framhållit. Parlamentet ser 

positivt på den höggradiga anpassningen 

till EU:s regelverk och välkomnar att 

landet under det senaste året gjort vissa 

framsteg inom ungefär 25 av regelverkets 

sammanlagt 33 kapitel. 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för landets arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet anser att rekommendationen 

att inleda anslutningsförhandlingar bör 

villkoras med ett fullständigt 

genomförande av överenskommelsen från 

juni/juli och av de mest brådskande 

reformprioriteringarna, och att man måste 

återkomma till denna fråga efter det 

tidigarelagda parlamentsvalet, i enlighet 

med vad kommissionen framhållit. 

Parlamentet ser positivt på den höggradiga 

anpassningen till EU:s regelverk och 

välkomnar att landet under det senaste året 

gjort vissa framsteg inom ungefär 25 av 

regelverkets sammanlagt 33 kapitel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  95 

Alojz Peterle 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet för 

landets arbete för EU-medlemskap. 

4. Europaparlamentet anser att det är av 

strategisk vikt att säkerställa kontinuitet i 

stödet för landets arbete för EU-
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Parlamentet anser att rekommendationen 

att inleda anslutningsförhandlingar bör 

villkoras med ett fortsatt genomförande av 

överenskommelsen från juni/juli och av de 

mest brådskande reformprioriteringarna, 

och att man måste återkomma till denna 

fråga efter det tidigarelagda 

parlamentsvalet, i enlighet med vad 

kommissionen framhållit. Parlamentet ser 

positivt på den höggradiga anpassningen 

till EU:s regelverk och välkomnar att 

landet under det senaste året gjort vissa 

framsteg inom ungefär 25 av regelverkets 

sammanlagt 33 kapitel. 

medlemskap för att undvika asymmetri i 

den europeiska integrationen på västra 

Balkan. Parlamentet anser att 

rekommendationen att inleda 

anslutningsförhandlingar bör villkoras med 

ett fortsatt genomförande av 

överenskommelsen från juni/juli och av de 

mest brådskande reformprioriteringarna, 

och att man måste återkomma till denna 

fråga efter det tidigarelagda 

parlamentsvalet, i enlighet med vad 

kommissionen framhållit. Parlamentet ser 

positivt på den höggradiga anpassningen 

till EU:s regelverk och välkomnar att 

landet under det senaste året gjort vissa 

framsteg inom ungefär 25 av regelverkets 

sammanlagt 33 kapitel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  96 

Richard Howitt 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för landets arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet anser att rekommendationen 

att inleda anslutningsförhandlingar bör 

villkoras med ett fortsatt genomförande av 

överenskommelsen från juni/juli och av de 

mest brådskande reformprioriteringarna, 

och att man måste återkomma till denna 

fråga efter det tidigarelagda 

parlamentsvalet, i enlighet med vad 

kommissionen framhållit. Parlamentet ser 

positivt på den höggradiga anpassningen 

till EU:s regelverk och välkomnar att 

landet under det senaste året gjort vissa 

framsteg inom ungefär 25 av regelverkets 

sammanlagt 33 kapitel. 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för landets arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet anser att rekommendationen 

att inleda anslutningsförhandlingar bör 

villkoras med ett fortsatt genomförande av 

överenskommelsen från juni/juli och 

betydande framsteg i genomförandet av de 

mest brådskande reformprioriteringarna, 

och att man måste återkomma till denna 

fråga efter det tidigarelagda 

parlamentsvalet, i enlighet med vad 

kommissionen framhållit. Parlamentet 

understryker att valet kan genomföras 

endast om de grundläggande villkoren för 

demokratiska och fria val har uppfyllts, 

bland annat att en tillförlitlig röstlängd 

har upprättats och att mediernas frihet 

garanteras. Parlamentet ser positivt på den 
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relativt långtgående anpassningen till EU:s 

regelverk och välkomnar att landet under 

det senaste året gjort vissa framsteg inom 

ungefär 25 av regelverkets sammanlagt 33 

kapitel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  97 

Marielle de Sarnez 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för landets arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet anser att rekommendationen 

att inleda anslutningsförhandlingar bör 

villkoras med ett fortsatt genomförande av 

överenskommelsen från juni/juli och av de 

mest brådskande reformprioriteringarna, 

och att man måste återkomma till denna 

fråga efter det tidigarelagda 

parlamentsvalet, i enlighet med vad 

kommissionen framhållit. Parlamentet ser 

positivt på den höggradiga anpassningen 

till EU:s regelverk och välkomnar att 

landet under det senaste året gjort vissa 

framsteg inom ungefär 25 av regelverkets 

sammanlagt 33 kapitel. 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för landets arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet anser att rekommendationen 

att inleda anslutningsförhandlingar bör 

villkoras med ett fortsatt genomförande av 

överenskommelsen från juni/juli och av de 

mest brådskande reformprioriteringarna, 

och att man måste återkomma till denna 

fråga efter det tidigarelagda 

parlamentsvalet, i enlighet med vad 

kommissionen framhållit. Parlamentet ser 

positivt på den höggradiga anpassningen 

till EU:s regelverk och välkomnar att 

landet under det senaste året gjort vissa 

framsteg inom ungefär 25 av regelverkets 

sammanlagt 33 kapitel. Parlamentet ställer 

sig bakom att kommissionen åtar sig att 

göra ett uppehåll i utvidgningen i syfte att 

konsolidera det som har företagits mellan 

de 28 medlemsländerna. 

Or. fr 

Ändringsförslag  98 

Eleni Theocharous 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 4 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för landets arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet anser att rekommendationen 

att inleda anslutningsförhandlingar bör 

villkoras med ett fortsatt genomförande av 

överenskommelsen från juni/juli och av de 

mest brådskande reformprioriteringarna, 

och att man måste återkomma till denna 

fråga efter det tidigarelagda 

parlamentsvalet, i enlighet med vad 

kommissionen framhållit. Parlamentet ser 

positivt på den höggradiga anpassningen 

till EU:s regelverk och välkomnar att 

landet under det senaste året gjort vissa 

framsteg inom ungefär 25 av regelverkets 

sammanlagt 33 kapitel. 

4. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att säkerställa kontinuitet i stödet 

för f.d. jugoslaviska republiken 

Makedoniens arbete för EU-medlemskap. 

Parlamentet anser att rekommendationen 

att inleda anslutningsförhandlingar bör 

villkoras med ett fortsatt genomförande av 

överenskommelsen från juni/juli och av de 

mest brådskande reformprioriteringarna, 

och att man måste återkomma till denna 

fråga efter det tidigarelagda 

parlamentsvalet, i enlighet med vad 

kommissionen framhållit. Parlamentet ser 

positivt på den höggradiga anpassningen 

till EU:s regelverk och välkomnar att 

landet under det senaste året gjort vissa 

framsteg inom ungefär 25 av regelverkets 

sammanlagt 33 kapitel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  99 

Richard Howitt 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att det är 

väsentligt för den demokratiska processen 

att den särskilda åklagaren fullgör de 

funktioner som man kommit överens om 

och till fullo upprätthåller sitt oberoende 

inom ramen för utredningarna av 

avlyssningsmaterialet, samt att de mest 

brådskande reformprioriteringarna i 

fråga om systemreformer med avseende 

på rättsstatsprincipen och de 

grundläggande rättigheterna genomförs 

utan dröjsmål. Kommissionen uppmanas 

att före valet i april 2016 rapportera till 

parlamentet och rådet om genomförandet 

av den politiska överenskommelsen och de 

5. Europaparlamentet anser att det är 

väsentligt för den demokratiska processen 

att den särskilda åklagaren ges fullt stöd 

för att fullgöra de funktioner som man 

kommit överens om och till fullo 

upprätthåller sitt oberoende inom ramen för 

utredningarna av avlyssningsmaterialet. 

Parlamentet efterlyser ett slut på hindren i 

domstol mot att lämna in bevis till den 

särskilda åklagaren och stöd för 

lagändringar så att hon får oberoende 

behörighet när det gäller vittnesskydd i de 

ärenden där hon är ansvarig. 
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mest brådskande reformprioriteringarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  100 

David McAllister 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att det är 

väsentligt för den demokratiska processen 

att den särskilda åklagaren fullgör de 

funktioner som man kommit överens om 

och till fullo upprätthåller sitt oberoende 

inom ramen för utredningarna av 
avlyssningsmaterialet, samt att de mest 

brådskande reformprioriteringarna i fråga 

om systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen och de grundläggande 

rättigheterna genomförs utan dröjsmål. 

Kommissionen uppmanas att före valet i 

april 2016 rapportera till parlamentet och 

rådet om genomförandet av den politiska 

överenskommelsen och de mest 

brådskande reformprioriteringarna. 

5. Europaparlamentet anser att det är 

väsentligt för den demokratiska processen 

att den särskilda åklagaren fullgör de 

funktioner som man kommit överens om 

och till fullo upprätthåller sitt oberoende 

samt får alla resurser som krävs för att 

utreda avlyssningsmaterialet, samt att de 

mest brådskande reformprioriteringarna i 

fråga om systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen och de grundläggande 

rättigheterna genomförs utan dröjsmål. 

Kommissionen uppmanas att före valet i 

april 2016 rapportera till parlamentet och 

rådet om genomförandet av den politiska 

överenskommelsen och de mest 

brådskande reformprioriteringarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  101 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att det är 

väsentligt för den demokratiska processen 

att den särskilda åklagaren fullgör de 

funktioner som man kommit överens om 

och till fullo upprätthåller sitt oberoende 

inom ramen för utredningarna av 

5. Europaparlamentet anser att det är 

väsentligt för den demokratiska processen 

att den särskilda åklagaren fullgör de 

funktioner som man kommit överens om 

och med stöd från de behöriga 

myndigheterna till fullo upprätthåller sitt 
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avlyssningsmaterialet, samt att de mest 

brådskande reformprioriteringarna i fråga 

om systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen och de grundläggande 

rättigheterna genomförs utan dröjsmål. 

Kommissionen uppmanas att före valet i 

april 2016 rapportera till parlamentet och 

rådet om genomförandet av den politiska 

överenskommelsen och de mest 

brådskande reformprioriteringarna. 

oberoende inom ramen för utredningarna 

av avlyssningsmaterialet, samt att de mest 

brådskande reformprioriteringarna i fråga 

om systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen och de grundläggande 

rättigheterna genomförs utan dröjsmål. 

Kommissionen uppmanas att efter valet i 

april 2016 rapportera till parlamentet och 

rådet om genomförandet av den politiska 

överenskommelsen och de mest 

brådskande reformprioriteringarna, i 

enlighet med de slutsatser som antogs av 

rådet (allmänna frågor) i december 2014 

och de fastställda villkoren. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  102 

Sergei Stanishev 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att det är 

väsentligt för den demokratiska processen 

att den särskilda åklagaren fullgör de 

funktioner som man kommit överens om 

och till fullo upprätthåller sitt oberoende 

inom ramen för utredningarna av 

avlyssningsmaterialet, samt att de mest 

brådskande reformprioriteringarna i fråga 

om systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen och de grundläggande 

rättigheterna genomförs utan dröjsmål. 

Kommissionen uppmanas att före valet i 

april 2016 rapportera till parlamentet och 

rådet om genomförandet av den politiska 

överenskommelsen och de mest 

brådskande reformprioriteringarna. 

5. Europaparlamentet anser att det är 

väsentligt för den demokratiska processen 

att den särskilda åklagaren fullgör de 

funktioner som man kommit överens om 

och till fullo upprätthåller sitt oberoende 

inom ramen för utredningarna av alla 

missförhållanden i samband med 
avlyssningsmaterialet, att det rättsliga och 

politiska ansvaret garanteras, samt att de 

mest brådskande reformprioriteringarna i 

fråga om systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen och de grundläggande 

rättigheterna genomförs utan dröjsmål. 

Kommissionen uppmanas att efter valet i 

april 2016 rapportera till parlamentet och 

rådet om genomförandet av den politiska 

överenskommelsen och de mest 

brådskande reformprioriteringarna. 

Or. en 
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Ändringsförslag  103 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att det är 

väsentligt för den demokratiska processen 

att den särskilda åklagaren fullgör de 

funktioner som man kommit överens om 

och till fullo upprätthåller sitt oberoende 

inom ramen för utredningarna av 

avlyssningsmaterialet, samt att de mest 

brådskande reformprioriteringarna i fråga 

om systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen och de grundläggande 

rättigheterna genomförs utan dröjsmål. 

Kommissionen uppmanas att före valet i 

april 2016 rapportera till parlamentet och 

rådet om genomförandet av den politiska 

överenskommelsen och de mest 

brådskande reformprioriteringarna. 

5. Europaparlamentet anser att det är 

väsentligt för den demokratiska processen 

att den särskilda åklagaren fullgör de 

funktioner som man kommit överens om 

och till fullo upprätthåller sitt oberoende 

inom ramen för utredningarna av 

avlyssningsmaterialet, samt att de mest 

brådskande reformprioriteringarna i fråga 

om systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen och de grundläggande 

rättigheterna genomförs utan dröjsmål. 

Kommissionen uppmanas att efter valet i 

april 2016 rapportera till parlamentet och 

rådet om genomförandet av den politiska 

överenskommelsen och de mest 

brådskande reformprioriteringarna, i 

enlighet med rådets (allmänna frågor) 

slutsatser från december 2014 och de 

fastställda villkoren. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  104 

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

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att det är 

väsentligt för den demokratiska processen 

att den särskilda åklagaren fullgör de 

funktioner som man kommit överens om 

och till fullo upprätthåller sitt oberoende 

inom ramen för utredningarna av 

avlyssningsmaterialet, samt att de mest 

brådskande reformprioriteringarna i fråga 

om systemreformer med avseende på 

5. Europaparlamentet anser att det är 

väsentligt för den demokratiska processen 

att den särskilda åklagaren fullgör de 

funktioner som man kommit överens om 

och till fullo upprätthåller sitt oberoende 

inom ramen för utredningarna av 

avlyssningsmaterialet, samt att de mest 

brådskande reformprioriteringarna i fråga 

om systemreformer med avseende på 
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rättsstatsprincipen och de grundläggande 

rättigheterna genomförs utan dröjsmål. 

Kommissionen uppmanas att före valet i 

april 2016 rapportera till parlamentet och 

rådet om genomförandet av den politiska 

överenskommelsen och de mest 

brådskande reformprioriteringarna. 

rättsstatsprincipen och de grundläggande 

rättigheterna genomförs utan dröjsmål. 

Kommissionen uppmanas att efter valet i 

april 2016 rapportera till parlamentet och 

rådet om genomförandet av den politiska 

överenskommelsen och de mest 

brådskande reformprioriteringarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  105 

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

Giménez Barbat 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att det är 

väsentligt för den demokratiska processen 

att den särskilda åklagaren fullgör de 

funktioner som man kommit överens om 

och till fullo upprätthåller sitt oberoende 

inom ramen för utredningarna av 

avlyssningsmaterialet, samt att de mest 

brådskande reformprioriteringarna i fråga 

om systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen och de grundläggande 

rättigheterna genomförs utan dröjsmål. 

Kommissionen uppmanas att före valet i 

april 2016 rapportera till parlamentet och 

rådet om genomförandet av den politiska 

överenskommelsen och de mest 

brådskande reformprioriteringarna. 

5. Europaparlamentet anser att det är 

väsentligt för den demokratiska processen 

att den särskilda åklagaren fullgör de 

funktioner som man kommit överens om 

och till fullo upprätthåller sitt oberoende 

inom ramen för utredningarna av 

avlyssningsmaterialet, samt att de mest 

brådskande reformprioriteringarna i fråga 

om systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen och de grundläggande 

rättigheterna genomförs utan dröjsmål. 

Kommissionen uppmanas att efter valet i 

april 2016 rapportera till parlamentet och 

rådet om genomförandet av den politiska 

överenskommelsen och de mest 

brådskande reformprioriteringarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  106 

Andrej Plenković 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 5 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att det är 

väsentligt för den demokratiska processen 

att den särskilda åklagaren fullgör de 

funktioner som man kommit överens om 

och till fullo upprätthåller sitt oberoende 

inom ramen för utredningarna av 

avlyssningsmaterialet, samt att de mest 

brådskande reformprioriteringarna i fråga 

om systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen och de grundläggande 

rättigheterna genomförs utan dröjsmål. 

Kommissionen uppmanas att före valet i 

april 2016 rapportera till parlamentet och 

rådet om genomförandet av den politiska 

överenskommelsen och de mest 

brådskande reformprioriteringarna. 

5. Europaparlamentet anser att det är 

väsentligt för den demokratiska processen 

att den särskilda åklagaren fullgör de 

funktioner som man kommit överens om 

och till fullo upprätthåller sitt oberoende 

inom ramen för utredningarna av 

avlyssningsmaterialet, samt att de mest 

brådskande reformprioriteringarna i fråga 

om systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen och de grundläggande 

rättigheterna genomförs utan dröjsmål. 

Kommissionen uppmanas att före valet i 

april 2016 rapportera till parlamentet och 

rådet om genomförandet av den politiska 

överenskommelsen och de mest 

brådskande reformprioriteringarna. 

Parlamentet betonar vikten av att valet i 

april 2016 genomförs på ett trovärdigt sätt 

i enlighet med internationella normer och 

uppmanar alla parter att säkerställa lika 

villkor och valreformer i linje med 

rekommendationerna från OSSE/ODIHR. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  107 

Richard Howitt 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet anser att det är 

väsentligt för den demokratiska processen 

att de mest brådskande 

reformprioriteringarna i fråga om 

systemreformer med avseende på 

rättsstatsprincipen och de grundläggande 

rättigheterna genomförs utan dröjsmål. 

Kommissionen uppmanas att före valet i 

april 2016 rapportera till parlamentet och 

rådet om genomförandet av den politiska 

överenskommelsen och de mest 
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brådskande reformprioriteringarna och 

att bedöma valets genomförande i 

efterhand. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  108 

Richard Howitt 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 5b (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 5b. Europaparlamentet betonar att den 

nationella valkommittén måste ha full 

befogenhet att utföra sitt arbete och att 

alla parter bör komma överens om en 

metod för översyn av röstlängden, med ett 

överenskommet minsta antal kontroller på 

plats för att garantera legitimiteten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  109 

Eduard Kukan 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet efterlyser 

regelbundna sammanträden och ett smidigt 

funktionssätt för de relevanta 

parlamentsutskotten när det gäller frågorna 

om avlyssning, säkerhet och 

kontraspionage. Parlamentet betonar 

behovet att se till att nämnda utskott får fri 

tillgång till de uppgifter, de vittnesmål och 

det tekniska stöd som krävs, samt att 

säkerställa ett system med trovärdig 

parlamentarisk kontroll av 

underrättelsetjänsternas arbete, inklusive 

kontroller och motvikter för den 

6. Europaparlamentet betonar 

parlamentets viktiga roll för landets 

demokratiska utveckling och som ett 

forum för politisk dialog och 

representation. Parlamentet efterfrågar 

förbättringar och förstärkning av dess 

lagstiftande funktion och tillsynsfunktion. 
Parlamentet efterlyser regelbundna 

sammanträden och ett smidigt funktionssätt 

för de relevanta parlamentsutskotten när 

det gäller frågorna om avlyssning, säkerhet 

och kontraspionage. Parlamentet vill också 

se ett slutförande av 
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verkställande maktens befogenheter. utredningskommitténs rekommendation 

om händelserna i parlamentet den 24 

december 2012. Parlamentet betonar 

behovet att se till att nämnda utskott får fri 

tillgång till de uppgifter, de vittnesmål och 

det tekniska stöd som krävs, samt att 

säkerställa ett system med trovärdig 

parlamentarisk kontroll av 

underrättelsetjänsternas arbete, inklusive 

kontroller och motvikter för den 

verkställande maktens befogenheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  110 

Richard Howitt 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet efterlyser 

regelbundna sammanträden och ett smidigt 

funktionssätt för de relevanta 

parlamentsutskotten när det gäller frågorna 

om avlyssning, säkerhet och 

kontraspionage. Parlamentet betonar 

behovet att se till att nämnda utskott får fri 

tillgång till de uppgifter, de vittnesmål och 

det tekniska stöd som krävs, samt att 

säkerställa ett system med trovärdig 

parlamentarisk kontroll av 

underrättelsetjänsternas arbete, inklusive 

kontroller och motvikter för den 

verkställande maktens befogenheter. 

6. Europaparlamentet efterlyser 

regelbundna sammanträden och ett smidigt 

funktionssätt för de relevanta 

parlamentsutskotten för tillsyn när det 

gäller frågorna om avlyssning, säkerhet 

och kontraspionage. Parlamentet betonar 

behovet att se till att nämnda utskott får fri 

tillgång till de uppgifter, de vittnesmål och 

det tekniska stöd som krävs, samt att 

säkerställa ett system med trovärdig 

parlamentarisk kontroll av 

underrättelsetjänsternas arbete, inklusive 

kontroller och motvikter för den 

verkställande maktens befogenheter. 

Parlamentet noterar att tidsfristerna för 

slutställandet av parlamentsutskottens 

rapporter enligt den politiska 

överenskommelsen inte har uppfylls. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  111 

Angel Dzhambazki 
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Utkast till förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet efterlyser 

regelbundna sammanträden och ett smidigt 

funktionssätt för de relevanta 

parlamentsutskotten när det gäller frågorna 

om avlyssning, säkerhet och 

kontraspionage. Parlamentet betonar 

behovet att se till att nämnda utskott får fri 

tillgång till de uppgifter, de vittnesmål och 

det tekniska stöd som krävs, samt att 

säkerställa ett system med trovärdig 

parlamentarisk kontroll av 

underrättelsetjänsternas arbete, inklusive 

kontroller och motvikter för den 

verkställande maktens befogenheter. 

6. Europaparlamentet efterlyser 

regelbundna sammanträden och ett smidigt 

funktionssätt för de relevanta 

parlamentsutskotten när det gäller frågorna 

om avlyssning, säkerhet och 

kontraspionage. Parlamentet beklagar att 

parlamentsutskottens arbete hindras av 

det styrande partiet. Parlamentet betonar 

behovet att se till att nämnda utskott får fri 

tillgång till de uppgifter, de vittnesmål och 

det tekniska stöd som krävs, samt att 

säkerställa ett system med trovärdig 

parlamentarisk kontroll av 

underrättelsetjänsternas arbete, inklusive 

kontroller och motvikter för den 

verkställande maktens befogenheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  112 

Andrey Kovatchev 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet välkomnar 

myndigheternas allmänna vilja att 

offentliggöra arkiv som rör agenter som 

arbetat tillsammans med den förtryckande 

kommunistiska hemliga 

underrättelsetjänsten, men noterar med 

oro att processen har hanterats selektivt, 

för att undanröja politiskt obekväma 

motståndare i landet. Parlamentet 

välkomnar att myndigheterna har begärt 

de relevanta arkiven från den hemliga 

jugoslaviska underrättelsetjänsten och 

uppmanar dem att slutföra återhämtandet 

av dessa från Serbien, vilket skulle vara 
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ett viktigt steg mot en definitiv brytning 

med landets kommunistiska förflutna och 

dess ytterligare demokratisering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  113 

Eduard Kukan 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet är bekymrat över 

den mycket svaga interna och externa 

tillsynen och kontrollen av 

underrättelsetjänsten. Parlamentet 

uppmanar med kraft till en förstärkning 

av de relevanta institutionernas tillsyn 

över underrättelsetjänsten och till ett 

fullständigt genomförande av 

rekommendationerna från den höga 

expertgruppen om systemiska rättsstatliga 

problem i samband med den avlyssning 

som avslöjades våren 2015 (”Senior 

Experts’ Group on systemic Rule of Law 

issues relating to the communications 

interception revealed in Spring 2015”), 

Or. en 

 

Ändringsförslag  114 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet är oroat över att 

landets offentliga förvaltning fortsatt 

utsatts för politiska påtryckningar. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

stärka professionalismen och oberoendet 

7. Europaparlamentet är oroat över att 

landets offentliga förvaltning fortsatt är 

fragmenterad och ställd under politiskt 

inflytande samt utsätts för politiska 

påtryckningar. Regeringen uppmanas 
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på alla nivåer och säkerställa ett 

fullständigt genomförande av principerna 

om ansvarsskyldighet, transparens och 

meriter. De behöriga myndigheterna 

uppmanas att på ett hållbart sätt genomföra 

lagen om administrativ personal och lagen 

om offentliganställda och att anta en 

vittomfattande reformstrategi för den 

offentliga förvaltningen för perioden 2016–

2020, inklusive en handlingsplan, samt ett 

reformprogram för förvaltningen av de 

offentliga finanserna. 

eftertryckligen att stärka professionalismen 

och oberoendet på alla nivåer och 

säkerställa ett fullständigt genomförande 

av principerna om ansvarsskyldighet, 

transparens och meriter. De behöriga 

myndigheterna uppmanas att på ett hållbart 

sätt genomföra lagen om administrativ 

personal och lagen om offentliganställda, 

på ett sätt som till fullo respekterar 

principerna om öppenhet, meritokrati och 

lika representation, och att anta en 

vittomfattande reformstrategi för den 

offentliga förvaltningen för perioden 2016–

2020, inklusive en handlingsplan, samt ett 

reformprogram för förvaltningen av de 

offentliga finanserna. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  115 

Angel Dzhambazki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet är oroat över att 

landets offentliga förvaltning fortsatt 

utsatts för politiska påtryckningar. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

stärka professionalismen och oberoendet 

på alla nivåer och säkerställa ett 

fullständigt genomförande av principerna 

om ansvarsskyldighet, transparens och 

meriter. De behöriga myndigheterna 

uppmanas att på ett hållbart sätt genomföra 

lagen om administrativ personal och lagen 

om offentliganställda och att anta en 

vittomfattande reformstrategi för den 

offentliga förvaltningen för perioden 2016–

2020, inklusive en handlingsplan, samt ett 

reformprogram för förvaltningen av de 

offentliga finanserna. 

