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Изменение  6 

Кристиан Вигенин, Maria Eleni Koppa 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B7-0225/2011 

Кристиан Вигенин 

от името на комисията по външни работи 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. изтъква, че двустранните проблеми 

трябва да се решат от засегнатите 

страни в дух на добросъседство и при 

отчитане на цялостния интерес на ЕС; 

призовава всички ключови действащи 

лица и засегнати страни да положат 

повече усилия и да проявят отговорност 

и решимост за разрешаване на всички 

нерешени въпроси, които не само 

възпрепятстват процеса на 

присъединяване на страната-кандидатка 

и собствената политика на ЕС в региона, 

но също така биха могли да дадат 

отражение и върху междуетническите 

отношения, стабилността в региона и 

икономическото развитие; отбелязва 

със задоволство засилването на 

комуникацията между двамата 

министър-председатели; 

 

2. изтъква, че двустранните проблеми 

трябва да се решат от засегнатите 

страни в дух на добросъседство и при 

отчитане на цялостния интерес на ЕС; 

призовава всички ключови действащи 

лица и засегнати страни да положат 

повече усилия и да проявят отговорност 

и решимост за разрешаване на всички 

нерешени въпроси, които не само 

възпрепятстват процеса на 

присъединяване на страната-кандидатка 

и собствената политика на ЕС в региона, 

но също така биха могли да дадат 

отражение и върху междуетническите 

отношения, стабилността в региона и 

икономическото развитие; 

 

Or. en 
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4.4.2011 B7-0225/7 

Изменение  7 

Кристиан Вигенин, Maria Eleni Koppa 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B7-0225/2011 

Кристиан Вигенин 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на бивша 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 Предприсъединителния 

инструмент (ИПП) работи добре в 

бивша югославска република 

Македония; насърчава и 

правителството, 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; 

 

Or. en 
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4.4.2011 B7-0225/8 

Изменение  8 

Кристиан Вигенин, Maria Eleni Koppa 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B7-0225/2011 

Кристиан Вигенин 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на бивша 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 бивша 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 органите 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 

 

 


