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12. 3. 2012 B7-0127/1 

Pozměňovací návrh  1 

Richard Howitt 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0127/2012 

Richard Howitt 

Návrh usnesení o zprávě o pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie za rok 2011 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 vítá skutečnost, že dne 15. března 2012 byl 

s Evropskou komisí zahájen dialog na 

vysoké úrovni ohledně přistoupení, který 

představuje krok vpřed v procesu 

přistoupení k EU a jehož cílem je 

pokračovat v reformním programu 

prostřednictvím zásadních výměn 

informací a pravidelných technických 

konzultací v pěti klíčových politických 

oblastech – svoboda vyjadřování, právní 

stát, reforma státní správy, reforma 

volebního systému a hospodářská kritéria; 

sdílí stanovisko Komise a vládních 

orgánů, že je třeba dialog zaměřit na 

kapitolu 23 (soudnictví a základní práva) 

a kapitolu 24 (právo, svoboda a 

bezpečnost), které dále prohloubí stupeň 

uplatňování kritérií a norem pro 

přistoupení k EU; očekává, že tato 

pokročilá forma dialogu bude pokračovat 

v dalších oblastech, které jsou pro proces 

přistoupení k EU klíčové; domnívá se, že 

tento dialog povede k novým snahám o 

reformy a posílí naše vztahy 

prostřednictvím schůzí na politické 

úrovni, jež se budou konat dvakrát ročně; 

Or. en 
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12. 3. 2012 B7-0127/2 

Pozměňovací návrh  2 

Richard Howitt 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0127/2012 

Richard Howitt 

Návrh usnesení o zprávě o pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie za rok 2011 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. uznává, že jak členství v NATO, tak 

členství v Evropské unii, mají klíčový 

význam pro euroatlantický postoj, jejž tato 

země přijala, a připomíná, že summit 

NATO, který se bude konat v květnu 2012 

v Chicagu, i zasedání Evropské rady v 

březnu 2012 poskytnou více důležitých 

příležitostí pro dosažení dalšího pokroku; 

připomíná nedávné prohlášení generálního 

tajemníka NATO o tom, že pozvání bude 

rozšířeno na tuto zemi, jakmile se dosáhne 

oboustranně přijatelného řešení otázky 

názvu země; 

8. uznává, že jak členství v NATO, tak 

členství v Evropské unii, mají klíčový 

význam pro euroatlantický postoj, jejž tato 

země přijala, a připomíná, že summit 

NATO, který se bude konat v květnu 2012 

v Chicagu, zahájení dialogu na vysoké 

úrovni ohledně přistoupení i zasedání 

Evropské rady v červnu 2012 poskytnou 

více důležitých příležitostí pro dosažení 

dalšího pokroku; připomíná nedávné 

prohlášení generálního tajemníka NATO o 

tom, že pozvání bude rozšířeno na tuto 

zemi, jakmile se dosáhne oboustranně 

přijatelného řešení otázky názvu země; 

Or. en 
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12. 3. 2012 B7-0127/3 

Pozměňovací návrh  3 

Richard Howitt 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0127/2012 

Richard Howitt 

Návrh usnesení o zprávě o pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie za rok 2011 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. vyzývá k tomu, aby proti novinářům 

přestala být z politických důvodů 

zneužívána obvinění z pomluvy; vyzývá k 

tomu, aby podobně jako v některých 

jiných zemích v tomto regionu byla 

pomluva dekriminalizována a aby byly pro 

tyto případy stanoveny maximální tresty; 

zdůrazňuje, že svoboda sdělovacích 

prostředků je základem demokracie a je 

nezbytným předpokladem pro každou 

zemi, jež usiluje o členství v EU; sdílí 

názor, že sdělovací prostředky by měly 

vytvořit a uplatňovat vysoké profesní 

standardy pro novináře a dodržovat 

pravidla novinářské etiky; vyzývá orgány, 

aby vypracovaly protikartelové právní 

předpisy v oblasti sdělovacích prostředků i 

opatření k předcházení politickému vlivu v 

oblasti sdělovacích prostředků; 

38. vyzývá k tomu, aby proti novinářům 

přestala být z politických důvodů 

zneužívána obvinění z pomluvy; vítá 

nedávnou informaci vlády, že z trestního 

zákoníku má být odstraněn zákon o 

pomluvě a že probíhající soudní řízení 

proti novinářům budou zastavena; 

zdůrazňuje, že svoboda sdělovacích 

prostředků je základem demokracie a je 

nezbytným předpokladem pro každou 

zemi, jež usiluje o členství v EU; sdílí 

názor, že sdělovací prostředky by měly 

vytvořit a uplatňovat vysoké profesní 

standardy pro novináře a dodržovat 

pravidla novinářské etiky; vyzývá orgány, 

aby vypracovaly protikartelové právní 

předpisy v oblasti sdělovacích prostředků i 

opatření k předcházení politickému vlivu v 

oblasti sdělovacích prostředků; 

Or. en 

 

 