7. Europaparlamentet är oroat över att 

landets offentliga förvaltning fortsatt 

utsätts för starka politiska påtryckningar. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

stärka professionalismen och oberoendet 

på alla nivåer och säkerställa ett 

fullständigt genomförande av principerna 

om ansvarsskyldighet, transparens och 

meriter. Parlamentet rekommenderar en 

rättvis representation av alla 

samhällsgrupper på samtliga nivåer inom 

den offentliga förvaltningen. De behöriga 

myndigheterna uppmanas att på ett hållbart 

sätt genomföra lagen om administrativ 

personal och lagen om offentliganställda 

och att anta en vittomfattande 

reformstrategi för den offentliga 

förvaltningen för perioden 2016–2020, 

inklusive en handlingsplan, samt ett 

reformprogram för förvaltningen av de 
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offentliga finanserna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  116 

Eleni Theocharous 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet är oroat över att 

landets offentliga förvaltning fortsatt 

utsatts för politiska påtryckningar. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

stärka professionalismen och oberoendet 

på alla nivåer och säkerställa ett 

fullständigt genomförande av principerna 

om ansvarsskyldighet, transparens och 

meriter. De behöriga myndigheterna 

uppmanas att på ett hållbart sätt genomföra 

lagen om administrativ personal och lagen 

om offentliganställda och att anta en 

vittomfattande reformstrategi för den 

offentliga förvaltningen för perioden 2016–

2020, inklusive en handlingsplan, samt ett 

reformprogram för förvaltningen av de 

offentliga finanserna. 

7. Europaparlamentet är oroat över att f.d. 

jugoslaviska republiken Makedoniens 
offentliga förvaltning fortsatt utsatts för 

politiska påtryckningar. Parlamentet anser 

att ytterligare åtgärder och effektiva 

reformer bör tas fram och genomföras. 
Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

stärka professionalismen och oberoendet 

på alla nivåer och säkerställa ett 

fullständigt genomförande av principerna 

om ansvarsskyldighet, transparens och 

meriter. De behöriga myndigheterna 

uppmanas att på ett hållbart sätt genomföra 

lagen om administrativ personal och lagen 

om offentliganställda och att anta en 

vittomfattande reformstrategi för den 

offentliga förvaltningen för perioden 2016–

2020, inklusive en handlingsplan, samt ett 

reformprogram för förvaltningen av de 

offentliga finanserna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  117 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet är oroat över att 

landets offentliga förvaltning fortsatt 

7. Europaparlamentet är oroat över att f.d. 

jugoslaviska republiken Makedoniens 
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utsatts för politiska påtryckningar. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

stärka professionalismen och oberoendet 

på alla nivåer och säkerställa ett 

fullständigt genomförande av principerna 

om ansvarsskyldighet, transparens och 

meriter. De behöriga myndigheterna 

uppmanas att på ett hållbart sätt genomföra 

lagen om administrativ personal och lagen 

om offentliganställda och att anta en 

vittomfattande reformstrategi för den 

offentliga förvaltningen för perioden 2016–

2020, inklusive en handlingsplan, samt ett 

reformprogram för förvaltningen av de 

offentliga finanserna. 

offentliga förvaltning fortsatt utsatts för 

politiska påtryckningar. Regeringen 

uppmanas eftertryckligen att stärka 

professionalismen och oberoendet på alla 

nivåer och säkerställa ett fullständigt 

genomförande av principerna om 

ansvarsskyldighet, transparens och meriter. 

De behöriga myndigheterna uppmanas att 

på ett hållbart sätt genomföra lagen om 

administrativ personal och lagen om 

offentliganställda och att anta en 

vittomfattande reformstrategi för den 

offentliga förvaltningen för perioden 2016–

2020, inklusive en handlingsplan, samt ett 

reformprogram för förvaltningen av de 

offentliga finanserna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  118 

Nikos Androulakis 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet är oroat över att 

landets offentliga förvaltning fortsatt 

utsatts för politiska påtryckningar. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

stärka professionalismen och oberoendet 

på alla nivåer och säkerställa ett 

fullständigt genomförande av principerna 

om ansvarsskyldighet, transparens och 

meriter. De behöriga myndigheterna 

uppmanas att på ett hållbart sätt genomföra 

lagen om administrativ personal och lagen 

om offentliganställda och att anta en 

vittomfattande reformstrategi för den 

offentliga förvaltningen för perioden 2016–

2020, inklusive en handlingsplan, samt ett 

reformprogram för förvaltningen av de 

offentliga finanserna. 

7. Europaparlamentet är oroat över att den 

offentliga förvaltningen fortsatt utsatts för 

politiska påtryckningar. Regeringen 

uppmanas eftertryckligen att stärka 

professionalismen och oberoendet på alla 

nivåer och säkerställa ett fullständigt 

genomförande av principerna om 

ansvarsskyldighet, transparens och meriter. 

De behöriga myndigheterna uppmanas att 

på ett hållbart sätt genomföra lagen om 

administrativ personal och lagen om 

offentliganställda och att anta en 

vittomfattande reformstrategi för den 

offentliga förvaltningen för perioden 2016–

2020, inklusive en handlingsplan, samt ett 

reformprogram för förvaltningen av de 

offentliga finanserna. 

Or. en 
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Ändringsförslag  119 

Tonino Picula 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet är oroat över att 

landets offentliga förvaltning fortsatt 

utsatts för politiska påtryckningar. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

stärka professionalismen och oberoendet 

på alla nivåer och säkerställa ett 

fullständigt genomförande av principerna 

om ansvarsskyldighet, transparens och 

meriter. De behöriga myndigheterna 

uppmanas att på ett hållbart sätt genomföra 

lagen om administrativ personal och lagen 

om offentliganställda och att anta en 

vittomfattande reformstrategi för den 

offentliga förvaltningen för perioden 2016–

2020, inklusive en handlingsplan, samt ett 

reformprogram för förvaltningen av de 

offentliga finanserna. 

7. Europaparlamentet är oroat över att 

landets offentliga förvaltning fortsatt 

utsatts för politiska påtryckningar. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

stärka professionalismen och oberoendet 

på alla nivåer och säkerställa ett 

fullständigt genomförande av principerna 

om ansvarsskyldighet, transparens och 

meriter. Parlamentet uppmanar 

regeringen att införa ett moratorium för 

genomförandet av lagen om omvandling 

av tillfälliga anställningar till permanenta 

kontrakt, vilket är ett krav i de mest 

brådskande reformprioriteringarna. De 

behöriga myndigheterna uppmanas att på 

ett hållbart sätt genomföra lagen om 

administrativ personal och lagen om 

offentliganställda och att anta en 

vittomfattande reformstrategi för den 

offentliga förvaltningen för perioden 2016–

2020, inklusive en handlingsplan, samt ett 

reformprogram för förvaltningen av de 

offentliga finanserna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  120 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet är oroat över att 

landets offentliga förvaltning fortsatt 

7. Europaparlamentet är oroat över att 

landets offentliga förvaltning fortsatt 
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utsatts för politiska påtryckningar. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

stärka professionalismen och oberoendet 

på alla nivåer och säkerställa ett 

fullständigt genomförande av principerna 

om ansvarsskyldighet, transparens och 

meriter. De behöriga myndigheterna 

uppmanas att på ett hållbart sätt genomföra 

lagen om administrativ personal och lagen 

om offentliganställda och att anta en 

vittomfattande reformstrategi för den 

offentliga förvaltningen för perioden 2016–

2020, inklusive en handlingsplan, samt ett 

reformprogram för förvaltningen av de 

offentliga finanserna. 

utsatts för politiska påtryckningar. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

stärka professionalismen, neutraliteten och 

oberoendet på alla nivåer och säkerställa 

ett fullständigt genomförande av 

principerna om ansvarsskyldighet, 

transparens och meriter. De behöriga 

myndigheterna uppmanas att på ett hållbart 

sätt genomföra lagen om administrativ 

personal och lagen om offentliganställda 

och att anta en vittomfattande 

reformstrategi för den offentliga 

förvaltningen för perioden 2016–2020, 

inklusive en handlingsplan, samt ett 

reformprogram för förvaltningen av de 

offentliga finanserna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  121 

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

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet understryker 

behovet av att stärka den administrativa 

kapaciteten och den inkluderande och 

faktabaserade utformningen av politiken, 

för att garantera ett effektivt 

genomförande av politiska åtgärder och 

en effektiv fördelning av 

ansvarsskyldighet. Parlamentet vill att ett 

särskilt utbildningsprogram för personal 

inom den offentliga förvaltningen ska tas 

fram. Parlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen att bidra med hjälp och 

möjligheter till personalutbyten i detta 

sammanhang. 

Or. en 
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Ändringsförslag  122 

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

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 7b (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 7b. Europaparlamentet stöder regeringens 

planer på att öka tillgången till offentliga 

tjänster genom att prioritera framtagandet 

av e-tjänster. Parlamentet föreslår att 

regeringen försöker hitta 

samarbetsmöjligheter och gör en 

genomgång av befintlig god praxis. 

Parlamentet noterar att e-tjänster skulle 

minska den byråkratiska bördan för 

staten, medborgarna och handeln. E-

tjänster skulle också förbättra landets 

ekonomi och göra det möjligt att öka den 

offentliga förvaltningens och tjänsternas 

öppenhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  123 

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

Giménez Barbat 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet noterar det 

väletablerade rättsliga ramverket och 

åtföljande åtgärder med avseende på 

reformen av rättsväsendet, men beklagar 

djupt fallen av selektiv rättvisa. 

Parlamentet efterlyser på nytt en politisk 

vilja att avpolitisera utnämningar och 

befordringar av domare och åklagare och 

att säkerställa professionalism och 

oberoende hos det rättsliga rådet. Det finns 

ett stort behov att få till stånd 

välfungerande och oberoende 

förvaltningsdomstolar med tillräcklig 

8. Europaparlamentet noterar det 

väletablerade rättsliga ramverket och 

tidigare åtgärder med avseende på 

reformen av rättsväsendet, men beklagar 

djupt fallen av selektiv rättvisa, särskilt 

genom missbruk av artikel 353 i 

straffrättslagen. Parlamentet efterlyser på 

nytt en politisk vilja att avpolitisera 

utnämningar och befordringar av domare 

och åklagare och att säkerställa 

professionalism och oberoende hos det 

rättsliga rådet. Det finns ett stort behov att 

få till stånd effektivt fungerande och 
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personal och att stärka kapaciteten för 

akademin för domare och åklagare med 

tanke på att en femtedel av landets alla 

domartjänster enligt uppgift förblir 

obesatta till följd av bristen på 

kvalificerade kandidater. Parlamentet 

efterlyser ett antagande av såväl den nya 

strategin för en reform av rättsväsendet 

under perioden 2015–2020 som den 

åtföljande handlingsplanen. 

oberoende förvaltningsdomstolar med 

tillräcklig personal och att stärka 

kapaciteten för akademin för domare och 

åklagare. Parlamentet efterlyser ett 

framtagande av och grundliga samråd 

med intressenter om såväl en ny strategi 

för en reform av rättsväsendet under 

perioden 2015–2020 som en åtföljande 

handlingsplan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  124 

Richard Howitt 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet noterar det 

väletablerade rättsliga ramverket och 

åtföljande åtgärder med avseende på 

reformen av rättsväsendet, men beklagar 

djupt fallen av selektiv rättvisa. 

Parlamentet efterlyser på nytt en politisk 

vilja att avpolitisera utnämningar och 

befordringar av domare och åklagare och 

att säkerställa professionalism och 

oberoende hos det rättsliga rådet. Det finns 

ett stort behov att få till stånd 

välfungerande och oberoende 

förvaltningsdomstolar med tillräcklig 

personal och att stärka kapaciteten för 

akademin för domare och åklagare med 

tanke på att en femtedel av landets alla 

domartjänster enligt uppgift förblir 

obesatta till följd av bristen på 

kvalificerade kandidater. Parlamentet 

efterlyser ett antagande av såväl den nya 

strategin för en reform av rättsväsendet 

under perioden 2015–2020 som den 

åtföljande handlingsplanen. 

8. Europaparlamentet noterar det 

väletablerade rättsliga ramverket och 

tidigare åtgärder med avseende på 

reformen av rättsväsendet, men beklagar 

djupt fallen av selektiv rättvisa, särskilt 

genom missbruk av artikel 353 i 

straffrättslagen. Parlamentet efterlyser på 

nytt en politisk vilja att avpolitisera 

utnämningar och befordringar av domare 

och åklagare och att säkerställa 

professionalism och oberoende hos det 

rättsliga rådet. Det finns ett stort behov att 

få till stånd välfungerande och oberoende 

förvaltningsdomstolar med tillräcklig 

personal och att stärka kapaciteten för 

akademin för domare och åklagare. 

Parlamentet efterlyser ett framtagande av 

och grundliga samråd med intressenter 

om såväl en ny strategi för en reform av 

rättsväsendet under perioden 2015–2020 

som en åtföljande handlingsplan. 

Or. en 



 

PE573.037v01-00 70/163 AM\1080975SV.doc 

SV 

 

Ändringsförslag  125 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet noterar det 

väletablerade rättsliga ramverket och 

åtföljande åtgärder med avseende på 

reformen av rättsväsendet, men beklagar 

djupt fallen av selektiv rättvisa. 

Parlamentet efterlyser på nytt en politisk 

vilja att avpolitisera utnämningar och 

befordringar av domare och åklagare och 

att säkerställa professionalism och 

oberoende hos det rättsliga rådet. Det finns 

ett stort behov att få till stånd 

välfungerande och oberoende 

förvaltningsdomstolar med tillräcklig 

personal och att stärka kapaciteten för 

akademin för domare och åklagare med 

tanke på att en femtedel av landets alla 

domartjänster enligt uppgift förblir 

obesatta till följd av bristen på 

kvalificerade kandidater. Parlamentet 

efterlyser ett antagande av såväl den nya 

strategin för en reform av rättsväsendet 

under perioden 2015–2020 som den 

åtföljande handlingsplanen. 

8. Europaparlamentet noterar det rättsliga 

ramverket och åtgärderna med avseende 

på reformen av rättsväsendet, och beklagar 

djupt fallen av selektiv rättvisa. 

Parlamentet efterlyser på nytt en politisk 

vilja att avpolitisera utnämningar och 

befordringar av domare och åklagare och 

att säkerställa professionalism och 

oberoende hos det rättsliga rådet. Det finns 

ett stort behov att få till stånd 

välfungerande och oberoende 

förvaltningsdomstolar med tillräcklig 

personal och att stärka kapaciteten för 

akademin för domare och åklagare med 

tanke på att en femtedel av landets alla 

domartjänster enligt uppgift förblir 

obesatta till följd av bristen på 

kvalificerade kandidater. Parlamentet 

efterlyser ett antagande av såväl den nya 

strategin för en reform av rättsväsendet 

under perioden 2015–2020 som den 

åtföljande handlingsplanen. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  126 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet noterar det 

väletablerade rättsliga ramverket och 

åtföljande åtgärder med avseende på 

8. Europaparlamentet noterar det rättsliga 

ramverket och åtföljande åtgärder med 

avseende på reformen av rättsväsendet, 
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reformen av rättsväsendet, men beklagar 

djupt fallen av selektiv 

rättvisa. Parlamentet efterlyser på nytt en 

politisk vilja att avpolitisera utnämningar 

och befordringar av domare och åklagare 

och att säkerställa professionalism och 

oberoende hos det rättsliga rådet. Det finns 

ett stort behov att få till stånd 

välfungerande och oberoende 

förvaltningsdomstolar med tillräcklig 

personal och att stärka kapaciteten för 

akademin för domare och åklagare med 

tanke på att en femtedel av landets alla 

domartjänster enligt uppgift förblir 

obesatta till följd av bristen på 

kvalificerade kandidater. Parlamentet 

efterlyser ett antagande av såväl den nya 

strategin för en reform av rättsväsendet 

under perioden 2015–2020 som den 

åtföljande handlingsplanen. 

men beklagar djupt fallen av selektiv 

rättvisa och det bristande 

oberoendet. Parlamentet efterlyser på nytt 

en politisk vilja att i praktiken avpolitisera 

utnämningar och befordringar av domare 

och åklagare och att säkerställa 

professionalism och oberoende hos det 

rättsliga rådet. Parlamentet är oroat över 

att situationen för rättsväsendet har 

försämrats sedan 2014, eftersom 

framstegen från det senaste årtiondets 

reformer har undergrävts betydligt av 

faktisk och potentiell politisk inblandning 

i rättsväsendets arbete. Det finns ett stort 

behov att få till stånd välfungerande och 

oberoende förvaltningsdomstolar med 

tillräcklig personal och att stärka 

kapaciteten för akademin för domare och 

åklagare med tanke på att en femtedel av 

landets alla domartjänster enligt uppgift 

förblir obesatta till följd av bristen på 

kvalificerade kandidater. Parlamentet 

efterlyser ett antagande av såväl den nya 

strategin för en reform av rättsväsendet 

under perioden 2015–2020 som den 

åtföljande handlingsplanen. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  127 

Nikos Androulakis 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet noterar det 

väletablerade rättsliga ramverket och 

åtföljande åtgärder med avseende på 

reformen av rättsväsendet, men beklagar 

djupt fallen av selektiv rättvisa. 

Parlamentet efterlyser på nytt en politisk 

vilja att avpolitisera utnämningar och 

befordringar av domare och åklagare och 

att säkerställa professionalism och 

oberoende hos det rättsliga rådet. Det finns 

8. Europaparlamentet noterar det rättsliga 

ramverket och åtföljande åtgärder med 

avseende på reformen av rättsväsendet, 

men beklagar djupt fallen av selektiv 

rättvisa. Parlamentet efterlyser på nytt en 

politisk vilja att avpolitisera utnämningar 

och befordringar av domare och åklagare 

och att säkerställa professionalism och 

oberoende hos det rättsliga rådet. 

Parlamentet är oroat över att situationen 
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ett stort behov att få till stånd 

välfungerande och oberoende 

förvaltningsdomstolar med tillräcklig 

personal och att stärka kapaciteten för 

akademin för domare och åklagare med 

tanke på att en femtedel av landets alla 

domartjänster enligt uppgift förblir 

obesatta till följd av bristen på 

kvalificerade kandidater. Parlamentet 

efterlyser ett antagande av såväl den nya 

strategin för en reform av rättsväsendet 

under perioden 2015–2020 som den 

åtföljande handlingsplanen. 

har försämrats sedan 2014 eftersom 

framstegen från det senaste årtiondets 

reformer har undergrävts betydligt av 

faktisk och potentiell politisk inblandning 

i rättsväsendets arbete. Det finns ett stort 

behov att få till stånd välfungerande och 

oberoende förvaltningsdomstolar med 

tillräcklig personal och att stärka 

kapaciteten för akademin för domare och 

åklagare med tanke på att en femtedel av 

landets alla domartjänster enligt uppgift 

förblir obesatta till följd av bristen på 

kvalificerade kandidater. Parlamentet 

efterlyser ett antagande av såväl den nya 

strategin för en reform av rättsväsendet 

under perioden 2015–2020 som den 

åtföljande handlingsplanen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  128 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet noterar det 

väletablerade rättsliga ramverket och 

åtföljande åtgärder med avseende på 

reformen av rättsväsendet, men beklagar 

djupt fallen av selektiv rättvisa. 

Parlamentet efterlyser på nytt en politisk 

vilja att avpolitisera utnämningar och 

befordringar av domare och åklagare och 

att säkerställa professionalism och 

oberoende hos det rättsliga rådet. Det finns 

ett stort behov att få till stånd 

välfungerande och oberoende 

förvaltningsdomstolar med tillräcklig 

personal och att stärka kapaciteten för 

akademin för domare och åklagare med 

tanke på att en femtedel av landets alla 

domartjänster enligt uppgift förblir 

obesatta till följd av bristen på 

kvalificerade kandidater. Parlamentet 

8. Europaparlamentet noterar det rättsliga 

ramverket och åtföljande åtgärder med 

avseende på reformen av rättsväsendet, 

men beklagar djupt fallen av selektiv 

rättvisa. Parlamentet efterlyser på nytt en 

politisk vilja att avpolitisera utnämningar 

och befordringar av domare och åklagare 

och att säkerställa professionalism och 

oberoende hos det rättsliga rådet. 

Parlamentet är oroat över det faktum att 

situationen har försämrats sedan 2014 

eftersom framstegen från det senaste 

årtiondets reformer har undergrävts 

betydligt av faktisk och potentiell politisk 

inblandning i rättsväsendets arbete. Det 

finns ett stort behov att få till stånd 

välfungerande och oberoende 

förvaltningsdomstolar med tillräcklig 

personal och att stärka kapaciteten för 
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efterlyser ett antagande av såväl den nya 

strategin för en reform av rättsväsendet 

under perioden 2015–2020 som den 

åtföljande handlingsplanen. 

akademin för domare och åklagare med 

tanke på att en femtedel av landets alla 

domartjänster enligt uppgift förblir 

obesatta till följd av bristen på 

kvalificerade kandidater. Parlamentet 

efterlyser ett antagande av såväl den nya 

strategin för en reform av rättsväsendet 

under perioden 2015–2020 som den 

åtföljande handlingsplanen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  129 

Angel Dzhambazki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet noterar det 

väletablerade rättsliga ramverket och 

åtföljande åtgärder med avseende på 

reformen av rättsväsendet, men beklagar 

djupt fallen av selektiv rättvisa. 

Parlamentet efterlyser på nytt en politisk 

vilja att avpolitisera utnämningar och 

befordringar av domare och åklagare och 

att säkerställa professionalism och 

oberoende hos det rättsliga rådet. Det finns 

ett stort behov att få till stånd 

välfungerande och oberoende 

förvaltningsdomstolar med tillräcklig 

personal och att stärka kapaciteten för 

akademin för domare och åklagare med 

tanke på att en femtedel av landets alla 

domartjänster enligt uppgift förblir 

obesatta till följd av bristen på 

kvalificerade kandidater. Parlamentet 

efterlyser ett antagande av såväl den nya 

strategin för en reform av rättsväsendet 

under perioden 2015–2020 som den 

åtföljande handlingsplanen. 

8. Europaparlamentet noterar det 

väletablerade rättsliga ramverket och 

åtföljande åtgärder med avseende på 

reformen av rättsväsendet, men beklagar 

djupt fallen av selektiv rättvisa och är 

mycket oroat över försämringarna sedan 

2014 på grund av faktisk och potentiell 

politisk inblandning i rättsväsendets 

arbete. Parlamentet efterlyser på nytt en 

politisk vilja att avpolitisera utnämningar 

och befordringar av domare och åklagare 

och att säkerställa professionalism och 

oberoende hos det rättsliga rådet. Det finns 

ett stort behov att få till stånd 

välfungerande och oberoende 

förvaltningsdomstolar med tillräcklig 

personal och att stärka kapaciteten för 

akademin för domare och åklagare med 

tanke på att en femtedel av landets alla 

domartjänster enligt uppgift förblir 

obesatta till följd av bristen på 

kvalificerade kandidater. Parlamentet 

efterlyser ett antagande av såväl den nya 

strategin för en reform av rättsväsendet 

under perioden 2015–2020 som den 

åtföljande handlingsplanen. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  130 

Eleni Theocharous 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet noterar det 

väletablerade rättsliga ramverket och 

åtföljande åtgärder med avseende på 

reformen av rättsväsendet, men beklagar 

djupt fallen av selektiv rättvisa. 

