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BG Единство в многообразието BG 

4.4.2011 B7-0225/1 

Изменение  1 

Eduard Kukan 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0225/2011 

Кристиан Вигенин 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на Бившата югославска република Македония за 2010 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. споделя оценката в доклада на 

Комисията относно напредъка на бивша 

югославска република Македония през 

2010 г. и изразява съжаление, че 

Съветът не е взел решение за започване 

на преговори за присъединяване, както 

Комисията препоръчва вече втора 

поредна година и съгласно предишните 

резолюции на Парламента; въпреки 

това изразява загриженост относно 

настоящата политическа 

обстановка, включително бойкота на 

националния парламент от 

опозиционните партии, и относно 

риска тези събития да засегнат по 

неблагоприятен начин програмата на 

страната във връзка с ЕС; припомня 

своята предишна препоръка към Съвета 

за незабавно започване на преговорите; 

1. споделя оценката в доклада на 

Комисията относно напредъка на бивша 

югославска република Македония през 

2010 г. и изразява съжаление, че 

Съветът не е взел решение за започване 

на преговори за присъединяване, както 

Комисията препоръчва вече втора 

поредна година и съгласно предишните 

резолюции на Парламента; припомня 

своята предишна препоръка към Съвета 

за незабавно започване на преговорите; 

 

Or. en 
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4.4.2011 B7-0225/2 

Изменение  2 

Eduard Kukan 

от името на групата PPE  

 

Предложение за резолюция B7-0225/2011 

Кристиан Вигенин 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на Бившата югославска република Македония за 2010 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. отбелязва неотдавнашните 

политически събития, довели до 

предсрочни избори; призовава всички 

политически партии да играят 

активна и конструктивна роля в 

процеса на подготовка на изборите; 

подчертава, че свободните и честни 

избори, провеждани на основата на 

пълна прозрачност и в съответствие 

с международните стандарти, са 

важен елемент от консолидираната 

демокрация; призовава всички 

политически партии да участват 

активно в изборите; изразява 

загриженост относно настоящата 

политическа ситуация и отправя 

призив към всички политически 

лидери да търсят консенсус въз 

основа на демократичните 

институции;   

Or. en 
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4.4.2011 B7-0225/3 

Изменение  3 

Marietta Giannakou 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0225/2011 

Кристиан Вигенин 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на Бившата югославска република Македония за 2010 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. отбелязва със задоволство, че 

помощта от Предприсъединителния 

инструмент (ИПП) работи добре в 

Македония; насърчава и 

правителството на Македония и 

Комисията да опростят 

административната процедура за 

финансиране по ИПП, с цел да го 

направи по достъпно за по-малки и 

нецентрализирани граждански 

организации, профсъюзи и други 

бенефициенти; 

24. отбелязва със задоволство, че 

помощта от ИПП работи добре в 

Бившата югославска република 

Македония; насърчава нейното 

правителство и Комисията да опростят 

административната процедура за 

финансиране по ИПП с цел тя да стане 

по-достъпна за по-малките и 

нецентрализирани граждански 

организации, профсъюзи и други 

бенефициенти; 

Or. en 
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4.4.2011 B7-0225/4 

Изменение  4 

Marietta Giannakou 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0225/2011 

Кристиан Вигенин 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на Бившата югославска република Македония за 2010 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. подчертава, че Македония е 

ратифицирала осемте основни 

конвенции в областта на трудовите 

права на МОТ; изразява загриженост 

относно факта, че е постигнат скромен 

напредък в областта на трудовите права 

и профсъюзите; призовава 

македонските органи да засилят 

допълнително трудовите и 

профсъюзните права, в това отношение 

насърчава също така македонското 

правителство да гарантира достатъчен 

административен капацитет за 

надлежното прилагане и изпълнение на 

трудовото право; посочва важната роля 

на социалния диалог и насърчава 

македонското правителство да 

повиши своите амбиции и да установи 

всеобхватен социален диалог със 

съответните партньори; 

25. подчертава, че Бившата югославска 

република Македония е ратифицирала 

осемте основни конвенции в областта на 

трудовите права на МОТ; изразява 

загриженост относно факта, че е 

постигнат скромен напредък в областта 

на трудовите права и профсъюзите; 

призовава държавните органи да 

засилят допълнително трудовите и 

профсъюзните права, в това отношение 

насърчава също така правителството 

да гарантира достатъчен 

административен капацитет за 

надлежното прилагане и изпълнение на 

трудовото право; посочва важната роля 

на социалния диалог и насърчава 

правителството да повиши своите 

амбиции и да установи всеобхватен 

социален диалог със съответните 

партньори; 

Or. en 
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4.4.2011 B7-0225/5 

Изменение  5 

Marietta Giannakou 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0225/2011 

Кристиан Вигенин 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на Бившата югославска република Македония за 2010 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 39а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 39a. припомня, че съгласно 

заключенията на Съвета по общи 

въпроси от 14 декември 2010 г. 

поддържането на добросъседски 

отношения, включително 

договарянето на взаимно приемливо 

решение по въпроса за името под 

егидата на ООН, е от съществено 

значение; 

Or. en 

 

 

 