Parlamentet efterlyser på nytt en politisk 

vilja att avpolitisera utnämningar och 

befordringar av domare och åklagare och 

att säkerställa professionalism och 

oberoende hos det rättsliga rådet. Det finns 

ett stort behov att få till stånd 

välfungerande och oberoende 

förvaltningsdomstolar med tillräcklig 

personal och att stärka kapaciteten för 

akademin för domare och åklagare med 

tanke på att en femtedel av landets alla 

domartjänster enligt uppgift förblir 

obesatta till följd av bristen på 

kvalificerade kandidater. Parlamentet 

efterlyser ett antagande av såväl den nya 

strategin för en reform av rättsväsendet 

under perioden 2015–2020 som den 

åtföljande handlingsplanen. 

8. Europaparlamentet noterar det 

väletablerade rättsliga ramverket och 

åtföljande åtgärder med avseende på 

reformen av rättsväsendet, men beklagar 

djupt fallen av selektiv rättvisa. 

Parlamentet anser att ytterligare åtgärder 

och effektiva reformer bör tas fram och 

genomföras. Parlamentet efterlyser på nytt 

en politisk vilja att avpolitisera 

utnämningar och befordringar av domare 

och åklagare och att säkerställa 

professionalism och oberoende hos det 

rättsliga rådet. Det finns ett stort behov att 

få till stånd välfungerande och oberoende 

förvaltningsdomstolar med tillräcklig 

personal och att stärka kapaciteten för 

akademin för domare och åklagare med 

tanke på att en femtedel av landets alla 

domartjänster enligt uppgift förblir 

obesatta till följd av bristen på 

kvalificerade kandidater. Parlamentet 

efterlyser ett antagande av såväl den nya 

strategin för en reform av rättsväsendet 

under perioden 2015–2020 som den 

åtföljande handlingsplanen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  131 

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

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 9 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet anser att det civila 

samhället är välorganiserat, men är fortsatt 

oroat över både det svåra klimat som det 

verkar i och de offentliga angrepp på det 

civila samhällets organisationer som 

politiker och medier gjort sig skyldiga till. 

Parlamentet beklagar det otillräckliga 

samarbetet med det civila samhällets 

organisationer, på både central och lokal 

nivå, vad gäller såväl utformningen av 

politiken som lagstiftningsarbetet. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att ta 

fram den relevanta handlingsplanen för 

perioden 2015–2017 och inrätta rådet för 

samarbete med det civila samhällets 

organisationer. 

9. Europaparlamentet anser att det civila 

samhället är välorganiserat, men är fortsatt 

oroat över både det svåra klimat som det 

verkar i och de offentliga angrepp på det 

civila samhällets organisationer som 

politiker och medier gjort sig skyldiga till. 

Parlamentet uppmanar myndigheterna att 

inte diskriminera det civila samhällets 

organisationer på några grunder såsom 

politisk tillhörighet, religiös åskådning 

eller etnisk sammansättning. Parlamentet 

anser att mötes- och föreningsfrihet inte 

ska nekas någon grupp utan allvarliga 

skäl. Parlamentet beklagar det otillräckliga 

samarbetet med det civila samhällets 

organisationer, på både central och lokal 

nivå, vad gäller såväl utformningen av 

politiken som lagstiftningsarbetet. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

erkänna det civila samhällets 

organisationers mervärde i den politiska 

debatten och lagstiftningsarbetet, ta fram 

den relevanta handlingsplanen för perioden 

2015–2017 och inrätta rådet för samarbete 

med det civila samhällets organisationer, 

där företrädare från de olika 

samhällsgrupperna också bör ingå. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  132 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet anser att det civila 

samhället är välorganiserat, men är fortsatt 

oroat över både det svåra klimat som det 

verkar i och de offentliga angrepp på det 

civila samhällets organisationer som 

politiker och medier gjort sig skyldiga till. 

9. Europaparlamentet anser att det civila 

samhället är välorganiserat, men är fortsatt 

oroat över både det svåra klimat som det 

verkar i och de offentliga angrepp på det 

civila samhällets organisationer som 

politiker och medier gjort sig skyldiga till. 
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Parlamentet beklagar det otillräckliga 

samarbetet med det civila samhällets 

organisationer, på både central och lokal 

nivå, vad gäller såväl utformningen av 

politiken som lagstiftningsarbetet. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att ta 

fram den relevanta handlingsplanen för 

perioden 2015–2017 och inrätta rådet för 

samarbete med det civila samhällets 

organisationer. 

Parlamentet beklagar det otillräckliga 

samarbetet med det civila samhällets 

organisationer, på både central och lokal 

nivå, vad gäller såväl utformningen av 

politiken som lagstiftningsarbetet. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

visa en genuin vilja att samråda med olika 

intressenter vid utformningen av 

lagstiftning och politiska åtgärder samt 
att ta fram den relevanta handlingsplanen 

för perioden 2015–2017 och inrätta rådet 

för samarbete med det civila samhällets 

organisationer. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  133 

Jozo Radoš 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet anser att det civila 

samhället är välorganiserat, men är fortsatt 

oroat över både det svåra klimat som det 

verkar i och de offentliga angrepp på det 

civila samhällets organisationer som 

politiker och medier gjort sig skyldiga till. 

Parlamentet beklagar det otillräckliga 

samarbetet med det civila samhällets 

organisationer, på både central och lokal 

nivå, vad gäller såväl utformningen av 

politiken som lagstiftningsarbetet. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att ta 

fram den relevanta handlingsplanen för 

perioden 2015–2017 och inrätta rådet för 

samarbete med det civila samhällets 

organisationer. 

9. Europaparlamentet anser att det civila 

samhället är välorganiserat, men är fortsatt 

oroat över både det svåra klimat som det 

verkar i och de offentliga angrepp på det 

civila samhällets organisationer som 

politiker och medier gjort sig skyldiga till. 

Parlamentet beklagar det otillräckliga 

samarbetet med det civila samhällets 

organisationer, på både central och lokal 

nivå, vad gäller såväl utformningen av 

politiken som lagstiftningsarbetet. 

Parlamentet uppmanar myndigheterna att 

bjuda in det civila samhällets 

organisationer att ta en aktiv del i 

översynen av hela valförfarandet. 
Regeringen uppmanas eftertryckligen att ta 

fram den relevanta handlingsplanen för 

perioden 2015–2017 och inrätta rådet för 

samarbete med det civila samhällets 

organisationer. 

Or. en 
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Ändringsförslag  134 

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

Giménez Barbat 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet anser att det civila 

samhället är välorganiserat, men är fortsatt 

oroat över både det svåra klimat som det 

verkar i och de offentliga angrepp på det 

civila samhällets organisationer som 

politiker och medier gjort sig skyldiga till. 

Parlamentet beklagar det otillräckliga 

samarbetet med det civila samhällets 

organisationer, på både central och lokal 

nivå, vad gäller såväl utformningen av 

politiken som lagstiftningsarbetet. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att ta 

fram den relevanta handlingsplanen för 

perioden 2015–2017 och inrätta rådet för 

samarbete med det civila samhällets 

organisationer. 

9. Europaparlamentet anser att det civila 

samhället är välorganiserat, men är fortsatt 

oroat över både det svåra klimat som det 

verkar i och de offentliga angrepp på det 

civila samhällets organisationer som 

politiker och medier gjort sig skyldiga till. 

Parlamentet beklagar det otillräckliga 

samarbetet med det civila samhällets 

organisationer, på både central och lokal 

nivå, vad gäller såväl utformningen av 

politiken som lagstiftningsarbetet. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att ta 

fram den relevanta handlingsplanen för 

perioden 2015–2017 och inrätta rådet för 

samarbete med det civila samhällets 

organisationer. Parlamentet påminner de 

relevanta organen om att garantera ett 

öppet, insynsvänligt och inkluderande 

förfarande vid genomförandet av 

strategin för integrerad utbildning, genom 

att tillhandahålla tillräckliga medel och 

inkludera det civila samhällets 

organisationer i översynen och 

genomförandet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  135 

Cristian Dan Preda 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet anser att det civila 9. Europaparlamentet anser att det civila 
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samhället är välorganiserat, men är fortsatt 

oroat över både det svåra klimat som det 

verkar i och de offentliga angrepp på det 

civila samhällets organisationer som 

politiker och medier gjort sig skyldiga till. 

Parlamentet beklagar det otillräckliga 

samarbetet med det civila samhällets 

organisationer, på både central och lokal 

nivå, vad gäller såväl utformningen av 

politiken som lagstiftningsarbetet. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att ta 

fram den relevanta handlingsplanen för 

perioden 2015–2017 och inrätta rådet för 

samarbete med det civila samhällets 

organisationer. 

samhället är välorganiserat, men är fortsatt 

oroat över både det svåra klimat som det 

verkar i och de offentliga angrepp på det 

civila samhällets organisationer som 

politiker och medier gjort sig skyldiga till. 

Parlamentet beklagar det otillräckliga 

samarbetet med det civila samhällets 

organisationer, på både central och lokal 

nivå, vad gäller såväl utformningen av 

politiken som lagstiftningsarbetet. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att ta 

fram den relevanta handlingsplanen för 

perioden 2015–2017 och inrätta rådet för 

samarbete med det civila samhällets 

organisationer. Parlamentet noterar med 

oro de våldsamma sammanstötningarna 

mellan demonstranter och polis under 

demonstrationerna i maj och uppmanar 

regeringen att se till att mötesfriheten 

respekteras fullt ut. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  136 

Tunne Kelam 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet anser att det civila 

samhället är välorganiserat, men är fortsatt 

oroat över både det svåra klimat som det 

verkar i och de offentliga angrepp på det 

civila samhällets organisationer som 

politiker och medier gjort sig skyldiga till. 

Parlamentet beklagar det otillräckliga 

samarbetet med det civila samhällets 

organisationer, på både central och lokal 

nivå, vad gäller såväl utformningen av 

politiken som lagstiftningsarbetet. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att ta 

fram den relevanta handlingsplanen för 

perioden 2015–2017 och inrätta rådet för 

samarbete med det civila samhällets 

9. Europaparlamentet anser att det civila 

samhället är välorganiserat, men är fortsatt 

oroat över både det svåra klimat som det 

verkar i och de offentliga angrepp på det 

civila samhällets organisationer som 

politiker och medier gjort sig skyldiga till. 

Parlamentet beklagar det otillräckliga 

samarbetet med det civila samhällets 

organisationer, på både central och lokal 

nivå, vad gäller såväl utformningen av 

politiken som lagstiftningsarbetet. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att ta 

fram den relevanta handlingsplanen för 

perioden 2015–2017 och inrätta rådet för 

samarbete med det civila samhällets 

organisationer samt att inkludera dessa i 
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organisationer. utformningen av politiken på ett 

regelbundet och strukturerat sätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  137 

David McAllister 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet anser att det civila 

samhället är välorganiserat, men är fortsatt 

oroat över både det svåra klimat som det 

verkar i och de offentliga angrepp på det 

civila samhällets organisationer som 

politiker och medier gjort sig skyldiga till. 

Parlamentet beklagar det otillräckliga 

samarbetet med det civila samhällets 

organisationer, på både central och lokal 

nivå, vad gäller såväl utformningen av 

politiken som lagstiftningsarbetet. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att ta 

fram den relevanta handlingsplanen för 

perioden 2015–2017 och inrätta rådet för 

samarbete med det civila samhällets 

organisationer. 

9. Europaparlamentet anser att det civila 

samhället är välorganiserat, men är fortsatt 

oroat över både det svåra klimat som det 

verkar i och de offentliga angrepp på det 

civila samhällets organisationer som 

politiker och medier gjort sig skyldiga till. 

Parlamentet beklagar det otillräckliga 

samarbetet med det civila samhällets 

organisationer, på både central och lokal 

nivå, vad gäller såväl utformningen av 

politiken som lagstiftningsarbetet. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att ta 

fram den relevanta handlingsplanen för 

perioden 2015–2017 och inrätta rådet för 

samarbete med det civila samhällets 

organisationer för att underlätta den 

nödvändiga dialogen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  138 

Andrey Kovatchev 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 9a. Europaparlamentet upprepar att 

myndigheterna och det civila samhället 

bör vidta lämpliga åtgärder för att nå en 

historisk försoning och därmed 
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överbrygga klyftorna mellan och inom 

olika etniska och nationella grupper, 

inbegripet medborgare med bulgarisk 

identitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  139 

Andrey Kovatchev 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 9b (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 9b. Europaparlamentet uttrycker sin 

besvikelse över bristen på framsteg i fråga 

om gemensamt firande av gemensamma 

historiska händelser och personer 

tillsammans med angränsande EU-

medlemsstater, vilket skulle bidra till en 

bättre förståelse av historien och goda 

grannförbindelser. Parlamentet 

förespråkar att det inrättas gemensamma 

expertkommittéer för historia och 

utbildning tillsammans med Bulgarien 

och Grekland, så att dessa kan bidra till 

en objektiv och faktabaserad tolkning av 

historien, förbättra det akademiska 

samarbetet och främja en positiv attityd 

gentemot grannländerna hos unga. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  140 

Andrey Kovatchev 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 9c (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 9c. Europaparlamentet förväntar sig att 

de politiska myndigheterna avhåller sig 

från att använda bulgarisk etnicitet som 
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ett skällsord och som ett sätt att skrämma 

politiska motståndare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  141 

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

Giménez Barbat 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet är fortfarande oroat 

över den utbredda korruptionen, framför 

allt i statsförvaltningen och den lokala 

förvaltningen och vad avser offentliga 

upphandlingar och finansiering av politiska 

partier. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att utan undantag bekämpa 

fall av korruption, verka för trovärdiga 

resultat med avseende på både 

förebyggande och lagföring samt se till att 

alla brottsbekämpande organ och 

tillsynsorgan är tillräckligt självständiga 

för att kunna upprätthålla sitt oberoende. 

Parlamentet betonar behovet att inrätta en 

ny, heltäckande mekanism för skydd av 

visselblåsare, att öka oberoendet för 

polisen, den allmänna åklagarmyndigheten 

och den statliga kommissionen för 

förebyggande av korruption och att stärka 

inrikesministeriets bemanning och tekniska 

kapacitet att bekämpa korruption. 

10. Europaparlamentet är fortfarande oroat 

över den utbredda korruptionen, framför 

allt i statsförvaltningen och den lokala 

förvaltningen och vad avser offentliga 

upphandlingar och finansiering av politiska 

partier. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att utan undantag bekämpa 

fall av korruption, verka för trovärdiga 

resultat med avseende på både 

förebyggande och lagföring av korruption 

på hög nivå samt se till att alla 

brottsbekämpande organ och tillsynsorgan 

är tillräckligt självständiga för att kunna 

upprätthålla sitt oberoende. Parlamentet 

noterar att lagen om skydd av 

visselblåsare antogs i november 2015 och 

uppmanar med kraft myndigheterna att se 

till att den tillämpas i enlighet med 

europeiska normer. Parlamentet betonar 

behovet att öka oberoendet för polisen, den 

allmänna åklagarmyndigheten och den 

statliga kommissionen för förebyggande av 

korruption och att stärka inrikesministeriets 

bemanning och tekniska kapacitet att 

bekämpa korruption. Parlamentet 

efterfrågar ökad granskning av 

potentiella intressekonflikter och av 

folkvalda och tillsatta tjänstemäns 

tillgångar genom att upprätta ett centralt 

register över sådana offentliga 

tjänstemän. 

Or. en 
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Ändringsförslag  142 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet är fortfarande oroat 

över den utbredda korruptionen, framför 

allt i statsförvaltningen och den lokala 

förvaltningen och vad avser offentliga 

upphandlingar och finansiering av politiska 

partier. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att utan undantag bekämpa 

fall av korruption, verka för trovärdiga 

resultat med avseende på både 

förebyggande och lagföring samt se till att 

alla brottsbekämpande organ och 

tillsynsorgan är tillräckligt självständiga 

för att kunna upprätthålla sitt oberoende. 

Parlamentet betonar behovet att inrätta en 

ny, heltäckande mekanism för skydd av 

visselblåsare, att öka oberoendet för 

polisen, den allmänna åklagarmyndigheten 

och den statliga kommissionen för 

förebyggande av korruption och att stärka 

inrikesministeriets bemanning och tekniska 

kapacitet att bekämpa korruption. 

10. Europaparlamentet är fortfarande oroat 

över den utbredda grova korruptionen, 

framför allt i statsförvaltningen och den 

lokala förvaltningen och vad avser 

offentliga upphandlingar och finansiering 

av politiska partier. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att kraftfullt bekämpa fall 

av korruption, verka för trovärdiga resultat 

med avseende på både förebyggande och 

lagföring samt se till att alla 

brottsbekämpande organ och tillsynsorgan 

är tillräckligt självständiga för att kunna 

upprätthålla sitt oberoende. Parlamentet 

betonar behovet att inrätta en ny, 

heltäckande mekanism för skydd av 

visselblåsare, att öka oberoendet för 

polisen, den allmänna åklagarmyndigheten 

och den statliga kommissionen för 

förebyggande av korruption och att stärka 

inrikesministeriets bemanning och tekniska 

kapacitet att bekämpa korruption. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  143 

Angel Dzhambazki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet är fortfarande oroat 

över den utbredda korruptionen, framför 

allt i statsförvaltningen och den lokala 

förvaltningen och vad avser offentliga 

upphandlingar och finansiering av politiska 

10. Europaparlamentet är fortfarande oroat 

över den utbredda korruptionen, framför 

allt i statsförvaltningen och den lokala 

förvaltningen och vad avser offentliga 

upphandlingar och finansiering av politiska 
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partier. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att utan undantag bekämpa 

fall av korruption, verka för trovärdiga 

resultat med avseende på både 

förebyggande och lagföring samt se till att 

alla brottsbekämpande organ och 

tillsynsorgan är tillräckligt självständiga 

för att kunna upprätthålla sitt oberoende. 

Parlamentet betonar behovet att inrätta en 

ny, heltäckande mekanism för skydd av 

visselblåsare, att öka oberoendet för 

polisen, den allmänna åklagarmyndigheten 

och den statliga kommissionen för 

förebyggande av korruption och att stärka 

inrikesministeriets bemanning och tekniska 

kapacitet att bekämpa korruption. 

partier. Parlamentet ser med oro på att 

mediernas, politikernas och regeringens 

verksamhet slås samman, särskilt när det 

gäller offentliga utgifter. Parlamentet 

fördömer eftertryckligen de olagliga 

förbindelserna i form av ekonomiska och 

politiska kopplingar och släktband när det 

gäller offentliga utgifter. Parlamentet 

uppmanar regeringen att anta lagstiftning 

om intressekonflikter och att offentliggöra 

information om högt uppsatta 

statstjänstemäns tillgångar som en 

ytterligare korruptionsbekämpande 

åtgärd. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att utan undantag bekämpa 

fall av korruption, verka för trovärdiga 

resultat med avseende på både 

förebyggande och lagföring samt se till att 

alla brottsbekämpande organ och 

tillsynsorgan är tillräckligt självständiga 

för att kunna upprätthålla sitt oberoende. 

Parlamentet betonar behovet att inrätta en 

ny, heltäckande mekanism för skydd av 

visselblåsare, att öka oberoendet för 

polisen, den allmänna åklagarmyndigheten 

och den statliga kommissionen för 

förebyggande av korruption och att stärka 

inrikesministeriets bemanning och tekniska 

kapacitet att bekämpa korruption. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  144 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet är fortfarande oroat 

över den utbredda korruptionen, framför 

allt i statsförvaltningen och den lokala 

förvaltningen och vad avser offentliga 

upphandlingar och finansiering av politiska 

partier. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att utan undantag bekämpa 

10. Europaparlamentet är fortfarande oroat 

över den utbredda korruptionen, framför 

allt i statsförvaltningen och den lokala 

förvaltningen och vad avser offentliga 

upphandlingar och finansiering av politiska 

partier. Parlamentet är oroat över den 

totala bristen på framsteg under det 
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fall av korruption, verka för trovärdiga 

resultat med avseende på både 

förebyggande och lagföring samt se till att 

alla brottsbekämpande organ och 

tillsynsorgan är tillräckligt självständiga 

för att kunna upprätthålla sitt oberoende. 

Parlamentet betonar behovet att inrätta en 

ny, heltäckande mekanism för skydd av 

visselblåsare, att öka oberoendet för 

polisen, den allmänna åklagarmyndigheten 

och den statliga kommissionen för 

förebyggande av korruption och att stärka 

inrikesministeriets bemanning och tekniska 

kapacitet att bekämpa korruption. 

gångna året när det gäller de outredda 

fallen av identifierad korruption. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

utan undantag bekämpa fall av korruption, 

verka för trovärdiga resultat med avseende 

på både förebyggande och lagföring samt 

se till att alla brottsbekämpande organ och 

tillsynsorgan är tillräckligt självständiga 

för att kunna upprätthålla sitt oberoende. 

Parlamentet uppmanar oberoende 

civilsamhällesorganisationer och 

medierna att avslöja korruption och verka 

för oberoende och opartiska utredningar 

och rättegångar. Parlamentet betonar 

behovet att inrätta en ny, heltäckande 

mekanism för skydd av visselblåsare, att 

öka oberoendet för polisen, den allmänna 

åklagarmyndigheten och den statliga 

kommissionen för förebyggande av 

korruption och att stärka inrikesministeriets 

bemanning och tekniska kapacitet att 

bekämpa korruption. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  145 

Cristian Dan Preda 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet är fortfarande oroat 

över den utbredda korruptionen, framför 

allt i statsförvaltningen och den lokala 

förvaltningen och vad avser offentliga 

upphandlingar och finansiering av politiska 

partier. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att utan undantag bekämpa 

fall av korruption, verka för trovärdiga 

resultat med avseende på både 

förebyggande och lagföring samt se till att 

alla brottsbekämpande organ och 

tillsynsorgan är tillräckligt självständiga 

för att kunna upprätthålla sitt oberoende. 

Parlamentet betonar behovet att inrätta en 

10. Europaparlamentet är fortfarande oroat 

över den utbredda korruptionen, framför 

allt i statsförvaltningen och den lokala 

förvaltningen och vad avser offentliga 

upphandlingar och finansiering av politiska 

partier. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att utan undantag bekämpa 

fall av korruption, verka för trovärdiga 

resultat med avseende på både 

förebyggande och lagföring, inbegripet i 

fall av korruption på hög nivå, samt se till 

att alla brottsbekämpande organ och 

tillsynsorgan är tillräckligt självständiga 

för att kunna upprätthålla sitt oberoende. 
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ny, heltäckande mekanism för skydd av 

visselblåsare, att öka oberoendet för 

polisen, den allmänna åklagarmyndigheten 

och den statliga kommissionen för 

förebyggande av korruption och att stärka 

inrikesministeriets bemanning och tekniska 

kapacitet att bekämpa korruption. 

Parlamentet betonar behovet att inrätta en 

ny, heltäckande mekanism för skydd av 

visselblåsare, att öka oberoendet för 

polisen, den allmänna åklagarmyndigheten 

och den statliga kommissionen för 

förebyggande av korruption och att stärka 

inrikesministeriets bemanning och tekniska 

kapacitet att bekämpa korruption. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  146 

Richard Howitt 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet är fortfarande oroat 

över den utbredda korruptionen, framför 

allt i statsförvaltningen och den lokala 

förvaltningen och vad avser offentliga 

upphandlingar och finansiering av politiska 

partier. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att utan undantag bekämpa 

fall av korruption, verka för trovärdiga 

resultat med avseende på både 

förebyggande och lagföring samt se till att 

alla brottsbekämpande organ och 

tillsynsorgan är tillräckligt självständiga 

för att kunna upprätthålla sitt oberoende. 

Parlamentet betonar behovet att inrätta en 

ny, heltäckande mekanism för skydd av 

visselblåsare, att öka oberoendet för 

polisen, den allmänna åklagarmyndigheten 

och den statliga kommissionen för 

förebyggande av korruption och att stärka 

inrikesministeriets bemanning och tekniska 

kapacitet att bekämpa korruption. 

10. Europaparlamentet är fortfarande oroat 

över den utbredda korruptionen, framför 

allt i statsförvaltningen och den lokala 

förvaltningen och vad avser offentliga 

upphandlingar och finansiering av politiska 

partier. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att utan undantag bekämpa 

fall av korruption, verka för trovärdiga 

resultat med avseende på både 

förebyggande och lagföring samt se till att 

alla brottsbekämpande organ och 

tillsynsorgan är tillräckligt självständiga 

för att kunna upprätthålla sitt oberoende. 

Parlamentet betonar behovet att inrätta en 

ny, heltäckande mekanism för skydd av 

visselblåsare som följer europeiska 

normer, att öka oberoendet för polisen, den 

allmänna åklagarmyndigheten och den 

statliga kommissionen för förebyggande av 

korruption och att stärka inrikesministeriets 

bemanning och tekniska kapacitet att 

bekämpa korruption. 

Or. en 
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Ändringsförslag  147 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet välkomnar att 

polisen och den allmänna 

åklagarmyndigheten stärkts i kampen mot 

organiserad brottslighet och att åtgärder – 

i form av bl.a. regionala och 

internationella insatser – vidtagits för att 

förebygga och bekämpa människohandel. 
Parlamentet efterlyser ett bättre samarbete 

mellan brottsbekämpande myndigheter 

samt stärkta befogenheter och ökade 

resurser för domstolarna och byrån för 

förvaltning av förverkad egendom. 

Parlamentet ser därutöver gärna att det 

nationella samordningscentrumet för 

kampen mot organiserad brottslighet tas i 

drift och att positiva resultat uppnås i 

kampen mot penningtvätt. 

11. Europaparlamentet efterlyser med kraft 

ett bättre samarbete mellan 

brottsbekämpande myndigheter samt 

stärkta befogenheter och ökade resurser för 

domstolarna och byrån för förvaltning av 

förverkad egendom. Parlamentet ser 

därutöver gärna att det nationella 

samordningscentrumet för kampen mot 

organiserad brottslighet tas i drift och att 

positiva resultat uppnås i kampen mot 

penningtvätt. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  148 

Neena Gill 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet välkomnar att 

polisen och den allmänna 

åklagarmyndigheten stärkts i kampen mot 

organiserad brottslighet och att åtgärder – i 

form av bl.a. regionala och internationella 

insatser – vidtagits för att förebygga och 

bekämpa människohandel. Parlamentet 

efterlyser ett bättre samarbete mellan 

brottsbekämpande myndigheter samt 

stärkta befogenheter och ökade resurser för 

domstolarna och byrån för förvaltning av 

11. Europaparlamentet välkomnar att 

polisen och den allmänna 

åklagarmyndigheten stärkts i kampen mot 

organiserad brottslighet och att åtgärder – i 

form av bl.a. regionala och internationella 

insatser – vidtagits för att förebygga och 

bekämpa människohandel. Parlamentet 

efterlyser ett bättre samarbete mellan 

brottsbekämpande myndigheter samt 

stärkta befogenheter och ökade resurser för 

domstolarna och byrån för förvaltning av 
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förverkad egendom. Parlamentet ser 

därutöver gärna att det nationella 

samordningscentrumet för kampen mot 

organiserad brottslighet tas i drift och att 

positiva resultat uppnås i kampen mot 

penningtvätt. 

förverkad egendom. Parlamentet ser 

därutöver gärna att det nationella 

samordningscentrumet för kampen mot 

organiserad brottslighet tas i drift och att 

positiva resultat uppnås i kampen mot 

penningtvätt. Parlamentet ser med glädje 

på att Makedonien deltar i regionala 

initiativ för att bekämpa olaglig handel 

med skjutvapen och sprängämnen. 

Parlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen, de makedoniska 

myndigheterna och regeringarna i 

regionen att utöka sitt samarbete på detta 

område. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  149 

Tunne Kelam 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet välkomnar att 

polisen och den allmänna 

åklagarmyndigheten stärkts i kampen mot 

organiserad brottslighet och att åtgärder – i 

form av bl.a. regionala och internationella 

insatser – vidtagits för att förebygga och 

bekämpa människohandel. Parlamentet 

efterlyser ett bättre samarbete mellan 

brottsbekämpande myndigheter samt 

stärkta befogenheter och ökade resurser för 

domstolarna och byrån för förvaltning av 

förverkad egendom. Parlamentet ser 

därutöver gärna att det nationella 

samordningscentrumet för kampen mot 

organiserad brottslighet tas i drift och att 

positiva resultat uppnås i kampen mot 

penningtvätt. 

11. Europaparlamentet välkomnar att 

polisen och den allmänna 

åklagarmyndigheten stärkts i kampen mot 

organiserad brottslighet och att åtgärder – i 

form av bl.a. regionala och internationella 

insatser – vidtagits för att förebygga och 

bekämpa människohandel. Parlamentet 

lovordar samarbetet med grannländer, 

EU-medlemsstater och Eurojust för att slå 

ut flera organiserade kriminella nätverk. 
Parlamentet efterlyser ett bättre samarbete 

mellan brottsbekämpande myndigheter 

samt stärkta befogenheter och ökade 

resurser för domstolarna och byrån för 

förvaltning av förverkad egendom. 

Parlamentet ser därutöver gärna att det 

nationella samordningscentrumet för 

kampen mot organiserad brottslighet tas i 

drift och att positiva resultat uppnås i 

kampen mot penningtvätt. 

Or. en 
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Ändringsförslag  150 

Jasenko Selimovic 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet välkomnar att 

polisen och den allmänna 

åklagarmyndigheten stärkts i kampen mot 

organiserad brottslighet och att åtgärder – i 

form av bl.a. regionala och internationella 

insatser – vidtagits för att förebygga och 

bekämpa människohandel. Parlamentet 

efterlyser ett bättre samarbete mellan 

brottsbekämpande myndigheter samt 

stärkta befogenheter och ökade resurser för 

domstolarna och byrån för förvaltning av 

förverkad egendom. Parlamentet ser 

därutöver gärna att det nationella 

samordningscentrumet för kampen mot 

organiserad brottslighet tas i drift och att 

positiva resultat uppnås i kampen mot 

penningtvätt. 

11. Europaparlamentet välkomnar att 

polisen och den allmänna 

åklagarmyndigheten stärkts i kampen mot 

organiserad brottslighet och att åtgärder – i 

form av bl.a. regionala och internationella 

insatser – vidtagits för att förebygga och 

bekämpa människohandel. Parlamentet 

efterlyser ett bättre samarbete mellan 

brottsbekämpande myndigheter, även i 

grannländerna, samt stärkta befogenheter 

och ökade resurser för domstolarna och 

byrån för förvaltning av förverkad 

egendom. Parlamentet ser därutöver gärna 

att det nationella samordningscentrumet för 

kampen mot organiserad brottslighet tas i 

drift och att positiva resultat uppnås i 

kampen mot penningtvätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  151 

David McAllister 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 11a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 11a. Europaparlamentet efterlyser med 

kraft ett fullständigt slutförande av 

utredningarna av händelserna i 

Kumanovo. 

Or. en 
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Ändringsförslag  152 

Angel Dzhambazki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet noterar det viktiga 

bidraget till regionala ansträngningar att 

bekämpa radikal islamism, och uppmuntrar 

åtgärder för att i nära samarbete med 

religiösa ledare och samfund ta fram en 

vittomfattande strategi och handlingsplan i 

syfte att förebygga och bekämpa 

radikalisering, samt för att identifiera, 

hindra och sätta stopp för utländska 

terroriststridande. Parlamentet efterlyser 

med kraft ett fullständigt slutförande av 

utredningarna av händelserna i 

Kumanovo. 

12. Europaparlamentet noterar det viktiga 

bidraget till regionala ansträngningar att 

bekämpa radikal islamism, och uppmuntrar 

åtgärder för att i nära samarbete med 

religiösa ledare och samfund ta fram en 

vittomfattande strategi och handlingsplan i 

syfte att förebygga och bekämpa 

radikalisering, samt för att identifiera, 

hindra och sätta stopp för utländska 

terroriststridande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  153 

David McAllister 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet noterar det viktiga 

bidraget till regionala ansträngningar att 

bekämpa radikal islamism, och uppmuntrar 

åtgärder för att i nära samarbete med 

religiösa ledare och samfund ta fram en 

vittomfattande strategi och handlingsplan i 

syfte att förebygga och bekämpa 

radikalisering, samt för att identifiera, 

hindra och sätta stopp för utländska 

terroriststridande. Parlamentet efterlyser 

med kraft ett fullständigt slutförande av 

utredningarna av händelserna i 

Kumanovo. 

12. Europaparlamentet noterar det viktiga 

bidraget till regionala ansträngningar att 

bekämpa radikal islamism, och uppmuntrar 

åtgärder för att i nära samarbete med 

religiösa ledare och samfund ta fram en 

vittomfattande strategi och handlingsplan i 

syfte att förebygga och bekämpa 

radikalisering, samt för att identifiera, 

hindra och sätta stopp för utländska 

terroriststridande. 

Or. en 
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Ändringsförslag  154 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet noterar det viktiga 

bidraget till regionala ansträngningar att 

bekämpa radikal islamism, och uppmuntrar 

åtgärder för att i nära samarbete med 

religiösa ledare och samfund ta fram en 

vittomfattande strategi och handlingsplan i 

syfte att förebygga och bekämpa 

radikalisering, samt för att identifiera, 

hindra och sätta stopp för utländska 

terroriststridande. Parlamentet efterlyser 

med kraft ett fullständigt slutförande av 

utredningarna av händelserna i Kumanovo. 

12. Europaparlamentet noterar det viktiga 

bidraget till regionala ansträngningar att 

bekämpa radikal islamism, och uppmuntrar 

åtgärder för att i nära samarbete med 

religiösa ledare och samfund ta fram en 

vittomfattande strategi och handlingsplan i 

syfte att förebygga och bekämpa 

radikalisering, samt för att identifiera, 

hindra och sätta stopp för utländska 

terroriststridande. Parlamentet upprepar 

bestämt att det krävs en gemensam 

proaktiv strategi för utrikes-, säkerhets- 

och försvarspolitiken, med tanke på det 

nuvarande internationella terrorhotet. 
Parlamentet efterlyser med kraft ett 

fullständigt slutförande av utredningarna 

av händelserna i Kumanovo. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  155 

Alojz Peterle 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 12a. Europaparlamentet anser, med tanke 

på den nuvarande geopolitiska 

situationen i Europa och dess grannskap, 

att ett makedoniskt Natomedlemskap 

skulle kunna bidra till ökad säkerhet och 

politisk stabilitet i Sydösteuropa. 

Parlamentet uppmanar alla EU-

medlemsstater som är Natomedlemmar att 

aktivt stödja landets anslutning till Nato. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  156 

Angel Dzhambazki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 12a. Europaparlamentet efterlyser med 

kraft ett fullständigt slutförande av 

utredningarna av händelserna i 

Kumanovo. Parlamentet uppmanar 

landets alla politiska aktörer att inte 

koppla samman dessa händelser med 

islamistisk radikalisering innan 

utredningen har slutförts. Parlamentet 

välkomnar uttalandena från politiska 

aktörer om att händelserna i Kumanovo 

inte ska kopplas samman med 

motsättningar mellan olika etniska 

grupper. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  157 

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

Andrej Plenković, Arne Gericke, Milan Zver 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 12a. Europaparlamentet anser att ett 

makedoniskt Natomedlemskap skulle 

kunna bidra till ökad säkerhet och politisk 

stabilitet i Sydösteuropa. Parlamentet 

uppmanar alla EU-medlemsstater som är 

Natomedlemmar att aktivt stödja landets 

anslutning till Nato. 

Or. en 
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Ändringsförslag  158 

Tunne Kelam 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet efterlyser på nytt en 

anpassning av lagen mot diskriminering till 

EU:s regelverk när det gäller 

diskriminering på grund av sexuell 

läggning. Parlamentet understryker 

behovet att motverka fördomar mot och 

diskriminering av romer och att främja 

romernas tillgång till sociala förmåner. 

Parlamentet välkomnar den nya lagen om 

bekämpandet av våld i hemmet men 

konstaterar att den inte omfattar alla former 

av våld. De behöriga myndigheterna 

uppmanas eftertryckligen att erbjuda 

stödtjänster åt personer som fallit offer för 

våld i hemmet och att avsätta den budget 

som krävs för ett genomförande av 

jämställdhetsstrategin och den åtföljande 

handlingsplanen. 

13. Europaparlamentet efterlyser på nytt en 

anpassning av lagen mot diskriminering till 

EU:s regelverk när det gäller 

diskriminering på grund av sexuell 

läggning. Parlamentet understryker 

behovet att motverka fördomar mot och 

diskriminering av romer och att främja 

romernas tillgång till integration, 

utbildning och arbete. Parlamentet 

välkomnar den nya lagen om bekämpandet 

av våld i hemmet men konstaterar att den 

inte omfattar alla former av våld. De 

behöriga myndigheterna uppmanas 

eftertryckligen att erbjuda stödtjänster åt 

personer som fallit offer för våld i hemmet 

och att avsätta den budget som krävs för ett 

genomförande av jämställdhetsstrategin 

och den åtföljande handlingsplanen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  159 

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

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet efterlyser på nytt en 

anpassning av lagen mot diskriminering till 

EU:s regelverk när det gäller 

diskriminering på grund av sexuell 

läggning. Parlamentet understryker 

behovet att motverka fördomar mot och 

diskriminering av romer och att främja 

romernas tillgång till sociala förmåner. 

13. Europaparlamentet efterlyser på nytt en 

anpassning av lagen mot diskriminering till 

EU:s regelverk när det gäller 

diskriminering på grund av sexuell 

läggning. Parlamentet understryker 

behovet att motverka fördomar mot och 

diskriminering på någon som helst grund 

av olika samhällsgrupper och att främja 
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Parlamentet välkomnar den nya lagen om 

bekämpandet av våld i hemmet men 

konstaterar att den inte omfattar alla former 

av våld. De behöriga myndigheterna 

uppmanas eftertryckligen att erbjuda 

stödtjänster åt personer som fallit offer för 

våld i hemmet och att avsätta den budget 

som krävs för ett genomförande av 

jämställdhetsstrategin och den åtföljande 

handlingsplanen. 

deras tillgång till sociala förmåner, 

utbildning och arbete. Parlamentet 

välkomnar den nya lagen om bekämpandet 

av våld i hemmet men konstaterar att den 

inte omfattar alla former av våld. De 

behöriga myndigheterna uppmanas 

eftertryckligen att erbjuda stödtjänster åt 

personer som fallit offer för våld i hemmet 

och att avsätta den budget som krävs för ett 

genomförande av jämställdhetsstrategin 

och den åtföljande handlingsplanen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  160 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet efterlyser på nytt en 

anpassning av lagen mot diskriminering till 

EU:s regelverk när det gäller 

diskriminering på grund av sexuell 

läggning. Parlamentet understryker 

behovet att motverka fördomar mot och 

diskriminering av romer och att främja 

romernas tillgång till sociala förmåner. 

Parlamentet välkomnar den nya lagen om 

bekämpandet av våld i hemmet men 

konstaterar att den inte omfattar alla former 

av våld. De behöriga myndigheterna 

uppmanas eftertryckligen att erbjuda 

stödtjänster åt personer som fallit offer för 

våld i hemmet och att avsätta den budget 

som krävs för ett genomförande av 

jämställdhetsstrategin och den åtföljande 

handlingsplanen. 

13. Europaparlamentet efterlyser på nytt en 

anpassning av lagen mot diskriminering till 

EU:s regelverk när det gäller 

diskriminering på grund av sexuell 

läggning. Parlamentet uttrycker återigen 

sin oro över att hbti-personer fortsatt 

utsätts för diskriminering och 

homofobiskt innehåll i medierna både på 

och utanför internet. Parlamentet 

fördömer användning av alla former av 

våld mot hbti-personer och upprepar sin 

begäran att de ansvariga, inbegripet de 

som vid upprepade tillfällen har begått 

våldshandlingar mot hbti-stödcentrumet i 

Skopje, ska ställas inför rätta. Det är 

beklagligt att parlamentet i augusti 

förkastade ett utkast till ändring av 

lagstiftningen mot diskriminering, som 

skulle ha förbjudit alla former av direkt 

eller indirekt diskriminering på grund av 

sexuell läggning och könsidentitet. 

Regeringen och de politiska partierna 

påminns om sitt ansvar att skapa en 

kultur som kännetecknas av integration 

och tolerans. Parlamentet understryker 
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behovet att motverka fördomar mot och 

diskriminering av romer och att främja 

romernas tillgång till sociala förmåner. 

Parlamentet välkomnar den nya lagen om 

bekämpandet av våld i hemmet men 

konstaterar att den inte omfattar alla former 

av våld. De behöriga myndigheterna 

uppmanas eftertryckligen att erbjuda 

stödtjänster åt personer som fallit offer för 

våld i hemmet och att avsätta den budget 

som krävs för ett genomförande av 

jämställdhetsstrategin och den åtföljande 

handlingsplanen. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  161 

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

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet efterlyser på nytt en 

anpassning av lagen mot diskriminering till 

EU:s regelverk när det gäller 

diskriminering på grund av sexuell 

läggning. Parlamentet understryker 

behovet att motverka fördomar mot och 

diskriminering av romer och att främja 

romernas tillgång till sociala förmåner. 

Parlamentet välkomnar den nya lagen om 

bekämpandet av våld i hemmet men 

konstaterar att den inte omfattar alla former 

av våld. De behöriga myndigheterna 

uppmanas eftertryckligen att erbjuda 

stödtjänster åt personer som fallit offer för 

våld i hemmet och att avsätta den budget 

som krävs för ett genomförande av 

jämställdhetsstrategin och den åtföljande 

handlingsplanen. 

13. Europaparlamentet efterlyser på nytt en 

anpassning av lagen mot diskriminering till 

EU:s regelverk när det gäller 

diskriminering på grund av sexuell 

läggning och könsidentitet. Parlamentet 

fördömer allt våld mot hbti-personer och 

uppmanar alla ledare i landets politiska 

skikt och i samhället i övrigt att göra 

detsamma. De som begår dessa våldsbrott 

måste ställas inför rätta. Parlamentet 

understryker behovet att motverka 

fördomar mot och diskriminering av romer 

och att främja romernas tillgång till sociala 

förmåner. Parlamentet välkomnar den nya 

lagen om bekämpandet av våld i hemmet 

men konstaterar att den inte omfattar alla 

former av våld. De behöriga 

myndigheterna uppmanas eftertryckligen 

att erbjuda stödtjänster åt personer som 

fallit offer för våld i hemmet och att avsätta 

den budget som krävs för ett genomförande 

av jämställdhetsstrategin och den 

åtföljande handlingsplanen. Parlamentet 
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påminner regeringen och de politiska 

partierna om deras ansvar att skapa en 

kultur som kännetecknas av inkludering 

och tolerans. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  162 

Richard Howitt 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet efterlyser på nytt en 

anpassning av lagen mot diskriminering till 

EU:s regelverk när det gäller 

diskriminering på grund av sexuell 

läggning. Parlamentet understryker 

behovet att motverka fördomar mot och 

diskriminering av romer och att främja 

romernas tillgång till sociala förmåner. 

Parlamentet välkomnar den nya lagen om 

bekämpandet av våld i hemmet men 

konstaterar att den inte omfattar alla former 

av våld. De behöriga myndigheterna 

uppmanas eftertryckligen att erbjuda 

stödtjänster åt personer som fallit offer för 

våld i hemmet och att avsätta den budget 

som krävs för ett genomförande av 

jämställdhetsstrategin och den åtföljande 

handlingsplanen. 

13. Europaparlamentet efterlyser på nytt en 

anpassning av lagen mot diskriminering till 

EU:s regelverk när det gäller 

diskriminering på grund av sexuell 

läggning och könsidentitet och noterar att 

de nya medlemmarna i kommissionen mot 

diskriminering valdes på grund av sin 

politiska koppling till den styrande 

koalitionen, vilket väcker frågor om 

huruvida den är opartisk och kan fungera 

effektivt. Parlamentet understryker behovet 

att motverka fördomar mot och 

diskriminering av romer och att främja 

romernas tillgång till sociala förmåner. 

Parlamentet välkomnar den nya lagen om 

bekämpandet av våld i hemmet men 

konstaterar att den inte omfattar alla former 

av våld. De behöriga myndigheterna 

uppmanas eftertryckligen att erbjuda 

stödtjänster åt personer som fallit offer för 

våld i hemmet och att avsätta den budget 

som krävs för ett genomförande av 

jämställdhetsstrategin och den åtföljande 

handlingsplanen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  163 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 
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Utkast till förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet efterlyser på nytt en 

anpassning av lagen mot diskriminering till 

EU:s regelverk när det gäller 

diskriminering på grund av sexuell 

läggning. Parlamentet understryker 

behovet att motverka fördomar mot och 

diskriminering av romer och att främja 

romernas tillgång till sociala förmåner. 

Parlamentet välkomnar den nya lagen om 

bekämpandet av våld i hemmet men 

konstaterar att den inte omfattar alla former 

av våld. De behöriga myndigheterna 

uppmanas eftertryckligen att erbjuda 

stödtjänster åt personer som fallit offer för 

våld i hemmet och att avsätta den budget 

som krävs för ett genomförande av 

jämställdhetsstrategin och den åtföljande 

handlingsplanen. 

13. Europaparlamentet efterlyser på nytt en 

anpassning av lagen mot diskriminering till 

EU:s regelverk när det gäller 

diskriminering på grund av sexuell 

läggning och könsidentitet och noterar att 

de nya medlemmarna i kommissionen 

valdes på grund av sin politiska koppling 

och att den därmed inte kan fungera 

opartiskt och effektivt. Parlamentet 

understryker behovet att motverka 

fördomar mot och diskriminering av romer 

och att främja romernas tillgång till sociala 

förmåner. Parlamentet välkomnar den nya 

lagen om bekämpandet av våld i hemmet 

men konstaterar att den inte omfattar alla 

former av våld. De behöriga 

myndigheterna uppmanas eftertryckligen 

att erbjuda stödtjänster åt personer som 

fallit offer för våld i hemmet och att avsätta 

den budget som krävs för ett genomförande 

av jämställdhetsstrategin och den 

åtföljande handlingsplanen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  164 

Tonino Picula 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet efterlyser på nytt en 

anpassning av lagen mot diskriminering till 

EU:s regelverk när det gäller 

diskriminering på grund av sexuell 

läggning. Parlamentet understryker 

behovet att motverka fördomar mot och 

diskriminering av romer och att främja 

romernas tillgång till sociala förmåner. 

13. Europaparlamentet efterlyser på nytt en 

anpassning av lagen mot diskriminering till 

EU:s regelverk när det gäller 

diskriminering på grund av sexuell 

läggning. Parlamentet understryker 

behovet att motverka fördomar mot och 

diskriminering av romer och att främja 

romernas tillgång till sociala förmåner. 
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Parlamentet välkomnar den nya lagen om 

bekämpandet av våld i hemmet men 

konstaterar att den inte omfattar alla former 

av våld. De behöriga myndigheterna 

uppmanas eftertryckligen att erbjuda 

stödtjänster åt personer som fallit offer för 

våld i hemmet och att avsätta den budget 

som krävs för ett genomförande av 

jämställdhetsstrategin och den åtföljande 

handlingsplanen. 

Parlamentet beklagar att den nya 

kommissionen mot diskriminering har en 

kvinnlig medlem och att vissa medlemmar 

tidigare har utövat diskriminering. 
Parlamentet välkomnar den nya lagen om 

bekämpandet av våld i hemmet men 

konstaterar att den inte omfattar alla former 

av våld. De behöriga myndigheterna 

uppmanas eftertryckligen att erbjuda 

stödtjänster åt personer som fallit offer för 

våld i hemmet och att avsätta den budget 

som krävs för ett genomförande av 

jämställdhetsstrategin och den åtföljande 

handlingsplanen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  165 

Richard Howitt 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet upprepar att 

lagen mot diskriminering bör ändras för 

att bringas i linje med EU:s regelverk och 

inkludera samtliga grupper som avses i 

artikel 19 i EU-fördraget. Parlamentet 

fördömer hatpropaganda mot 

diskriminerade grupper och efterlyser 

omgående, opartiska och effektiva 

utredningar av alla hatbrott och attacker 

som riktas mot personer av skäl med 

anknytning till diskriminering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  166 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet välkomnar i 

detta sammanhang Pristinadeklarationen, 

där regeringar, internationella och 

mellanstatliga organisationer samt det 

civila samhällets organisationer 

uppmanas att verkligen tillämpa 

principerna om icke-diskriminering och 

jämlikhet i sitt arbete för att främja och 

respektera romers rättigheter och 

bekämpa antiziganism på västra Balkan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  167 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet noterar med oro att 

situationen med de olika, samexisterande 

etniska grupperna fortfarande är bräcklig. 

Partiledarna påminns om sitt åtagande att 

till fullo genomföra Ohridramavtalet och 

slutföra översynen av det. Kommissionen 

uppmanas att rapportera till parlamentet 

och rådet om situationen med de olika, 

samexisterande etniska grupperna i landet 

och genomförandet av Ohridramavtalet. 

14. Europaparlamentet noterar med oro att 

situationen med de olika, samexisterande 

etniska grupperna fortfarande är bräcklig. 

Partiledarna påminns om sitt åtagande att 

till fullo genomföra Ohridramavtalet och 

slutföra översynen av det. Kommissionen 

uppmanas att rapportera till parlamentet 

och rådet om situationen med de olika, 

samexisterande etniska grupperna i landet 

och genomförandet av Ohridramavtalet. 

Parlamentet konstaterar att åtgärderna 

mot underrepresentation av mindre 

minoriteter fortfarande är otillräckliga 

och anser att det krävs mer politiskt stöd 

och statlig finansiering för ett effektivt 

genomförande av strategin för integrerad 

utbildning. Parlamentet uppmanar med 

tanke på detta regeringen och behöriga 

lokala myndigheter att gå vidare med 

genomförandet av strategin för integrerad 

utbildning, och anser att det är viktigt att 

det civila samhällets organisationer får 

ingå i processen. Parlamentet 
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rekommenderar ett mer proaktivt 

angreppssätt, för att värna alla gruppers 

etniska, kulturella och språkliga 

identiteter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  168 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet noterar med oro att 

situationen med de olika, samexisterande 

etniska grupperna fortfarande är bräcklig. 

Partiledarna påminns om sitt åtagande att 

till fullo genomföra Ohridramavtalet och 

slutföra översynen av det. Kommissionen 

uppmanas att rapportera till parlamentet 

och rådet om situationen med de olika, 

samexisterande etniska grupperna i landet 

och genomförandet av Ohridramavtalet. 

14. Europaparlamentet noterar med oro att 

situationen med de olika, samexisterande 

etniska grupperna fortfarande är bräcklig 

och att det krävs större och effektivare 

insatser för att stärka dialogen mellan 

olika etniska grupper. Partiledarna 

påminns om sitt åtagande att till fullo 

genomföra Ohridramavtalet och slutföra 

översynen av det. Parlamentet betonar 

vikten av att omedelbart påbörja den 

sedan länge väntade folkräkningen. 
Kommissionen uppmanas att rapportera till 

parlamentet och rådet om situationen med 

de olika, samexisterande etniska grupperna 

i landet och genomförandet av 

Ohridramavtalet. Parlamentet upprepar 

sin syn på integrerad utbildning och 

påminner de relevanta organen om att 

garantera ett öppet, insynsvänligt och 

inkluderande förfarande vid 

genomförandet av strategin för integrerad 

utbildning, genom att tillhandahålla 

finansiering och inkludera det civila 

samhällets organisationer i översynen och 

genomförandet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  169 

Angel Dzhambazki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet noterar med oro att 

situationen med de olika, samexisterande 

etniska grupperna fortfarande är bräcklig. 

Partiledarna påminns om sitt åtagande att 

till fullo genomföra Ohridramavtalet och 

slutföra översynen av det. Kommissionen 

uppmanas att rapportera till parlamentet 

och rådet om situationen med de olika, 

samexisterande etniska grupperna i landet 

och genomförandet av Ohridramavtalet. 

14. Europaparlamentet noterar med oro att 

situationen med de olika, samexisterande 

etniska grupperna fortfarande är bräcklig. 

Parlamentet anser att särskilda åtgärder 

krävs för att skydda alla medborgares 

rättigheter och friheter och skapa social 

sammanhållning bland de olika etniska, 

nationella och religiösa grupperna. 
Partiledarna påminns om sitt åtagande att 

till fullo genomföra Ohridramavtalet och 

slutföra översynen av det. Kommissionen 

uppmanas att rapportera till parlamentet 

och rådet om situationen med de olika, 

samexisterande etniska grupperna i landet 

och genomförandet av Ohridramavtalet. 

Parlamentet fördömer alla sorters 

återföreningssträvanden och alla försök 

att splittra olika sociala grupper. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  170 

Louis Michel 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet noterar med oro att 

situationen med de olika, samexisterande 

etniska grupperna fortfarande är bräcklig. 

Partiledarna påminns om sitt åtagande att 

till fullo genomföra Ohridramavtalet och 

slutföra översynen av det. Kommissionen 

uppmanas att rapportera till parlamentet 

och rådet om situationen med de olika, 

samexisterande etniska grupperna i landet 

och genomförandet av Ohridramavtalet. 

14. Europaparlamentet noterar med oro att 

situationen med de olika, samexisterande 

etniska grupperna fortfarande är bräcklig. 

Partiledarna påminns om sitt åtagande att 

till fullo genomföra Ohridramavtalet och 

slutföra översynen av det. Kommissionen 

uppmanas att rapportera till parlamentet 

och rådet om situationen med de olika, 

samexisterande etniska grupperna i landet 

och genomförandet av Ohridramavtalet. 
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Parlamentet påminner om att 

undervisning och kulturell bildning kan 

bidra till en objektiv tolkning av regionens 

historia, skapa tolerans och främja en 

försoning mellan de olika etniska 

befolkningsgrupperna. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  171 

Cristian Dan Preda 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet noterar med oro att 

situationen med de olika, samexisterande 

etniska grupperna fortfarande är bräcklig. 

Partiledarna påminns om sitt åtagande att 

till fullo genomföra Ohridramavtalet och 

slutföra översynen av det. Kommissionen 

uppmanas att rapportera till parlamentet 

och rådet om situationen med de olika, 

samexisterande etniska grupperna i landet 

och genomförandet av Ohridramavtalet. 

14. Europaparlamentet noterar med oro att 

situationen med de olika, samexisterande 

etniska grupperna fortfarande är bräcklig. 

Partiledarna påminns om sitt åtagande att 

till fullo genomföra Ohridramavtalet och 

slutföra översynen av det. Parlamentet 

uppmanar alla politiska partier och 

civilsamhällesorganisationer att aktivt 

främja ett inkluderande och tolerant 

samhälle med etnisk och religiös 

mångfald. Kommissionen uppmanas att 

rapportera till parlamentet och rådet om 

situationen med de olika, samexisterande 

etniska grupperna i landet och 

genomförandet av Ohridramavtalet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  172 

Tunne Kelam 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet noterar med oro att 

situationen med de olika, samexisterande 

14. Europaparlamentet noterar med oro att 

situationen med de olika, samexisterande 
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etniska grupperna fortfarande är bräcklig. 

Partiledarna påminns om sitt åtagande att 

till fullo genomföra Ohridramavtalet och 

slutföra översynen av det. Kommissionen 

uppmanas att rapportera till parlamentet 

och rådet om situationen med de olika, 

samexisterande etniska grupperna i landet 

och genomförandet av Ohridramavtalet. 

etniska grupperna fortfarande är bräcklig. 

Partiledarna påminns om sitt åtagande att 

till fullo genomföra Ohridramavtalet och 

slutföra översynen av det. Kommissionen 

uppmanas att rapportera till parlamentet 

och rådet om situationen med de olika, 

samexisterande etniska grupperna i landet 

och genomförandet av Ohridramavtalet. 

Parlamentet efterlyser bättre samordning 

av det strategiska 

decentraliseringsprogrammet för 2015–

2020 och dess handlingsplan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  173 

Jasenko Selimovic 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet noterar med oro att 

situationen med de olika, samexisterande 

etniska grupperna fortfarande är bräcklig. 

Partiledarna påminns om sitt åtagande att 

till fullo genomföra Ohridramavtalet och 

slutföra översynen av det. Kommissionen 

uppmanas att rapportera till parlamentet 

och rådet om situationen med de olika, 

samexisterande etniska grupperna i landet 

och genomförandet av Ohridramavtalet. 

14. Europaparlamentet noterar med oro att 

situationen med de olika, samexisterande 

etniska grupperna fortfarande är bräcklig. 

Partiledarna påminns om sitt åtagande att 

till fullo genomföra Ohridramavtalet och 

slutföra översynen av det. Parlamentet 

efterlyser förslag om bättre samexistens 

mellan etniska grupper. Kommissionen 

uppmanas att rapportera till parlamentet 

och rådet om situationen med de olika, 

samexisterande etniska grupperna i landet 

och genomförandet av Ohridramavtalet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  174 

Tonino Picula 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 14 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet noterar med oro att 

situationen med de olika, samexisterande 

etniska grupperna fortfarande är bräcklig. 

Partiledarna påminns om sitt åtagande att 

till fullo genomföra Ohridramavtalet och 

slutföra översynen av det. Kommissionen 

uppmanas att rapportera till parlamentet 

och rådet om situationen med de olika, 

samexisterande etniska grupperna i landet 

och genomförandet av Ohridramavtalet. 

14. Europaparlamentet noterar med oro att 

situationen med de olika, samexisterande 

etniska grupperna fortfarande är bräcklig. 

Regeringen, institutionerna och 
partiledarna påminns om sitt åtagande att 

till fullo genomföra Ohridramavtalet och 

slutföra översynen av det. Kommissionen 

uppmanas att rapportera till parlamentet 

och rådet om situationen med de olika, 

samexisterande etniska grupperna i landet 

och genomförandet av Ohridramavtalet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  175 

Eduard Kukan 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet noterar med oro att 

situationen med de olika, samexisterande 

etniska grupperna fortfarande är bräcklig. 

Partiledarna påminns om sitt åtagande att 

till fullo genomföra Ohridramavtalet och 

slutföra översynen av det. Kommissionen 

uppmanas att rapportera till parlamentet 

och rådet om situationen med de olika, 

samexisterande etniska grupperna i landet 

och genomförandet av Ohridramavtalet. 

14. Europaparlamentet noterar med oro att 

situationen med de olika, samexisterande 

etniska grupperna fortfarande är bräcklig. 

Partiledarna påminns om sitt åtagande att 

till fullo genomföra Ohridramavtalet och 

slutföra översynen av det, inklusive de 

politiska rekommendationerna. 

Kommissionen uppmanas att rapportera till 

parlamentet och rådet om situationen med 

de olika, samexisterande etniska grupperna 

i landet och genomförandet av 

Ohridramavtalet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  176 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 
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Utkast till förslag till resolution 

Punkt 14a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 14a. Europaparlamentet uppmanar 

myndigheterna att se till att 

rekommendationerna från 

ombudsmannen och andra rådgivande 

organ följs upp av alla statliga organ på 

ett sätt som är helt förenligt med lagen 

och principen om ansvarsskyldighet, att 

säkerställa effektiva rättsliga påföljder för 

dem som inte efterlever begäranden och 

rekommendationer från oberoende organ 

och se till att lagen om ombudsmannen 

ändras så att den helt efterlever FN:s 

Parisprinciper om ställning och funktion 

för nationella institutioner med uppgift att 

skydda och främja mänskliga rättigheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  177 

Andrey Kovatchev 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 14a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 14a. Europaparlamentet uppmanar 

myndigheterna att åter genomföra den 

avbrutna folkräkningen, som skulle 

kunna ge tillförlitlig befolkningsstatistik 

som kan ligga till grund för statliga 

utvecklingsprogram och lämplig 

budgetplanering. Parlamentet noterar 

med oro att medborgare med bulgarisk 

etnicitet fortfarande hindras från att 

uppge sin nationalitet på grund av att det 

saknas lämpliga fält i 

folkräkningsdokumenten, och uppmanar 

därför landet att vidta de nödvändiga 

åtgärderna för att avlägsna detta hinder. 

Or. en 
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Ändringsförslag  178 

Richard Howitt 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 14a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 14a. Europaparlamentet upprepar 

rekommendationen från sin tidigare 

resolution om integrerad utbildning och 

påminner de relevanta organen om att 

garantera ett öppet, insynsvänligt och 

inkluderande förfarande vid 

genomförandet av strategin för integrerad 

utbildning, genom att tillhandahålla 

finansiering och inkludera det civila 

samhällets organisationer i översynen och 

genomförandet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  179 

Richard Howitt 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

mediefriheten, och är mycket oroat över 

den fortsatta polariseringen i medierna, de 

fall av hot och självcensur som 

förekommit, det strukturella politiska 

inflytandet över redaktionella strategier 

samt den bristfälliga professionalismen 

bland journalister. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för 

sin annonsering och säkerställa ett öppet 

och icke godtyckligt genomförande av den 

nya lagen om elektronisk kommunikation 

och audio-visuella medietjänster, även 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

yttrande- och mediefriheten, och är mycket 

oroat över den fortsatta polariseringen och 

hatpropagandan i medierna, de fall av hot 

och självcensur som förekommit, det 

strukturella politiska inflytandet över 

redaktionella strategier samt bristen på 

granskande och balanserad rapportering. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

införa och upprätthålla insynsvänliga och 

objektiva kriterier för meddelanden till 

allmänheten, som ska ersätta annonsering 

från regeringen. Parlamentet beklagar att 

båda allmän och annan radio och tv har 
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genom att stärka oberoendet och 

kapaciteten för tillsynsmyndigheten för 

medierna. Parlamentet efterlyser åtgärder 

för att säkerställa ett redaktionellt och 

ekonomiskt oberoende hos radio och tv i 

allmänhetens tjänst. 

underlåtit att respektera bestämmelserna 

om att tillåta politisk annonsering från 

alla partier. Ledamöterna i rådet för 

audio-visuella medier bör få full 

befogenhet att fatta beslut, och nya 

medlemmar i detta råd och ny personal 

inom allmän radio och tv bör utses på 

icke-politisk grund i samråd med 

journalistförbundet. Parlamentet efterlyser 

åtgärder för att säkerställa ett redaktionellt 

och ekonomiskt oberoende hos radio och tv 

i allmänhetens tjänst och betonar att det 

kommande valets legitimitet är beroende 

av kraftfulla åtgärder för lika villkor 

också inom medierna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  180 

Tonino Picula 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

mediefriheten, och är mycket oroat över 

den fortsatta polariseringen i medierna, de 

fall av hot och självcensur som 

förekommit, det strukturella politiska 

inflytandet över redaktionella strategier 

samt den bristfälliga professionalismen 

bland journalister. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för sin 

annonsering och säkerställa ett öppet och 

icke godtyckligt genomförande av den nya 

lagen om elektronisk kommunikation och 

audio-visuella medietjänster, även genom 

att stärka oberoendet och kapaciteten för 

tillsynsmyndigheten för medierna. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

säkerställa ett redaktionellt och ekonomiskt 

oberoende hos radio och tv i allmänhetens 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

mediefriheten, och är mycket oroat över de 

fortsatta politiska påtryckningarna på 

medierna, de nyligen genomförda 

redaktionella förändringarna, de fall av 

hot och självcensur som förekommit, det 

strukturella politiska inflytandet över 

redaktionella strategier samt den 

bristfälliga professionalismen bland 

journalister. Parlamentet uppmanar alla 

parter att komma överens om en snar 

mediereform som leder till oberoende, 

granskande, objektiv och professionell 

rapportering. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för sin 

annonsering och säkerställa ett öppet och 

icke godtyckligt genomförande av lagen 

om elektronisk kommunikation och audio-

visuella medietjänster, även genom att 
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tjänst. stärka oberoendet och kapaciteten för 

tillsynsmyndigheten för medierna. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

säkerställa ett redaktionellt och ekonomiskt 

oberoende hos radio och tv i allmänhetens 

tjänst. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  181 

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

Giménez Barbat 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

mediefriheten, och är mycket oroat över 

den fortsatta polariseringen i medierna, de 

fall av hot och självcensur som 

förekommit, det strukturella politiska 

inflytandet över redaktionella strategier 

samt den bristfälliga professionalismen 

bland journalister. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för 

sin annonsering och säkerställa ett öppet 

och icke godtyckligt genomförande av den 

nya lagen om elektronisk kommunikation 

och audio-visuella medietjänster, även 

genom att stärka oberoendet och 

kapaciteten för tillsynsmyndigheten för 

medierna. Parlamentet efterlyser åtgärder 

för att säkerställa ett redaktionellt och 

ekonomiskt oberoende hos radio och tv i 

allmänhetens tjänst. 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

yttrande- och mediefriheten, och är mycket 

oroat över den fortsatta polariseringen och 

bristen på mångfald i medierna, de fall av 

hot och självcensur som förekommit, det 

strukturella politiska inflytandet över 

redaktionella strategier samt den 

bristfälliga professionalismen och etiska 

standarden bland vissa journalister. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

införa och upprätthålla insynsvänliga och 

objektiva kriterier för meddelanden till 

allmänheten och säkerställa ett öppet och 

icke godtyckligt genomförande av den nya 

lagen om elektronisk kommunikation och 

audio-visuella medietjänster, även genom 

att stärka oberoendet och kapaciteten för 

tillsynsmyndigheten för medierna. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

säkerställa ett redaktionellt och ekonomiskt 

oberoende hos radio och tv i allmänhetens 

tjänst samt lika villkor också inom 

medierna i samband med det kommande 

valet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  182 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

mediefriheten, och är mycket oroat över 

den fortsatta polariseringen i medierna, de 

fall av hot och självcensur som 

förekommit, det strukturella politiska 

inflytandet över redaktionella strategier 

samt den bristfälliga professionalismen 

bland journalister. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för sin 

annonsering och säkerställa ett öppet och 

icke godtyckligt genomförande av den nya 

lagen om elektronisk kommunikation och 

audio-visuella medietjänster, även genom 

att stärka oberoendet och kapaciteten för 

tillsynsmyndigheten för medierna. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

säkerställa ett redaktionellt och ekonomiskt 

oberoende hos radio och tv i allmänhetens 

tjänst. 

 

15. Europaparlamentet betonar återigen 

vikten av att respektera den 

grundläggande rätten till yttrandefrihet. 
Parlamentet beklagar djupt den fortsatt 

försämrade situationen när det gäller 

mediefriheten, och beklagar i detta 

sammanhang att landet i indexet från 

Reportrar utan gränser har fallit från 

plats 34 för 2009 till 117 för 2015. 

Parlamentet är mycket oroat över den 

fortsatta polariseringen i medierna, den 

utbredda olagliga avlyssningen av 

journalister, de fall av hot och självcensur 

som förekommit, det strukturella politiska 

inflytandet över redaktionella strategier 

samt den bristfälliga professionalismen 

bland journalister. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för sin 

annonsering och säkerställa ett öppet och 

icke godtyckligt genomförande av den nya 

lagen om elektronisk kommunikation och 

audio-visuella medietjänster, även genom 

att stärka oberoendet och kapaciteten för 

tillsynsmyndigheten för medierna. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

säkerställa ett redaktionellt och ekonomiskt 

oberoende hos radio och tv i allmänhetens 

tjänst. 

 

Or. el 

 

Ändringsförslag  183 

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

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 15 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

mediefriheten, och är mycket oroat över 

den fortsatta polariseringen i medierna, de 

fall av hot och självcensur som 

förekommit, det strukturella politiska 

inflytandet över redaktionella strategier 

samt den bristfälliga professionalismen 

bland journalister. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för sin 

annonsering och säkerställa ett öppet och 

icke godtyckligt genomförande av lagen 

om elektronisk kommunikation och audio-

visuella medietjänster, även genom att 

stärka oberoendet och kapaciteten för 

tillsynsmyndigheten för medierna. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

säkerställa ett redaktionellt och ekonomiskt 

oberoende hos radio och tv i allmänhetens 

tjänst. 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

fortsatt försämrade situationen när det 

gäller mediefriheten, och är djupt oroat 

över det rekordhöga antalet 

kidnappningar av journalister under 2015 

enligt en rapport från Reportrar utan 

gränser. Parlamentet är mycket oroat över 

den fortsatta polariseringen i medierna, de 

fall av hot och självcensur som 

förekommit, det strukturella politiska 

inflytandet över redaktionella strategier 

samt den bristfälliga professionalismen 

bland journalister. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för sin 

annonsering och säkerställa ett öppet och 

icke godtyckligt genomförande av lagen 

om elektronisk kommunikation och audio-

visuella medietjänster, även genom att 

stärka oberoendet och kapaciteten för 

tillsynsmyndigheten för medierna. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

säkerställa ett redaktionellt och ekonomiskt 

oberoende hos radio och tv i allmänhetens 

tjänst. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  184 

Eduard Kukan 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

mediefriheten, och är mycket oroat över 

den fortsatta polariseringen i medierna, de 

fall av hot och självcensur som 

förekommit, det strukturella politiska 

inflytandet över redaktionella strategier 

samt den bristfälliga professionalismen 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

mediefriheten, och uttrycker sin oro över 

den bristande balansen i mediernas 

rapportering, inbegripet hos radio och tv i 

allmänhetens tjänst. Parlamentet 

uppmanar med kraft till åtgärder för 

större mediefrihet, och är mycket oroat 
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bland journalister. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för sin 

annonsering och säkerställa ett öppet och 

icke godtyckligt genomförande av lagen 

om elektronisk kommunikation och audio-

visuella medietjänster, även genom att 

stärka oberoendet och kapaciteten för 

tillsynsmyndigheten för medierna. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

säkerställa ett redaktionellt och ekonomiskt 

oberoende hos radio och tv i allmänhetens 

tjänst. 

över den fortsatta polariseringen i 

medierna, de fall av hot och självcensur 

som förekommit, det strukturella politiska 

inflytandet över redaktionella strategier 

samt den bristfälliga professionalismen 

bland journalister. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för sin 

annonsering och säkerställa ett öppet och 

icke godtyckligt genomförande av lagen 

om elektronisk kommunikation och audio-

visuella medietjänster, även genom att 

stärka oberoendet och kapaciteten för 

tillsynsmyndigheten för medierna. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

säkerställa ett redaktionellt och ekonomiskt 

oberoende hos radio och tv i allmänhetens 

tjänst. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  185 

Miroslav Poche 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

mediefriheten, och är mycket oroat över 

den fortsatta polariseringen i medierna, de 

fall av hot och självcensur som 

förekommit, det strukturella politiska 

inflytandet över redaktionella strategier 

samt den bristfälliga professionalismen 

bland journalister. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för sin 

annonsering och säkerställa ett öppet och 

icke godtyckligt genomförande av lagen 

om elektronisk kommunikation och audio-

visuella medietjänster, även genom att 

stärka oberoendet och kapaciteten för 

tillsynsmyndigheten för medierna. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

mediefriheten, och är mycket oroat över 

den fortsatta polariseringen i medierna, de 

fall av hot och självcensur som 

förekommit, det strukturella politiska 

inflytandet över redaktionella strategier, 

hoten mot journalister och deras familjer, 

den både verbala och fysiska 

skrämseltaktiken mot personer som 

arbetar inom landets medier samt den 

bristfälliga professionalismen bland 

journalister. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för sin 

annonsering och säkerställa ett öppet och 

icke godtyckligt genomförande av lagen 

om elektronisk kommunikation och audio-
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säkerställa ett redaktionellt och ekonomiskt 

oberoende hos radio och tv i allmänhetens 

tjänst. 

visuella medietjänster, även genom att 

stärka oberoendet och kapaciteten för 

tillsynsmyndigheten för medierna. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

säkerställa ett redaktionellt och ekonomiskt 

oberoende hos radio och tv i allmänhetens 

tjänst. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  186 

Tanja Fajon 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

mediefriheten, och är mycket oroat över 

den fortsatta polariseringen i medierna, de 

fall av hot och självcensur som 

förekommit, det strukturella politiska 

inflytandet över redaktionella strategier 

samt den bristfälliga professionalismen 

bland journalister. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för sin 

annonsering och säkerställa ett öppet och 

icke godtyckligt genomförande av lagen 

om elektronisk kommunikation och audio-

visuella medietjänster, även genom att 

stärka oberoendet och kapaciteten för 

tillsynsmyndigheten för medierna. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

säkerställa ett redaktionellt och ekonomiskt 

oberoende hos radio och tv i allmänhetens 

tjänst. 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

mediefriheten, och är mycket oroat över 

den fortsatta polariseringen i medierna, de 

fall av hot och självcensur som 

förekommit, det strukturella politiska 

inflytandet över redaktionella strategier 

samt den bristfälliga professionalismen 

bland journalister. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för sin 

annonsering och säkerställa ett öppet och 

icke godtyckligt genomförande av lagen 

om elektronisk kommunikation och audio-

visuella medietjänster, även genom att 

stärka oberoendet och kapaciteten för 

tillsynsmyndigheten för medierna. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

säkerställa ett redaktionellt och ekonomiskt 

oberoende hos radio och tv i allmänhetens 

tjänst. Parlamentet betonar på nytt vikten 

av fria och oberoende medier, som är ett 

av EU:s grundläggande värden och en 

hörnsten i varje demokrati. 

Or. en 
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Ändringsförslag  187 

Jasenko Selimovic 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

mediefriheten, och är mycket oroat över 

den fortsatta polariseringen i medierna, de 

fall av hot och självcensur som 

förekommit, det strukturella politiska 

inflytandet över redaktionella strategier 

samt den bristfälliga professionalismen 

bland journalister. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för sin 

annonsering och säkerställa ett öppet och 

icke godtyckligt genomförande av lagen 

om elektronisk kommunikation och audio-

visuella medietjänster, även genom att 

stärka oberoendet och kapaciteten för 

tillsynsmyndigheten för medierna. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

säkerställa ett redaktionellt och ekonomiskt 

oberoende hos radio och tv i allmänhetens 

tjänst. 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

mediefriheten, och är mycket oroat över 

den fortsatta polariseringen i medierna, de 

fall av hot och självcensur som 

förekommit, det strukturella politiska 

inflytandet över redaktionella strategier 

samt den bristfälliga professionalismen 

bland journalister. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för sin 

annonsering och säkerställa ett öppet och 

icke godtyckligt genomförande av lagen 

om elektronisk kommunikation och audio-

visuella medietjänster, även genom att 

stärka oberoendet och kapaciteten för 

tillsynsmyndigheten för medierna. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

säkerställa ett redaktionellt och ekonomiskt 

oberoende hos radio och tv i allmänhetens 

tjänst samt fullständig och lika tillgång till 

medierna för alla politiska partier. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  188 

Cristian Dan Preda 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

mediefriheten, och är mycket oroat över 

den fortsatta polariseringen i medierna, de 

fall av hot och självcensur som 

förekommit, det strukturella politiska 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

mediefriheten, och är mycket oroat över 

den fortsatta polariseringen och bristen på 

oberoende i medierna, de fall av 

trakasserier, hot och självcensur som 
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inflytandet över redaktionella strategier 

samt den bristfälliga professionalismen 

bland journalister. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för sin 

annonsering och säkerställa ett öppet och 

icke godtyckligt genomförande av lagen 

om elektronisk kommunikation och audio-

visuella medietjänster, även genom att 

stärka oberoendet och kapaciteten för 

tillsynsmyndigheten för medierna. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

säkerställa ett redaktionellt och ekonomiskt 

oberoende hos radio och tv i allmänhetens 

tjänst. 

förekommit, det strukturella politiska 

inflytandet över redaktionella strategier 

samt den bristfälliga professionalismen 

bland journalister. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för sin 

annonsering och säkerställa ett öppet och 

icke godtyckligt genomförande av lagen 

om elektronisk kommunikation och audio-

visuella medietjänster, även genom att 

stärka oberoendet och kapaciteten för 

tillsynsmyndigheten för medierna. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

säkerställa ett redaktionellt och ekonomiskt 

oberoende hos radio och tv i allmänhetens 

tjänst. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  189 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

mediefriheten, och är mycket oroat över 

den fortsatta polariseringen i medierna, de 

fall av hot och självcensur som 

förekommit, det strukturella politiska 

inflytandet över redaktionella strategier 

samt den bristfälliga professionalismen 

bland journalister. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för sin 

annonsering och säkerställa ett öppet och 

icke godtyckligt genomförande av lagen 

om elektronisk kommunikation och audio-

visuella medietjänster, även genom att 

stärka oberoendet och kapaciteten för 

tillsynsmyndigheten för medierna. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

säkerställa ett redaktionellt och ekonomiskt 

15. Europaparlamentet beklagar djupt den 

försämrade situationen när det gäller 

mediefriheten, och är mycket oroat över 

den fortsatta polariseringen i medierna, de 

fall av våld, hot och självcensur som 

förekommit, det strukturella politiska 

inflytandet över redaktionella strategier 

samt den bristfälliga professionalismen 

bland journalister. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att införa och upprätthålla 

insynsvänliga och objektiva kriterier för sin 

annonsering och säkerställa ett öppet och 

icke godtyckligt genomförande av lagen 

om elektronisk kommunikation och audio-

visuella medietjänster, även genom att 

stärka oberoendet och kapaciteten för 

tillsynsmyndigheten för medierna. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att 

säkerställa ett redaktionellt och ekonomiskt 
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oberoende hos radio och tv i allmänhetens 

tjänst. 

oberoende hos radio och tv i allmänhetens 

tjänst. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  190 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet välkomnar de 

ändamålsenliga förberedelserna i arbetet 

med att utveckla en välfungerande 

marknadsekonomi, inklusive de åtgärder 

för att förenkla regleringsramen som i 

ytterligare utsträckning gjort det 

allmänna företagsklimatet mindre 

begränsande. Parlamentet konstaterar 

emellertid att det bristfälliga 

upprätthållandet av rättsstatsprincipen, det 

ineffektiva rättsväsendet, den stora 

informella ekonomin samt korruptionen 

utgör allvarliga hinder för 

företagande.Parlamentet understryker även 

den stora potential som jordbruks- och 

turismsektorerna har för landets 

vidareutveckling och de strategiska 

fördelar som är förknippade med dessa 

sektorer. 

16. Europaparlamentet konstaterar 

emellertid att det bristfälliga 

upprätthållandet av rättsstatsprincipen, det 

ineffektiva rättsväsendet, den stora 

informella ekonomin samt korruptionen 

utgör allvarliga hinder för företagande. 

Parlamentet betonar att landet 

fortfarande står inför stora utmaningar 

som påverkar dess möjlighet till EU-

anslutning när det gäller att ytterligare 

stärka rättssäkerheten för utländska 

investerare och inhemska företag, 

undvika åtgärder som leder till 

diskriminering, stärka den administrativa 

kapaciteten och tillsyns- och 

kontrollorganen, förbättra lagstiftningens 

kvalitet samt stärka rättsstatsprincipen 

och fullgörandet av avtal. 

Parlamentet understryker även den stora 

potential som jordbruks- och 

turismsektorerna har för landets 

vidareutveckling och de strategiska 

fördelar som är förknippade med dessa 

sektorer. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  191 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 16 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet välkomnar de 

ändamålsenliga förberedelserna i arbetet 

med att utveckla en välfungerande 

marknadsekonomi, inklusive de åtgärder 

för att förenkla regleringsramen som i 

ytterligare utsträckning gjort det allmänna 

företagsklimatet mindre begränsande. 

Parlamentet konstaterar emellertid att det 

bristfälliga upprätthållandet av 

rättsstatsprincipen, det ineffektiva 

rättsväsendet, den stora informella 

ekonomin samt korruptionen utgör 

allvarliga hinder för företagande. 

Parlamentet understryker även den stora 

potential som jordbruks- och 

turismsektorerna har för landets 

vidareutveckling och de strategiska 

fördelar som är förknippade med dessa 

sektorer. 

16. Europaparlamentet välkomnar de 

ändamålsenliga förberedelserna i arbetet 

med att utveckla en välfungerande 

marknadsekonomi, inklusive de åtgärder 

för att förenkla regleringsramen som i 

ytterligare utsträckning gjort det allmänna 

företagsklimatet mindre begränsande. 

Parlamentet konstaterar emellertid att det 

bristfälliga upprätthållandet av 

rättsstatsprincipen, det ineffektiva 

rättsväsendet, den stora svarta ekonomin 

samt korruptionen utgör allvarliga hinder 

för företagande. Parlamentet betonar att 

landet fortfarande står inför stora 

utmaningar som påverkar dess möjlighet 

till EU-anslutning när det gäller att 

ytterligare stärka rättssäkerheten för 

utländska investerare och inhemska 

företag, undvika diskriminering, stärka 

den administrativa kapaciteten och 

tillsyns- och kontrollorganen, förbättra 

lagstiftningens kvalitet samt stärka 

rättsstatsprincipen och efterlevnaden av 

avtalsvillkor. Parlamentet understryker 

även den stora potential som jordbruks- 

och turismsektorerna har för landets 

vidareutveckling och de strategiska 

fördelar som är förknippade med dessa 

sektorer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  192 

Nikos Androulakis 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet välkomnar de 

ändamålsenliga förberedelserna i arbetet 

med att utveckla en välfungerande 

marknadsekonomi, inklusive de åtgärder 

16. Europaparlamentet välkomnar de 

ändamålsenliga förberedelserna i arbetet 

med att utveckla en välfungerande 

marknadsekonomi, inklusive de åtgärder 
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för att förenkla regleringsramen som i 

ytterligare utsträckning gjort det allmänna 

företagsklimatet mindre begränsande. 

Parlamentet konstaterar emellertid att det 

bristfälliga upprätthållandet av 

rättsstatsprincipen, det ineffektiva 

rättsväsendet, den stora informella 

ekonomin samt korruptionen utgör 

allvarliga hinder för företagande. 

Parlamentet understryker även den stora 

potential som jordbruks- och 

turismsektorerna har för landets 

vidareutveckling och de strategiska 

fördelar som är förknippade med dessa 

sektorer. 

för att förenkla regleringsramen som i 

ytterligare utsträckning gjort det allmänna 

företagsklimatet mindre begränsande. 

Parlamentet konstaterar emellertid att det 

bristfälliga upprätthållandet av 

rättsstatsprincipen, det ineffektiva 

rättsväsendet, den stora svarta ekonomin 

samt korruptionen utgör allvarliga hinder 

för företagande. Parlamentet betonar 

behovet av mer förutsebara rättsliga 

villkor och fullständig tillämpning av 

avtalsvillkor. Parlamentet understryker 

även den stora potential som jordbruks- 

och turismsektorerna har för landets 

vidareutveckling och de strategiska 

fördelar som är förknippade med dessa 

sektorer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  193 

Eduard Kukan 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet välkomnar de 

ändamålsenliga förberedelserna i arbetet 

med att utveckla en välfungerande 

marknadsekonomi, inklusive de åtgärder 

för att förenkla regleringsramen som i 

ytterligare utsträckning gjort det allmänna 

företagsklimatet mindre begränsande. 

Parlamentet konstaterar emellertid att det 

bristfälliga upprätthållandet av 

rättsstatsprincipen, det ineffektiva 

rättsväsendet, den stora informella 

ekonomin samt korruptionen utgör 

allvarliga hinder för företagande. 

Parlamentet understryker även den stora 

potential som jordbruks- och 

turismsektorerna har för landets 

vidareutveckling och de strategiska 

fördelar som är förknippade med dessa 

16. Europaparlamentet välkomnar de 

ändamålsenliga förberedelserna i arbetet 

med att utveckla en välfungerande 

marknadsekonomi, inklusive de åtgärder 

för att förenkla regleringsramen som i 

ytterligare utsträckning gjort det allmänna 

företagsklimatet mindre begränsande. 

Parlamentet konstaterar emellertid att det 

bristfälliga upprätthållandet av 

rättsstatsprincipen, det ineffektiva 

rättsväsendet, den stora informella 

ekonomin samt korruptionen utgör 

allvarliga hinder för företagande. 

Parlamentet efterlyser också en översyn 

av artikel 353 i straffrättslagen om 

missbruk av tjänsteställning och 

behörighet, i linje med EU:s regelverk och 

de marknadsekonomiska principerna. 
Parlamentet understryker även den stora 
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sektorer. potential som jordbruks- och 

turismsektorerna har för landets 

vidareutveckling och de strategiska 

fördelar som är förknippade med dessa 

sektorer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  194 

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

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet välkomnar de 

ändamålsenliga förberedelserna i arbetet 

med att utveckla en välfungerande 

marknadsekonomi, inklusive de åtgärder 

för att förenkla regleringsramen som i 

ytterligare utsträckning gjort det allmänna 

företagsklimatet mindre begränsande. 

Parlamentet konstaterar emellertid att det 

bristfälliga upprätthållandet av 

rättsstatsprincipen, det ineffektiva 

rättsväsendet, den stora informella 

ekonomin samt korruptionen utgör 

allvarliga hinder för företagande. 

Parlamentet understryker även den stora 

potential som jordbruks- och 

turismsektorerna har för landets 

vidareutveckling och de strategiska 

fördelar som är förknippade med dessa 

sektorer. 

16. Europaparlamentet välkomnar de 

ändamålsenliga förberedelserna i arbetet 

med att utveckla en välfungerande 

marknadsekonomi, inklusive de åtgärder 

för att förenkla regleringsramen som i 

ytterligare utsträckning gjort det allmänna 

företagsklimatet mindre begränsande. 

Parlamentet konstaterar emellertid att det 

bristfälliga upprätthållandet av 

rättsstatsprincipen, det ineffektiva 

rättsväsendet, den stora informella 

ekonomin samt korruptionen utgör 

allvarliga hinder för företagande. 

Parlamentet uppmuntrar till avskaffandet 

av icke-tariffära handelshinder. 
Parlamentet understryker även den stora 

potential som jordbruks- och 

turismsektorerna har för landets 

vidareutveckling och de strategiska 

fördelar som är förknippade med dessa 

sektorer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  195 

Andrey Kovatchev 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 16a (ny) 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 16a. Europaparlamentet rekommenderar 

eftertryckligen myndigheterna att påbörja 

arbetet med mycket försenade större 

infrastrukturprojekt tillsammans med 

Bulgarien, såsom järnvägsanknytningen 

och den moderna motorvägen mellan 

Skopje och Sofia, och att respektera de 

undertecknade avtalen om uppförandet av 

de tre planerade gränsövergångarna vid 

Pehčevo–Simitli, Berovo–Strumjani och 

Deltjevo–Nevestino, som kommer att 

förbättra de socioekonomiska 

förbindelserna mellan de två länderna 

betydligt. Parlamentet noterar att dessa 

infrastrukturprojekt bör ses som något 

som möjliggör korridor 8, som ska 

förbinda Makedonien med Bulgarien och 

Albanien. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  196 

Isabella De Monte 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 16a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 16a. Europaparlamentet välkomnar den 

tillfälliga stängningen av den 

metallurgiska anläggningen i Jugohrom 

för att installera miljöutrustning, men är 

trots detta oroat över att 

luftföroreningarna i området fortfarande 

är omfattande, vilket medför allvarliga 

hälsorisker. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  197 

Isabella De Monte, Marlene Mizzi 
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Utkast till förslag till resolution 

Punkt 16b (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 16b. Europaparlamentet uttrycker 

återigen sin oro för landets höga nivåer 

av luft- och vattenföroreningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  198 

Isabella De Monte, Nicola Danti 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 16c (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 16c. Europaparlamentet är fortfarande 

oroat över folkhälsostatistiken och 

välkomnar att ett nytt centrum för 

organtransplantationer ska öppnas på 

sjukhuset i Skopje. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  199 

Isabella De Monte, Marlene Mizzi 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 16d (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 16d. Europaparlamentet välkomnar att 

livsmedels- och veterinärbyrån fortsatt att 

uppdatera systemen för importkontroller 

av levande djur och animaliska produkter, 

vilket förbättrar kontrollerna av 

identifieringen, registreringen och 

förflyttningen av djur. Parlamentet ser 

med glädje på att ytterligare lagstiftning 

har införts om icke-kommersiell 
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förflyttning av sällskapsdjur och 

zootekniska frågor, och välkomnar också 

den nya djurskyddslagen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  200 

David McAllister 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet är oroat över att 

arbetslöshetsnivån är fortsatt hög och i 

nuläget ligger på 27,4 procent och att 

arbetsmarknadsdeltagandet är mycket 

begränsat, särskilt bland kvinnor. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

förbättra samarbetet om den ekonomiska 

politiken och att bättre anpassa 

utbildningssystemet efter 

arbetsmarknadsbehoven. 

17. Europaparlamentet ser med glädje på 

att arbetslösheten har minskat de senaste 

tio åren. Parlamentet är emellertid oroat 

över att arbetslöshetsnivån är fortsatt hög 

och i nuläget ligger på 27,4 procent, och 

noterar att arbetsmarknadsdeltagandet är 

mycket begränsat, särskilt bland kvinnor. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

främja samarbetet om den ekonomiska 

politiken och att göra människor, särskilt 

ungdomar, mer anställningsbara, genom 

att bättre anpassa utbildningssystemet efter 

arbetsmarknadsbehoven. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  201 

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

Giménez Barbat 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet är oroat över att 

arbetslöshetsnivån är fortsatt hög och i 

nuläget ligger på 27,4 procent och att 

arbetsmarknadsdeltagandet är mycket 

begränsat, särskilt bland kvinnor. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

17. Europaparlamentet välkomnar 

ökningen av BNP med 3,9 procent i reala 

termer under första kvartalet 2015 men är 

oroat över att arbetslöshetsnivån är fortsatt 

hög och i nuläget ligger på 27,4 procent 

och att arbetsmarknadsdeltagandet är 
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förbättra samarbetet om den ekonomiska 

politiken och att bättre anpassa 

utbildningssystemet efter 

arbetsmarknadsbehoven. 

mycket begränsat, särskilt bland kvinnor. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

förbättra samarbetet om den ekonomiska 

politiken och att bättre anpassa 

utbildningssystemet efter 

arbetsmarknadsbehoven. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  202 

Tunne Kelam 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet är oroat över att 

arbetslöshetsnivån är fortsatt hög och i 

nuläget ligger på 27,4 procent och att 

arbetsmarknadsdeltagandet är mycket 

begränsat, särskilt bland kvinnor. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

förbättra samarbetet om den ekonomiska 

politiken och att bättre anpassa 

utbildningssystemet efter 

arbetsmarknadsbehoven. 

17. Europaparlamentet är oroat över att 

arbetslöshetsnivån är fortsatt hög och i 

nuläget ligger på 27,4 procent och att 

arbetsmarknadsdeltagandet är mycket 

begränsat, särskilt bland unga och kvinnor. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

förbättra samarbetet om den ekonomiska 

politiken, att bättre anpassa 

utbildningssystemet efter 

arbetsmarknadsbehoven och att ta fram 

planer för hur man bättre ska integrera 

unga och kvinnor på arbetsmarknaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  203 

Angel Dzhambazki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet är oroat över att 

arbetslöshetsnivån är fortsatt hög och i 

nuläget ligger på 27,4 procent och att 

arbetsmarknadsdeltagandet är mycket 

begränsat, särskilt bland kvinnor. 

17. Europaparlamentet är oroat över att 

arbetslöshetsnivån är fortsatt hög och i 

nuläget ligger på 27,4 procent och att 

arbetsmarknadsdeltagandet är mycket 

begränsat, särskilt bland kvinnor. 
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Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

förbättra samarbetet om den ekonomiska 

politiken och att bättre anpassa 

utbildningssystemet efter 

arbetsmarknadsbehoven. 

Parlamentet ser med oro på att politisk 

tillhörighet spelar en stor roll för 

huruvida en person får arbete eller inte 

och ofta används för att sätta press på och 

hota medborgare under valkampanjer, 

såsom påpekas i slutrapporten från 

OSSE, ODIHR och 

valobservatörsuppdraget. Regeringen 

uppmanas eftertryckligen att förbättra 

samarbetet om den ekonomiska politiken 

och att bättre anpassa utbildningssystemet 

efter arbetsmarknadsbehoven. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  204 

Louis Michel 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet är oroat över att 

arbetslöshetsnivån är fortsatt hög och i 

nuläget ligger på 27,4 procent och att 

arbetsmarknadsdeltagandet är mycket 

begränsat, särskilt bland kvinnor. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

förbättra samarbetet om den ekonomiska 

politiken och att bättre anpassa 

utbildningssystemet efter 

arbetsmarknadsbehoven. 

17. Europaparlamentet är oroat över att 

arbetslöshetsnivån är fortsatt hög och i 

nuläget ligger på 27,4 procent och att 

arbetsmarknadsdeltagandet är mycket 

begränsat, särskilt bland kvinnor, 

ungdomar och sårbara grupper. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

föra en politik som tar itu med den 

långvariga och strukturella 

arbetslösheten, att göra 

investeringsklimatet attraktivare för 

utländska investerare, att förbättra 

samarbetet om den ekonomiska politiken 

och att bättre anpassa utbildningssystemet 

efter arbetsmarknadsbehoven. 

Or. nl 

Ändringsförslag  205 

Tanja Fajon 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 17 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet är oroat över att 

arbetslöshetsnivån är fortsatt hög och i 

nuläget ligger på 27,4 procent och att 

arbetsmarknadsdeltagandet är mycket 

begränsat, särskilt bland kvinnor. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

förbättra samarbetet om den ekonomiska 

politiken och att bättre anpassa 

utbildningssystemet efter 

arbetsmarknadsbehoven. 

17. Europaparlamentet är oroat över att 

arbetslöshetsnivån är fortsatt hög och i 

nuläget ligger på 27,4 procent och att 

arbetsmarknadsdeltagandet är mycket 

begränsat, särskilt bland kvinnor. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

förbättra samarbetet om den ekonomiska 

politiken och att bättre anpassa 

utbildningssystemet efter 

arbetsmarknadsbehoven. Parlamentet 

uppmanar regeringen att särskilt 

uppmärksamma ekonomiska och andra 

politiska åtgärder som kan förbättra 

ungas framtidsutsikter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  206 

Jasenko Selimovic 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet är oroat över att 

arbetslöshetsnivån är fortsatt hög och i 

nuläget ligger på 27,4 procent och att 

arbetsmarknadsdeltagandet är mycket 

begränsat, särskilt bland kvinnor. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

förbättra samarbetet om den ekonomiska 

politiken och att bättre anpassa 

utbildningssystemet efter 

arbetsmarknadsbehoven. 

17. Europaparlamentet är oroat över att 

arbetslöshetsnivån är fortsatt hög och i 

nuläget ligger på 27,4 procent och att 

arbetsmarknadsdeltagandet är mycket 

begränsat, särskilt bland kvinnor. 

Regeringen uppmanas eftertryckligen att 

förbättra samarbetet om den ekonomiska 

politiken och att bättre anpassa 

utbildningssystemet efter 

arbetsmarknadsbehoven samt att ta fram 

en särskild strategi för ökad sysselsättning 

bland unga och kvinnor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  207 

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



 

PE573.037v01-00 124/163 AM\1080975SV.doc 

SV 

Giménez Barbat 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 17a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 17a. Europaparlamentet är oroat över den 

ökade kompetensflykten, särskilt bland 

unga. Parlamentet noterar utmaningarna 

i landets utbildningssystem och 

understryker att det behövs en omfattande 

analys av dessa. Parlamentet 

rekommenderar en strategisk plan för 

framtida reformer och lagändringar 

utformad med hjälp av studentrörelser 

och organisationer, i syfte att minska 

utflyttningen av högutbildade och 

professionella arbetstagare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  208 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Eduard Kukan 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 17a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 17a. Europaparlamentet betonar behovet 

av framsteg när det gäller att öppna den 

inhemska elmarknaden och helt uppfylla 

kraven i fördraget om 

energigemenskapen. Parlamentet 

understryker att nationella 

handlingsplaner för energieffektivitet och 

förnybar energi bör antas. Parlamentet 

ser med oro på de skrämmande höga 

nivåerna av luftföroreningar och 

uppmanar med kraft regeringen att 

omedelbart agera för att minska 

luftföroreningarna, särskilt i 

stadsområden. 

Or. en 
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Ändringsförslag  209 

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

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet är fortfarande oroat 

över den otillräckliga förmågan att ta fram 

program för och tillgodogöra sig medel ur 

föranslutningsinstrument. Regeringen 

uppmanas eftertryckligen att stärka 

förvaltnings- och finansieringskapaciteten 

med avseende på att anskaffa och tillämpa 

EU-medel i vederbörlig ordning och inom 

givna tidsfrister. 

18. Europaparlamentet är fortfarande oroat 

över den otillräckliga förmågan att ta fram 

program för och tillgodogöra sig medel ur 

föranslutningsinstrument. Regeringen 

uppmanas eftertryckligen att stärka 

förvaltnings- och finansieringskapaciteten 

med avseende på att anskaffa och tillämpa 

EU-medel i vederbörlig ordning och inom 

givna tidsfrister. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att nära övervaka EU-

finansierade projekt för att förebygga 

missbruk av EU:s offentliga medel för 

politiska och andra olämpliga ändamål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  210 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 18a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 18a. Europaparlamentet är oroat över den 

stora offentliga skuldsättningen och 

efterlyser bättre budgetdisciplin samt 

framhåller principen om en balanserad 

budget. Parlamentet efterfrågar ett bättre 

budgetgenomförande och större öppenhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  211 

Sofia Sakorafa 
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Utkast till förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet agerat som en 

ansvarstagande partner i arbetet med att 
hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 

uppskattningsvis 600 000 människor som 

hittills, under 2015, rest genom dess 

territorium. Parlamentet betonar att landet 

bör fortsätta att samarbeta för att hantera 

den enorma tillströmningen av migranter 

och flyktingar. De behöriga myndigheterna 

uppmuntras att med stöd av EU stärka 

mottagandet, logimöjligheterna, den 

regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten, inbegripet 

kunskapen och förmågan att agera helt 

enligt människorättsnormer, och bekämpa 

människohandeln som en omedelbar 

prioritering. Parlamentet uttrycker sin oro 

över att f.d. jugoslaviska republiken 

Makedonien, trots rekommendationer 

från FN och andra internationella 

organisationer, fortsätter att tillämpa 

diskriminering på grund av nationalitet 

vid landets gränser, vilket bland annat har 

fått människor att på nytt vända sig till 

människosmugglare, med alla de risker 

som detta innebär. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  212 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 



 

AM\1080975SV.doc 127/163 PE573.037v01-00 

 SV 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet agerat som en 

ansvarstagande partner i arbetet med att 

hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU skapa de mottagnings- och 

logimöjligheter som krävs för att bemästra 

denna krissituation med fullt iakttagande 

av de mänskliga rättigheterna, och att 

därutöver stärka den regionala 

samordningen och informationsutbytet 

samt säkerställa en ändamålsenlig 

gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. 

Or. it 

Ändringsförslag  213 

Neena Gill 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet agerat som en 

ansvarstagande partner i arbetet med att 

hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd 

av EU stärka mottagandet, 

logimöjligheterna, den regionala 

samordningen och informationsutbytet 

samt säkerställa en ändamålsenlig 

gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

beklagar djupt att de makedoniska 

myndigheterna åter har börjat att 

godtyckligt kvarhålla migranter och 

asylsökande under förnedrande 

förhållanden. De behöriga myndigheterna 

uppmanas eftertryckligen att med stöd av 

EU förbättra mottagandet, 

logimöjligheterna, den regionala 

samordningen och informationsutbytet 

samt säkerställa en ändamålsenlig 

gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 
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Schengenområdet har minskat. Schengenområdet har minskat. 

Parlamentet uppmanar med kraft de 

makedoniska myndigheterna att ansluta 

sig till 1961 års konvention om 

begränsning av statslöshet och att 

upprätta formella förfaranden för att 

bedöma och åtgärda statslösa personers 

status. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  214 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet agerat som en 

ansvarstagande partner i arbetet med att 

hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar under 2015. Parlamentet 

betonar att landet bör fortsätta att 

samarbeta i arbetet med att hantera den 

enorma tillströmningen av migranter och 

flyktingar och efterlyser en fortsatt 

tillämpning av rekommendationerna i 

förklaringen från högnivåkonferensen om 

östra Medelhavsrutten och västra 

Balkanrutten. De behöriga myndigheterna 

uppmuntras att med stöd av EU stärka 

mottagandet, logimöjligheterna, den 

regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och att 

verkligen prioritera en intensifiering av 

ansträngningarna mot 

människosmugglingen och 
människohandeln. Det sammanlagda 

antalet ogrundade asylansökningar som 

lämnats in i Schengenområdet har minskat. 

Or. en 
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Ändringsförslag  215 

Nikos Androulakis 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet agerat som en 

ansvarstagande partner i arbetet med att 

hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

betonar att landet bör fortsätta att 

samarbeta med grannländer i arbetet med 

att hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar. Parlamentet 

efterlyser ett fullständigt genomförande 

av rekommendationerna i förklaringen 

från högnivåkonferensen om östra 

Medelhavsrutten och västra Balkanrutten. 

De behöriga myndigheterna uppmuntras att 

med stöd av EU stärka mottagandet, 

logimöjligheterna, den regionala 

samordningen och informationsutbytet 

samt säkerställa en ändamålsenlig 

gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och i ännu 

högre grad bekämpa 

människosmugglingen och 
människohandeln. Det sammanlagda 

antalet ogrundade asylansökningar som 

lämnats in i Schengenområdet har minskat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  216 

Tanja Fajon 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 
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människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet agerat som en 

ansvarstagande partner i arbetet med att 

hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet har lyckats hantera 

den enorma tillströmningen av migranter 

och flyktingar. De behöriga myndigheterna 

uppmuntras att med stöd av EU stärka 

mottagandet, logimöjligheterna, den 

regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  217 

Georgios Epitideios 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet agerat som en 

ansvarstagande partner i arbetet med att 

hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet agerat som en 

ansvarstagande partner i arbetet med att 

hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att stärka 

mottagandet, logimöjligheterna, den 

regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. 
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Or. el 

 

Ändringsförslag  218 

Eduard Kukan 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet agerat som en 

ansvarstagande partner i arbetet med att 

hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd 

av EU stärka mottagandet, 

logimöjligheterna, den regionala 

samordningen och informationsutbytet 

samt säkerställa en ändamålsenlig 

gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet agerat som en 

ansvarstagande partner i arbetet med att 

hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att öka stödet 

till gränshantering och ge tillgång till 

EU:s relevanta instrument och program. 

Behöriga myndigheter uppmuntras att med 

stöd av EU stärka mottagandet, 

logimöjligheterna, den regionala 

samordningen och informationsutbytet 

samt säkerställa en ändamålsenlig 

gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  219 

David McAllister 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet noterar att landet 19. Europaparlamentet noterar att landet 
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har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet agerat som en 

ansvarstagande partner i arbetet med att 

hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som under 2015 rest genom 

dess territorium. Parlamentet konstaterar 

att landet agerat som en ansvarstagande 

partner i arbetet med att hantera den 

enorma tillströmningen av migranter och 

flyktingar. De behöriga myndigheterna 

uppmuntras att med stöd av EU stärka 

mottagandet, logimöjligheterna, den 

regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  220 

Eleni Theocharous 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet agerat som en 

ansvarstagande partner i arbetet med att 

hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet agerat som en 

ansvarstagande partner i arbetet med att 

hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar. Parlamentet 

uppmanar de behöriga myndigheterna att 

undvika och avhålla sig från alla sorters 

åtgärder, inbegripet användning av våld, 

som kan ha negativ inverkan på eller 

riskera flyktingars och migranters liv. 

Parlamentet noterar att alla relevanta 

åtgärder ska var förenliga med EU:s 

värden och principer och respektera 

människors värdighet och liv. De behöriga 
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Schengenområdet har minskat. myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  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 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet agerat som en 

ansvarstagande partner i arbetet med att 

hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet agerat som en 

ansvarstagande partner i arbetet med att 

hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. 

Parlamentet påminner om att man måste 

ta särskild hänsyn till utsattheten hos 

flyktingars och migranters barn och 

ensamkommande barn som reser genom 

landet, genom att erbjuda dem 
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grundläggande tjänster och garantera 

kontakt med socialarbetare som kan 

tillhandahålla lämpligt skydd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  222 

Richard Howitt 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet agerat som en 

ansvarstagande partner i arbetet med att 

hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet agerat som en 

ansvarstagande partner i arbetet med att 

hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen landet att göra 

allt som står i dess makt för att se till att 

det finns faciliteter för flyktingar och 

migranter, upprätthålla humana 

förhållanden, avhålla sig från våldsamma 

motaktioner och säkra en strikt respekt 

för landets egen lag och internationell 

lagstiftning om flyktingar och asylrätt. 
Det sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. 

Or. en 
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Ändringsförslag  223 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet agerat som en 

ansvarstagande partner i arbetet med att 

hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. 

19. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor som hittills, under 2015, rest 

genom dess territorium. Parlamentet 

konstaterar att landet agerat som en 

ansvarstagande partner i arbetet med att 

hantera den enorma tillströmningen av 

migranter och flyktingar och med att 

upprätta en effektiv gränsförvaltning. 

Parlamentet noterar den ekonomiska 

börda som orsakas av denna 

tillströmning. De behöriga myndigheterna 

uppmuntras att med stöd av EU stärka 

mottagandet, logimöjligheterna, den 

regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  224 

Tanja Fajon 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 19a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 19a. Europaparlamentet beklagar de fall 

av våld och olämpligt mottagande som 

flera icke-statliga organisationer vittnar 

om. Parlamentet betonar vikten av att 

skydda migranter och asylsökande mot 
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tortyr och omänsklig, grym eller 

förnedrande behandling. Parlamentet 

uppmanar med kraft myndigheterna att 

utreda alla påstådda fall av överdrivet 

våld, utpressning och dålig behandling 

från polisens sida gentemot migranter och 

asylsökande och att ställa de ansvariga till 

svars. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att ombesörja att respekt 

för migranters och asylsökandes 

mänskliga rättigheter blir en 

grundläggande del av förhandlingarna 

om EU-anslutning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  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 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 19a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 19a. Europaparlamentet noterar 

framstegen när det gäller att öka 

respekten för barns rättigheter och 

betonar behovet av att öka och övervaka 

inskrivningen i förskoleverksamhet för 

små barn, särskilt för de mest utsatta 

barnen. Parlamentet framhåller att det är 

viktigt att öka inkluderingen av barn med 

funktionsnedsättning genom integrerade 

tjänster. Det är nödvändigt att samla in 

uppdelad och pålitlig statistik om 

situationen för romska barn och att ändra 

lagen för att hindra barnäktenskap. 

Parlamentet understryker behovet av att 

öka samordningen mellan 

yrkesverksamma för att förebygga och 

reagera på våld mot barn. 

Or. en 

 



 

AM\1080975SV.doc 137/163 PE573.037v01-00 

 SV 

Ändringsförslag  226 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Parlamentet anser att förhandlingar 

med EU bara kan inverka positivt på 

insatser för att lösa bilaterala tvister och 

driva på synnerligen nödvändiga reformer, 

särskilt beträffande rättsstaten, 

rättsväsendets oberoende och kampen mot 

korruption. 

20. Europaparlamentet understryker att 

ett genomförande av synnerligen 

nödvändiga reformer, särskilt beträffande 

rättsstaten, rättsväsendets oberoende och 

kampen mot korruption samt ett 

uppfyllande av de fastställda villkoren 

krävs för att förhandlingarna med EU ska 

kunna inledas. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  227 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Parlamentet anser att förhandlingar 

med EU bara kan inverka positivt på 

insatser för att lösa bilaterala tvister och 

driva på synnerligen nödvändiga reformer, 

särskilt beträffande rättsstaten, 

rättsväsendets oberoende och kampen mot 

korruption. 

20. Europaparlamentet understryker att 

synnerligen nödvändiga reformer, särskilt 

beträffande rättsstaten, rättsväsendets 

oberoende och kampen mot korruption 

samt ett uppfyllande av de fastställda 

villkoren krävs för att förhandlingarna 

med EU ska kunna inledas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  228 

Nikos Androulakis 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 20 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Parlamentet anser att förhandlingar 

med EU bara kan inverka positivt på 

insatser för att lösa bilaterala tvister och 

driva på synnerligen nödvändiga reformer, 

särskilt beträffande rättsstaten, 

rättsväsendets oberoende och kampen mot 

korruption. 

20. Europaparlamentet anser att 

synnerligen nödvändiga reformer, särskilt 

beträffande rättsstaten, rättsväsendets 

oberoende och kampen mot korruption 

samt ett uppfyllande av de fastställda 

villkoren krävs för att förhandlingarna 

med EU ska kunna inledas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  229 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Parlamentet anser att förhandlingar 

med EU bara kan inverka positivt på 

insatser för att lösa bilaterala tvister och 

driva på synnerligen nödvändiga reformer, 

särskilt beträffande rättsstaten, 

rättsväsendets oberoende och kampen mot 

korruption. 

20. Europaparlamentet anser att 

förhandlingar med EU bara kan inverka 

positivt på insatser för att lösa bilaterala 

tvister och driva på synnerligen 

nödvändiga reformer, särskilt beträffande 

rättsstaten, rättsväsendets oberoende och 

kampen mot korruption. Parlamentet 

upprepar betydelsen och behovet av ett 

konstruktivt synsätt på grannproblem och 

hävdar bestämt att uttalanden och 

handlingar med potentiellt ogynnsamma 

effekter för goda grannförbindelser bör 

undvikas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  230 

Tonino Picula 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 20 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Parlamentet anser att förhandlingar 

med EU bara kan inverka positivt på 

insatser för att lösa bilaterala tvister och 

driva på synnerligen nödvändiga reformer, 

särskilt beträffande rättsstaten, 

rättsväsendets oberoende och kampen mot 

korruption. 

20. Europaparlamentet anser att 

förhandlingar med EU bara kan inverka 

positivt på insatser för att lösa bilaterala 

tvister och driva på synnerligen 

nödvändiga reformer, särskilt beträffande 

rättsstaten, rättsväsendets oberoende och 

kampen mot korruption, förstärkningen av 

sammanhållningen mellan olika etniska 

grupper samt skyddet av trovärdigheten i 

EU:s utvidgningspolitik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  231 

Richard Howitt 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Parlamentet anser att förhandlingar 

med EU bara kan inverka positivt på 

insatser för att lösa bilaterala tvister och 

driva på synnerligen nödvändiga reformer, 

särskilt beträffande rättsstaten, 

rättsväsendets oberoende och kampen mot 

korruption. 

20. Europaparlamentet anser att 

förhandlingar med EU bara kan inverka 

positivt på insatser för att lösa bilaterala 

tvister och driva på takten och kraften i 

synnerligen nödvändiga reformer, särskilt 

beträffande rättsstaten, rättsväsendets 

oberoende och kampen mot korruption. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  232 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 20a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 20a. Europaparlamentet upprepar sin 

inställning att olösta internationella 

problem bör tas upp så tidigt som möjligt i 
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anslutningsprocessen, på ett konstruktivt 

sätt och i en anda av goda 

grannförbindelser, genom en intensiv och 

öppen dialog i överensstämmelse med den 

gemensamma europeiska framtiden och 

helst innan anslutningsförhandlingarna 

inleds. 

 

Or. el 

 

Ändringsförslag  233 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. Båda 

regeringarna uppmuntras att utnyttja 

detta som drivkraft och vidta konkreta 

åtgärder för att ytterligare stärka det 

ömsesidiga förtroendet, även vad avser 
namnfrågan. Vice ordföranden/den höga 

representanten uppmanas att utveckla nya 

initiativ för att få ett slut på det rådande 

dödläget, samt att i samarbete med de två 

länderna och FN:s särskilda representant 

verka för en lösning i namnfrågan som är 

godtagbar för båda sidor och att hålla 

parlamentet informerat. 

21. Europaparlamentet lovordar den 

grekiska regeringens initiativ som har lett 

till elva förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena europeiska 

program, utbildning, kultur, energi och 

inrikes frågor.  Parlamentet betonar att det 

fortfarande är väsentligt för landets 

anslutning till EU att upprätthålla goda 

grannförbindelser och regionalt 

samarbete, inklusive en framförhandlad 

och ömsesidigt godtagbar lösning under 

FN:s överinseende. Parlamentet upprepar 

sitt fulla stöd för den nuvarande FN-

processen om namnfrågan, som förblir den 

viktigaste ramen för en lösning i och med 

att den erkänns av båda parterna. 

Parlamentet betonar vikten av att visa ett 

verkligt engagemang för goda 

grannförbindelser som framför allt är 

baserade på vänskap, ömsesidig respekt, 

en konstruktiv dialog och en genuin vilja 

att lösa missförstånd och övervinna 

fiendskap. Parlamentet påminner om att 

ett konstruktivt synsätt på förbindelserna 

med angränsande EU-medlemsstater 

fortfarande är viktigt, och att utspel, 

kontroversiella handlingar och uttalanden 

som inverkar negativt på de goda 
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grannförbindelserna måste undvikas.  

 

 

Or. el 

 

Ändringsförslag  234 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. Båda 

regeringarna uppmuntras att utnyttja 

detta som drivkraft och vidta konkreta 

åtgärder för att ytterligare stärka det 

ömsesidiga förtroendet, även vad avser 
namnfrågan. Vice ordföranden/den höga 

representanten uppmanas att utveckla nya 

initiativ för att få ett slut på det rådande 

dödläget, samt att i samarbete med de två 

länderna och FN:s särskilda representant 

verka för en lösning i namnfrågan som är 

godtagbar för båda sidor och att hålla 

parlamentet informerat. 

21. Europaparlamentet lovordar det 

grekiska initiativ som ledde till elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. 

Parlamentet påminner om att det 

fortfarande är väsentligt att upprätthålla 

goda grannförbindelser, inklusive en 

framförhandlad och ömsesidigt godtagbar 

lösning på namnfrågan under FN:s 

överinseende. Parlamentet upprepar sitt 

fulla stöd för FN-processen, som förblir 

den viktigaste ramen för en lösning i och 

med att den erkänns av båda parterna. 

Parlamentet påminner om att ett 

konstruktivt synsätt på förbindelserna 

med angränsande EU-medlemsstater 

fortfarande är viktigt, och att man bör 

undvika utspel och kontroversiella 

handlingar och uttalanden som inverkar 

negativt på de goda grannförbindelserna. 

Parlamentet efterlyser mer konkreta 

resultat när det gäller samarbete för att 

etablera goda grannförbindelser mellan 

de tre parterna (Aten, Sofia och Skopje). 

Parlamentet understryker återigen sina 

farhågor för att historiska argument 

utnyttjas i pågående diskussioner med 

grannländer. 

Or. en 
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Ändringsförslag  235 

Nikos Androulakis 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. Båda 

regeringarna uppmuntras att utnyttja 

detta som drivkraft och vidta konkreta 

åtgärder för att ytterligare stärka det 

ömsesidiga förtroendet, även vad avser 
namnfrågan. Vice ordföranden/den höga 

representanten uppmanas att utveckla nya 

initiativ för att få ett slut på det rådande 

dödläget, samt att i samarbete med de två 

länderna och FN:s särskilda representant 

verka för en lösning i namnfrågan som är 

godtagbar för båda sidor och att hålla 

parlamentet informerat. 

21. Europaparlamentet lovordar det 

grekiska initiativ som ledde till elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. 

Parlamentet påminner om att det 

fortfarande är väsentligt att upprätthålla 

goda grannförbindelser, inklusive en 

framförhandlad och ömsesidigt godtagbar 

lösning på namnfrågan under FN:s 

överinseende. Parlamentet upprepar sitt 

fulla stöd för FN-processen, som förblir 

den viktigaste ramen för en lösning i och 

med att den erkänns av båda parterna. 

Parlamentet påminner om att ett 

konstruktivt synsätt på förbindelserna 

med angränsande EU-medlemsstater 

fortfarande är viktigt, och att man bör 

undvika utspel och kontroversiella 

handlingar och uttalanden som inverkar 

negativt på de goda grannförbindelserna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  236 

Eduard Kukan 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. Båda 

regeringarna uppmuntras att utnyttja detta 

som drivkraft och vidta konkreta åtgärder 

21. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. Båda 

regeringarna uppmuntras att utnyttja detta 

som drivkraft och vidta konkreta åtgärder 
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för att ytterligare stärka det ömsesidiga 

förtroendet, även vad avser namnfrågan. 

Vice ordföranden/den höga representanten 

uppmanas att utveckla nya initiativ för att 

få ett slut på det rådande dödläget, samt att 

i samarbete med de två länderna och FN:s 

särskilda representant verka för en lösning 

i namnfrågan som är godtagbar för båda 

sidor och att hålla parlamentet informerat. 

för att ytterligare stärka det ömsesidiga 

förtroendet, även vad avser namnfrågan. 

Parlamentet konstaterar att samarbete är 

den bästa förtroendeskapande åtgärden. 

Parlamentet välkomnar i detta 

sammanhang den senaste tidens initiativ 

och utrikesministerbesök i respektive land 

och uppmanar till ytterligare konstruktiva 

diskussioner på hög politisk nivå. Vice 

ordföranden/den höga representanten 

uppmanas att stödja samarbetsandan och 

utveckla nya initiativ för att få ett slut på de 

kvarstående meningsskillnaderna, samt 

att i samarbete med de två länderna och 

FN:s särskilda representant verka för en 

lösning i namnfrågan som är godtagbar för 

båda sidor och att hålla parlamentet 

informerat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  237 

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

Giménez Barbat 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. Båda 

regeringarna uppmuntras att utnyttja detta 

som drivkraft och vidta konkreta åtgärder 

för att ytterligare stärka det ömsesidiga 

förtroendet, även vad avser namnfrågan. 

Vice ordföranden/den höga representanten 

uppmanas att utveckla nya initiativ för att 

få ett slut på det rådande dödläget, samt att 

i samarbete med de två länderna och FN:s 

särskilda representant verka för en lösning 

i namnfrågan som är godtagbar för båda 

sidor och att hålla parlamentet informerat. 

21. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. 

Parlamentet välkomnar de två 

utrikesministrarnas högnivåsamråd i 

respektive huvudstad och inrättandet av 

en gemensam arbetsgrupp som ska 

övervakagenomförandet av åtgärderna. 
Båda regeringarna uppmuntras att utnyttja 

detta som drivkraft och vidta konkreta 

åtgärder för att ytterligare stärka det 

ömsesidiga förtroendet, även vad avser 

namnfrågan. Vice ordföranden/den höga 

representanten och kommissionen 

uppmanas att utveckla nya initiativ för att 
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få ett slut på det rådande dödläget, samt att 

i samarbete med de två länderna och FN:s 

särskilda representant verka för en lösning 

i namnfrågan som är godtagbar för båda 

sidor och att hålla parlamentet informerat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  238 

Tanja Fajon 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. Båda 

regeringarna uppmuntras att utnyttja detta 

som drivkraft och vidta konkreta åtgärder 

för att ytterligare stärka det ömsesidiga 

förtroendet, även vad avser namnfrågan. 

Vice ordföranden/den höga representanten 

uppmanas att utveckla nya initiativ för att 

få ett slut på det rådande dödläget, samt att 

i samarbete med de två länderna och FN:s 

särskilda representant verka för en lösning 

i namnfrågan som är godtagbar för båda 

sidor och att hålla parlamentet informerat. 

21. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. Båda 

regeringarna uppmuntras att utnyttja detta 

som drivkraft och vidta konkreta åtgärder 

för att ytterligare stärka det ömsesidiga 

förtroendet, även vad avser namnfrågan. 

Vice ordföranden/den höga representanten 

uppmanas att utveckla nya initiativ för att 

få ett slut på det rådande dödläget, samt att 

i samarbete med de två länderna och FN:s 

särskilda representant verka för en lösning 

i namnfrågan som är godtagbar för båda 

sidor och att hålla parlamentet informerat. 

Parlamentet ser med glädje på 

utrikesminister Nikola Poposkis officiella 

återbesök i Aten den 17 december 2015, 

vilket var den första gången på 15 år som 

en makedonisk utrikesminister gjorde ett 

bilateralt besök i Grekland. Parlamentet 

uppmanar båda parterna att bygga vidare 

på mötets resultat i syfte att berika det 

bilaterala samarbetet och stärka det 

ömsesidiga förtroendet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  239 

Eleni Theocharous 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. Båda 

regeringarna uppmuntras att utnyttja detta 

som drivkraft och vidta konkreta åtgärder 

för att ytterligare stärka det ömsesidiga 

förtroendet, även vad avser namnfrågan. 

Vice ordföranden/den höga representanten 

uppmanas att utveckla nya initiativ för att 

få ett slut på det rådande dödläget, samt att 

i samarbete med de två länderna och FN:s 

särskilda representant verka för en lösning 

i namnfrågan som är godtagbar för båda 

sidor och att hålla parlamentet informerat. 

21. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. Båda 

regeringarna uppmuntras att utnyttja detta 

som drivkraft och vidta konkreta åtgärder 

för att ytterligare stärka det ömsesidiga 

förtroendet, även vad avser namnfrågan. 

Vice ordföranden/den höga representanten 

uppmanas att utveckla nya initiativ och att, 

inom ramen för FN-processen, få ett slut 

på det rådande dödläget, samt att i 

samarbete med de två länderna och FN:s 

särskilda representant verka för en lösning 

i namnfrågan som är godtagbar för båda 

sidor och att hålla parlamentet informerat. 

Parlamentet anser att en ömsesidigt 

godtagbar lösning i namnfrågan inte bör 

förfalska utan respektera den grekiska 

historien och den europeiska 

civilisationen, utan att skapa en grogrund 

för återföreningssträvanden och politisk 

instabilitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  240 

Jasenko Selimovic 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

21. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 
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kultur, energi och inrikes frågor. Båda 

regeringarna uppmuntras att utnyttja detta 

som drivkraft och vidta konkreta åtgärder 

för att ytterligare stärka det ömsesidiga 

förtroendet, även vad avser namnfrågan. 

Vice ordföranden/den höga representanten 

uppmanas att utveckla nya initiativ för att 

få ett slut på det rådande dödläget, samt att 

i samarbete med de två länderna och FN:s 

särskilda representant verka för en lösning 

i namnfrågan som är godtagbar för båda 

sidor och att hålla parlamentet informerat. 

kultur, energi och inrikes frågor. Båda 

regeringarna uppmuntras att utnyttja detta 

som drivkraft och vidta konkreta åtgärder 

för att ytterligare stärka det ömsesidiga 

förtroendet, även vad avser namnfrågan. 

Vice ordföranden/den höga representanten 

uppmanas att utveckla nya initiativ för att 

få ett slut på det rådande dödläget, samt att 

i samarbete med de två länderna och FN:s 

särskilda representant verka för en lösning 

i namnfrågan som är godtagbar för båda 

sidor och att hålla parlamentet informerat. 

Parlamentet fördömer andra staters 

inblandning i landets utrikes- och 

säkerhetspolitik och är fullt övertygat om 

att befolkningen i f.d. jugoslaviska 

republiken Makedonien är bäst lämpad 

att välja sin egen framtid. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  241 

Tunne Kelam 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. Båda 

regeringarna uppmuntras att utnyttja detta 

som drivkraft och vidta konkreta åtgärder 

för att ytterligare stärka det ömsesidiga 

förtroendet, även vad avser namnfrågan. 

Vice ordföranden/den höga representanten 

uppmanas att utveckla nya initiativ för att 

få ett slut på det rådande dödläget, samt att 

i samarbete med de två länderna och FN:s 

särskilda representant verka för en lösning 

i namnfrågan som är godtagbar för båda 

sidor och att hålla parlamentet informerat. 

21. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. 

Parlamentet ser de nyligen genomförda 

ömsesidiga utrikesministerbesöken som 

ett positivt tecken. Båda regeringarna 

uppmuntras att utnyttja detta som drivkraft 

och vidta konkreta åtgärder för att 

ytterligare stärka det ömsesidiga 

förtroendet, även vad avser namnfrågan. 

Vice ordföranden/den höga representanten 

uppmanas att utveckla nya initiativ för att 

få ett slut på det rådande dödläget, samt att 

i samarbete med de två länderna och FN:s 

särskilda representant verka för en lösning 

i namnfrågan som är godtagbar för båda 
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sidor och att hålla parlamentet informerat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  242 

Miroslav Poche 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. Båda 

regeringarna uppmuntras att utnyttja detta 

som drivkraft och vidta konkreta åtgärder 

för att ytterligare stärka det ömsesidiga 

förtroendet, även vad avser namnfrågan. 

Vice ordföranden/den höga representanten 

uppmanas att utveckla nya initiativ för att 

få ett slut på det rådande dödläget, samt att 

i samarbete med de två länderna och FN:s 

särskilda representant verka för en lösning 

i namnfrågan som är godtagbar för båda 

sidor och att hålla parlamentet informerat. 

21. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. Båda 

regeringarna uppmuntras att utnyttja detta 

som drivkraft och vidta konkreta åtgärder 

för att ytterligare stärka det ömsesidiga 

förtroendet, även vad avser namnfrågan. 

Vice ordföranden/den höga representanten 

och den kommissionsledamot som 

ansvarar för EU:s 

utvidgningsförhandlingar uppmanas att 

utveckla nya initiativ för att få ett slut på 

det rådande dödläget, samt att i samarbete 

med de två länderna och FN:s särskilda 

representant verka för en lösning i 

namnfrågan som är godtagbar för båda 

sidor och att hålla parlamentet informerat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  243 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

21. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 
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förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. Båda 

regeringarna uppmuntras att utnyttja detta 

som drivkraft och vidta konkreta åtgärder 

för att ytterligare stärka det ömsesidiga 

förtroendet, även vad avser namnfrågan. 

Vice ordföranden/den höga representanten 

uppmanas att utveckla nya initiativ för att 

få ett slut på det rådande dödläget, samt att 

i samarbete med de två länderna och FN:s 

särskilda representant verka för en lösning 

i namnfrågan som är godtagbar för båda 

sidor och att hålla parlamentet informerat. 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. Båda 

regeringarna uppmuntras att utnyttja detta 

som drivkraft och vidta konkreta åtgärder 

för att ytterligare stärka det ömsesidiga 

förtroendet, även vad avser namnfrågan. 

Vice ordföranden/den höga representanten 

uppmanas att utveckla nya initiativ för att 

få ett slut på det rådande dödläget, i linje 

med Internationella domstolens dom av 

den 5 december 2011, samt att i samarbete 

med de två länderna och FN:s särskilda 

representant verka för en lösning i 

namnfrågan som är godtagbar för båda 

sidor och att hålla parlamentet informerat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  244 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 21a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 21a. Europaparlamentet stöder i detta 

hänseende förslaget från FN:s sändebud 

Matthew Nimetz om ett sammansatt namn 

med geografisk bestämning förutsatt att 

det inte påverkar makedonisk nationalitet, 

identitet, kultur och språk. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  245 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 21b (ny) 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 21b. Europaparlamentet välkomnar det 

möte mellan Greklands och Makedoniens 

utrikesministrar som hölls i Aten nyligen 

och där parterna uttryckte sin vilja att 

arbeta för att ytterligare förbättra de 

bilaterala förbindelserna och att föra en 

konstruktiv dialog som omfattar att 

genomföra de förtroendeskapande 

åtgärder som redan antagits. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  246 

Sergei Stanishev 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 21a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 21a. Europaparlamentet framhåller 

återigen sin oro över användningen av 

historiska argument i den nuvarande 

debatten med grannländerna, och 

välkomnar alla insatser för att fira 

gemensamma historiska händelser 

tillsammans med angränsande EU-

medlemsstater. Parlamentet anser att 

detta skulle kunna bidra till en bättre 

förståelse av historien och goda 

grannförbindelser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  247 

Angel Dzhambazki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet välkomnar landets 

konstruktiva roll i det regionala och 

internationella samarbetet. Parlamentet 

konstaterar att de olösta frågorna i 

samband med förbindelserna med 

Bulgarien kvarstår även om man, 

parallellt med ett antal högnivåbesök, fört 

fortsatta förhandlingar om ett avtal om 

vänskap, god grannsämja och samarbete. 

Regeringen uppmanas att generellt öka 

anpassningen till EU:s utrikespolitik, med 

tanke på att den fortfarande ligger på en 

låg nivå (68 procent). Regeringen 

uppmanas även att handla i 

överensstämmelse med EU:s 

gemensamma ståndpunkter om 

Romstadgans integritet. 

22. Europaparlamentet välkomnar landets 

konstruktiva roll i det regionala och 

internationella samarbetet. Parlamentet 

anser att regionalt samarbete är en 

väsentlig del i anslutningsprocessen till 

EU som kan skapa stabilitet och välstånd i 

regionen och bör vara en prioriterad 

fråga för regeringen. Regeringen 

uppmanas att lägga tonvikten vid 

gränsöverskridande projekt, såsom de 

alleuropeiska transportkorridorerna, 

järnvägsförbindelsen mellan Sofia och 

Skopje och andra infrastrukturprojekt 

med medlemsstater, inbegripet 

gränsövergångar, som i hög grad kommer 

att stimulera den ekonomiska 

utvecklingen i hela regionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  248 

Tunne Kelam 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet välkomnar landets 

konstruktiva roll i det regionala och 

internationella samarbetet. Parlamentet 

konstaterar att de olösta frågorna i 

samband med förbindelserna med 

Bulgarien kvarstår även om man, parallellt 

med ett antal högnivåbesök, fört fortsatta 

förhandlingar om ett avtal om vänskap, god 

grannsämja och samarbete. Regeringen 

uppmanas att generellt öka anpassningen 

till EU:s utrikespolitik, med tanke på att 

den fortfarande ligger på en låg nivå (68 

procent). Regeringen uppmanas även att 

handla i överensstämmelse med EU:s 

gemensamma ståndpunkter om 

Romstadgans integritet. 

22. Europaparlamentet välkomnar landets 

konstruktiva roll i det regionala och 

internationella samarbetet. Parlamentet 

konstaterar att de olösta frågorna i 

samband med förbindelserna med 

Bulgarien kvarstår även om man, parallellt 

med ett antal högnivåbesök, fört fortsatta 

förhandlingar om ett avtal om vänskap, god 

grannsämja och samarbete. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  249 

Andrey Kovatchev 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet välkomnar landets 

konstruktiva roll i det regionala och 

internationella samarbetet. Parlamentet 

konstaterar att de olösta frågorna i 

samband med förbindelserna med 

Bulgarien kvarstår även om man, parallellt 

med ett antal högnivåbesök, fört fortsatta 

förhandlingar om ett avtal om vänskap, 

god grannsämja och samarbete. 

Regeringen uppmanas att generellt öka 

anpassningen till EU:s utrikespolitik, med 

tanke på att den fortfarande ligger på en låg 

nivå (68 procent). Regeringen uppmanas 

även att handla i överensstämmelse med 

EU:s gemensamma ståndpunkter om 

Romstadgans integritet. 

22. Europaparlamentet välkomnar landets 

vilja att delta i högnivåbesök med 

grannländer som ett sätt att främja det 

regionala samarbetet. Parlamentet 

konstaterar att de olösta frågorna i 

samband med förbindelserna med 

Bulgarien kvarstår, såsom den sedan länge 

emotsedda restaureringen av bulgariska 

krigskyrkogårdar och behovet att 

gemensamt fira gemensamma historiska 

personer och händelser. Parlamentet 

upprepar att det är viktigt att slutföra 

förhandlingarna om ett avtal om vänskap 

och god grannsämja med Bulgarien. 

Regeringen uppmanas att generellt öka 

anpassningen till EU:s utrikespolitik, med 

tanke på att den fortfarande ligger på en låg 

nivå (68 procent). Regeringen uppmanas 

även att handla i överensstämmelse med 

EU:s gemensamma ståndpunkter om 

Romstadgans integritet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  250 

Sofia Sakorafa 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet välkomnar landets 

konstruktiva roll i det regionala och 

internationella samarbetet. Parlamentet 

22. Europaparlamentet understryker 

betydelsen av regionalt samarbete enligt 

den europeiska agendan och de 
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konstaterar att de olösta frågorna i 

samband med förbindelserna med 

Bulgarien kvarstår även om man, parallellt 

med ett antal högnivåbesök, fört fortsatta 

förhandlingar om ett avtal om vänskap, god 

grannsämja och samarbete. Regeringen 

uppmanas att generellt öka anpassningen 

till EU:s utrikespolitik, med tanke på att 

den fortfarande ligger på en låg nivå (68 

procent). Regeringen uppmanas även att 

handla i överensstämmelse med EU:s 

gemensamma ståndpunkter om 

Romstadgans integritet. 

europeiska värdena, och efterlyser 

ytterligare framsteg på detta område. 
Parlamentet konstaterar att de olösta 

frågorna i samband med förbindelserna 

med Bulgarien kvarstår även om man, 

parallellt med ett antal högnivåbesök, fört 

fortsatta förhandlingar om ett avtal om 

vänskap, god grannsämja och samarbete. 

Regeringen uppmanas att generellt öka 

anpassningen till EU:s utrikespolitik, med 

tanke på att den fortfarande ligger på en låg 

nivå (68 procent). Regeringen uppmanas 

även att handla i överensstämmelse med 

EU:s gemensamma ståndpunkter om 

Romstadgans integritet. 

Or. el 

Ändringsförslag  251 

Nikos Androulakis 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet välkomnar landets 

konstruktiva roll i det regionala och 

internationella samarbetet. Parlamentet 

konstaterar att de olösta frågorna i 

samband med förbindelserna med 

Bulgarien kvarstår även om man, parallellt 

med ett antal högnivåbesök, fört fortsatta 

förhandlingar om ett avtal om vänskap, god 

grannsämja och samarbete. Regeringen 

uppmanas att generellt öka anpassningen 

till EU:s utrikespolitik, med tanke på att 

den fortfarande ligger på en låg nivå (68 

procent). Regeringen uppmanas även att 

handla i överensstämmelse med EU:s 

gemensamma ståndpunkter om 

Romstadgans integritet. 

22. Europaparlamentet betonar vikten av 

det regionala samarbetet. Parlamentet 

konstaterar att de olösta frågorna i 

samband med förbindelserna med 

Bulgarien kvarstår även om man, parallellt 

med ett antal högnivåbesök, fört fortsatta 

förhandlingar om ett avtal om vänskap, god 

grannsämja och samarbete. Regeringen 

uppmanas att generellt öka anpassningen 

till EU:s utrikespolitik, med tanke på att 

den fortfarande ligger på en låg nivå (68 

procent). Regeringen uppmanas även att 

handla i överensstämmelse med EU:s 

gemensamma ståndpunkter om 

Romstadgans integritet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  252 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet välkomnar landets 

konstruktiva roll i det regionala och 

internationella samarbetet. Parlamentet 

konstaterar att de olösta frågorna i 

samband med förbindelserna med 

Bulgarien kvarstår även om man, parallellt 

med ett antal högnivåbesök, fört fortsatta 

förhandlingar om ett avtal om vänskap, god 

grannsämja och samarbete. Regeringen 

uppmanas att generellt öka anpassningen 

till EU:s utrikespolitik, med tanke på att 

den fortfarande ligger på en låg nivå (68 

procent). Regeringen uppmanas även att 

handla i överensstämmelse med EU:s 

gemensamma ståndpunkter om 

Romstadgans integritet. 

22. Europaparlamentet understryker 

betydelsen av regionalt samarbete enligt 

den europeiska agendan och de 

europeiska värdena, och efterlyser 

ytterligare framsteg på detta område. 

Parlamentet konstaterar att de olösta 

frågorna i samband med förbindelserna 

med Bulgarien kvarstår även om man, 

parallellt med ett antal högnivåbesök, fört 

fortsatta förhandlingar om ett avtal om 

vänskap, god grannsämja och samarbete. 

Regeringen uppmanas att generellt öka 

anpassningen till EU:s utrikespolitik, med 

tanke på att den fortfarande ligger på en låg 

nivå (68 procent). Regeringen uppmanas 

även att handla i överensstämmelse med 

EU:s gemensamma ståndpunkter om 

Romstadgans integritet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  253 

Eleni Theocharous 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet välkomnar landets 

konstruktiva roll i det regionala och 

internationella samarbetet. Parlamentet 

konstaterar att de olösta frågorna i 

samband med förbindelserna med 

Bulgarien kvarstår även om man, parallellt 

med ett antal högnivåbesök, fört fortsatta 

förhandlingar om ett avtal om vänskap, god 

grannsämja och samarbete. Regeringen 

uppmanas att generellt öka anpassningen 

22. Europaparlamentet uppmanar f.d. 

jugoslaviska republiken Makedonien att 

intensifiera sina ansträngningar och 

spela en konstruktiv roll i det regionala 

och internationella samarbetet samt att till 

fullo respektera grannländernas historia 

och civilisation. Parlamentet konstaterar att 

de olösta frågorna i samband med 

förbindelserna med Bulgarien kvarstår 

även om man, parallellt med ett antal 
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till EU:s utrikespolitik, med tanke på att 

den fortfarande ligger på en låg nivå (68 

procent). Regeringen uppmanas även att 

handla i överensstämmelse med EU:s 

gemensamma ståndpunkter om 

Romstadgans integritet. 

högnivåbesök, fört fortsatta förhandlingar 

om ett avtal om vänskap, god grannsämja 

och samarbete. Regeringen uppmanas att 

generellt öka anpassningen till EU:s 

utrikespolitik, med tanke på att den 

fortfarande ligger på en låg nivå (68 

procent). Regeringen uppmanas även att 

handla i överensstämmelse med EU:s 

gemensamma ståndpunkter om 

Romstadgans integritet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  254 

Jozo Radoš 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet välkomnar landets 

konstruktiva roll i det regionala och 

internationella samarbetet. Parlamentet 

konstaterar att de olösta frågorna i 

samband med förbindelserna med 

Bulgarien kvarstår även om man, parallellt 

med ett antal högnivåbesök, fört fortsatta 

förhandlingar om ett avtal om vänskap, god 

grannsämja och samarbete. Regeringen 

uppmanas att generellt öka anpassningen 

till EU:s utrikespolitik, med tanke på att 

den fortfarande ligger på en låg nivå (68 

procent). Regeringen uppmanas även att 

handla i överensstämmelse med EU:s 

gemensamma ståndpunkter om 

Romstadgans integritet. 

22. Europaparlamentet välkomnar landets 

konstruktiva roll i det regionala och 

internationella samarbetet, de positiva 

resultaten från toppmötet i Wien 2015 och 

det nyligen antagna paketet för 

föranslutningsinstrumentet 2015, som 

omfattar finansiering av två viktiga 

infrastrukturprojekt, nämligen 

återuppbyggandet av Makedoniens 

befintliga järnvägsnät och investeringar i 

elöverföringssystemet mellan Bitola, 

Ohrid och Albanien. Med tanke på detta 

uppmanas de makedoniska 

myndigheterna att omgående genomföra 

de mjuka åtgärder som man kom överens 

om vid toppmötet om västra Balkan i 

Wien 2015 (t.ex. förenkling/anpassning 

av förfarandena för gränspassage, 

järnvägsreformer och 

informationssystem) före nästa toppmöte 

om västra Balkan, som hålls i Frankrike 

2016. Parlamentet konstaterar att de olösta 

frågorna i samband med förbindelserna 

med Bulgarien kvarstår även om man, 

parallellt med ett antal högnivåbesök, fört 

fortsatta förhandlingar om ett avtal om 
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vänskap, god grannsämja och samarbete. 

Regeringen uppmanas att generellt öka 

anpassningen till EU:s utrikespolitik, med 

tanke på att den fortfarande ligger på en låg 

nivå (68 procent). Regeringen uppmanas 

även att handla i överensstämmelse med 

EU:s gemensamma ståndpunkter om 

Romstadgans integritet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  255 

Tunne Kelam 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22a (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 22a. Europaparlamentet uppmanar 

regeringen att generellt öka anpassningen 

till EU:s utrikespolitik, med tanke på att 

den fortfarande ligger på en låg nivå (68 

procent). Regeringen uppmanas även att 

handla i överensstämmelse med EU:s 

gemensamma ståndpunkter om 

Romstadgans integritet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  256 

Angel Dzhambazki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22b (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 22b. Europaparlamentet uppmanar 

regeringen att generellt öka anpassningen 

till EU:s utrikespolitik och anta de 

kvarstående EU-förklaringarna och 

rådets beslut, med tanke på att 

anpassningen fortfarande ligger på en låg 

nivå (68 procent). Regeringen uppmanas 
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även att handla i överensstämmelse med 

EU:s gemensamma ståndpunkter om 

Romstadgans integritet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  257 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22c (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 22c. Europaparlamentet uppmanar till 

större integration med Nato och hoppas 

att anslutningsförhandlingar snart 

kommer att inledas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  258 

Angel Dzhambazki 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22d (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 22d. Europaparlamentet konstaterar att 

de olösta frågorna i samband med 

förbindelserna med Bulgarien kvarstår 

även om man, parallellt med ett antal 

högnivåbesök, fört fortsatta förhandlingar 

om ett avtal om vänskap, god grannsämja 

och samarbete. Parlamentet efterlyser ett 

snabbt antagande av fördraget, som 

grundas på förklaringen från 1999, och 

förespråkar starkt gemensamt firande av 

händelser och personer i den 

gemensamma historien och inrättande av 

expertkommittéer för historia och 

utbildning. Parlamentet anser att 

införande av skolböcker som är fria från 

både ideologiska tolkningar av historien 



 

AM\1080975SV.doc 157/163 PE573.037v01-00 

 SV 

och hatpropaganda samt akademiskt 

samarbete och främjande av en positiv 

inställning till grannländerna hos unga 

kommer att få en positiv effekt och öka 

den ömsesidiga förståelsen. Parlamentet 

uppmanar myndigheterna att inte 

ringakta och kränka de politiska, sociala 

och kulturella rättigheterna för de av 

landets medborgare som öppet betraktar 

sig som bulgarer. Parlamentet beklagar 

att medier, historieböcker och filmer som 

sponsras av regeringen i Skopje ofta 

förmedlar en negativ bild av Bulgarien, 

vilket skadar de bilaterala förbindelserna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  259 

Sergei Stanishev 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22e (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 22e. Europaparlamentet uppmanar med 

kraft myndigheterna och civilsamhället 

att vidta lämpliga åtgärder för att nå en 

historisk försoning och därmed 

överbrygga klyftorna mellan och inom 

olika etniska och nationella grupper, 

inbegripet medborgare med bulgarisk 

identitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  260 

Andrej Plenković 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22f (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 22f. Europaparlamentet välkomnar 
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landets aktiva deltagande i agendan för 

konnektivitet inom sexpartsinitiativet för 

västra Balkan genom att godkänna avtalet 

om ett regionalt transportnät och andra 

åtaganden från Berlinprocessen. 

Parlamentet noterar att en nationell 

investeringskommitté har inrättats, och 

uppmanar landet att fortsätta att utveckla 

mogna projekt inom ramen för 

transportnätet för västra Balkan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  261 

Andrej Plenković 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22g (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 22g. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och rådet att inkludera 

Makedonien i EU:s makroregionala 

samarbetsstrategier för Sydösteuropa. 

Parlamentet lovordar Makedoniens 

lyckade ordförandeskap för det 

centraleuropeiska initiativet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  262 

Richard Howitt 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22h (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 22h. Europaparlamentet rekommenderar, 

mot bakgrund av uppgifter och analyser 

från Eurostat och andra internationella 

organisationer som pekar på allvarliga 

migrationstrender, särskilt bland unga, en 

utvärdering av den nationella strategin 



 

AM\1080975SV.doc 159/163 PE573.037v01-00 

 SV 

för nätverk, samarbete och minskad 

utflyttning av högutbildad och 

professionell arbetskraft för 2013–2020 

samt ett tillhandahållande av register och 

statistik om denna utveckling. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  263 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22i (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 22i. Europaparlamentet är oroat över den 

ökade kompetensflykten, särskilt bland 

unga. Parlamentet rekommenderar en 

utvärdering av den nationella strategin 

för nätverk, samarbete och minskad 

utflyttning av högutbildad och 

professionell arbetskraft för 2013–2020 

samt offentliggörande av register och 

statistik om denna utveckling. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  264 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22j (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 22j. Europaparlamentet uppmanar 

eftertryckligen landets ungdoms- och 

idrottsorgan att erkänna den roll som 

Makedoniens nationella ungdomsråd 

spelar, att stödja det och att anta en 

permanent mekanism för samarbete med 

rådet. Parlamentet välkomnar arbetet med 
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att utarbeta en nationell ungdomsstrategi 

för 2016–2025 och betonar behovet av att 

tillhandahålla tillräckliga medel för dess 

genomförande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  265 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22k (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 22k. Europaparlamentet noterar med oro 

utmaningarna i landets utbildningssystem 

och understryker att det behövs en 

omfattande analys av dessa. Parlamentet 

rekommenderar en strategisk plan för 

framtida reformer och lagändringar 

utformad med hjälp av relevanta 

studentrörelser och organisationer som 

fullt ut tillåts att utöva sina rättigheter 

under denna process. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  266 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22l (ny) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 22l. Europaparlamentet påpekar att det 

behövs stora insatser på miljöområdet, 

särskilt när det gäller luftkvaliteten. 

Parlamentet uttrycker i detta hänseende 

sin oro för de ständigt höga 

föroreningsnivåerna i Skopje och flera 

andra städer, med 20 gånger högre 
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koncentration av PM10-partiklar än de 

tillåtna nivåerna, vilket innebär allvarliga 

hälsorisker, och uppmanar de 

makedoniska myndigheterna att vidta 

lämpliga åtgärder för att hantera både de 

akuta och de övriga relevanta strukturella 

problemen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  267 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22m (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 22m. Europaparlamentet ser med oro på 

det planerade uppförandet av 17 små och 

två stora vattenkraftverk i Lukovo Pole 

och Boskov Most. Parlamentet påpekar 

att genomförandet av 

naturskyddsregelverket och Natura 2000-

nätet ännu inte har påbörjats. I detta 

sammanhang efterlyser parlamentet 

efterlevnad av rekommendationen från 

Bernkonventionens ständiga kommitté (nr 

184/2015) genom att avbryta alla statliga 

projekt i Mavrovos nationalpark tills en 

strategisk miljöbedömning har gjorts med 

hjälp av särskilda undersökningar på 

plats som helt följer EU:s 

miljölagstiftning och bland annat 

involverar lokalsamhällen och andra 

intressenter i beslutsfattandet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  268 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 
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Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22n (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 22n. Europaparlamentet beklagar att 

energimålen inte har uppnåtts, särskilt 

när det gäller energieffektivitet och 

användning av förnybar energi, och 

efterlyser ett snabbt antagande av 

relevanta handlingsplaner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  269 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22o (nytt) 

 

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 22o. Europaparlamentet påpekar att de 

befintliga utsläppsminskningsmålen är 

otillräckliga jämfört med EU:s mål och de 

åtaganden som gjordes vid FN:s 

klimatkonferens i Paris. Makedonien 

uppmanas i detta hänseende med kraft att 

se över sitt planerade nationellt fastställda 

bidrag till utsläppsminskningarna och att 

göra det mer ambitiöst, i linje med de 

genomsnittliga åtagandena om 

klimatförändringar i EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  270 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Utkast till förslag till resolution 

Punkt 22p (nytt) 
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag 

 22p. Europaparlamentet välkomnar 

planen på att uppgradera och 

modernisera delar av järnvägsnätet, och 

uppmuntrar de makedoniska 

myndigheterna att fortsätta med detta och 

att ytterligare förbättra kollektivtrafiken i 

samarbete med grannländerna. 

Or. en 

 


