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12.3.2012 B7-0127/1 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Richard Howitt 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0127/2012 

Richard Howitt 

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o správe o pokroku bývalej Juhoslovanskej 
republiky Macedónsko za rok 2011 

Návrh uznesenia 

Odsek 7a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 7a. víta skutočnosť, že 15. marca 2012 sa 
s Európskou komisiou začal dialóg na 
vysokej úrovni o pristúpení, ktorý 
predstavuje krok vpred v procese 
pristúpenia k EÚ a ktorého cieľom je 
pokračovať v programe reforiem 
prostredníctvom zásadnej výmeny názorov 
a pravidelných technických konzultácií 
v piatich kľúčových oblastiach politiky – 
sloboda prejavu, právny štát, reforma 
verejnej správy, reforma volebného 
systému a hospodárske kritériá; súhlasí 
s názorom Komisie a vládnych orgánov, 
že je potrebné zamerať dialóg na kapitolu 
23 (Súdnictvo a základné práva) 
a kapitolu 24 (Spravodlivosť, sloboda 
a bezpečnosť), čo prispeje k zlepšeniu 
miery uplatňovania kritérií a noriem 
pristúpenia k EÚ; očakáva, že táto 
pokročilá forma dialógu bude pokračovať 
v ďalších oblastiach, ktoré sú kľúčové pre 
proces pristúpenia k EÚ; domnieva sa, že 
tento dialóg povedie k novému odhodlaniu 
uskutočňovať reformy a posilní naše 
vzťahy prostredníctvom stretnutí na 
politickej úrovni, ktoré sa budú konať 
dvakrát do roka; 
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12.3.2012 B7-0127/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Richard Howitt 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0127/2012 

Richard Howitt 

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o správe o pokroku bývalej Juhoslovanskej 
republiky Macedónsko za rok 2011 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

8. uznáva, že členstvo v NATO, ako aj 
členstvo v Európskej únii sú z hľadiska 
euroatlantickej orientácie, ktorú táto 
krajina prijala, rovnako dôležité, 
a poznamenáva, že samit NATO, ktorý sa 
bude konať v máji 2012 v Chicagu, ako aj 
zasadnutie Európskej rady v marci 2012 
poskytnú významné príležitosti na 
dosiahnutie ďalšieho pokroku; pripomína 
nedávne vyhlásenie generálneho tajomníka 
NATO o tom, že pozvanie bude rozšírené 
na túto krajinu, hneď ako sa dosiahne 
obojstranne prijateľné riešenie otázky 
názvu krajiny; 

8. uznáva, že členstvo v NATO, ako aj 
členstvo v Európskej únii sú z hľadiska 
euroatlantickej orientácie, ktorú táto 
krajina prijala, rovnako dôležité, 
a poznamenáva, že samit NATO, ktorý sa 
bude konať v máji 2012 v Chicagu, ako aj 
začatie dialógu na vysokej úrovni 
o pristúpení a zasadnutie Európskej rady 
v júni 2012 poskytnú významné príležitosti 
na dosiahnutie ďalšieho pokroku; 
pripomína nedávne vyhlásenie generálneho 
tajomníka NATO o tom, že pozvanie bude 
rozšírené na túto krajinu, hneď ako sa 
dosiahne obojstranne prijateľné riešenie 
otázky názvu krajiny; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0127/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Richard Howitt 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0127/2012 

Richard Howitt 

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o správe o pokroku bývalej Juhoslovanskej 
republiky Macedónsko za rok 2011 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

38. žiada o vyvinutie úsilia s cieľom 
zabraňovať zneužívaniu podávania žalôb 
za urážky na cti na novinárov z politických 
dôvodov; žiada dekriminalizáciu urážok na 
cti, tak ako to je aj v niektorých iných 
krajinách tohto regiónu, a stanovenie 
maximálnej výšky pokuty pre takéto 
prípady; zdôrazňuje, že sloboda médií je 
základným kameňom demokracie 
a nevyhnutnou požiadavkou, ktorú musí 
spĺňať každá krajina, ktorá sa chce stať 
členským štátom EÚ; súhlasí s názorom, že 
v sektore médií by sa mali ďalej 
rozpracovať a vykonávať prísne profesijné 
normy pre oblasť žurnalistiky a zároveň 
dodržiavať pravidlá žurnalistickej etiky; 
vyzýva orgány, aby podrobne vypracovali 
antitrustové právne predpisy v oblasti 
médií, ako aj opatrenia na zamedzenie 
politického vplyvu v sektore médií; 

38. žiada o vyvinutie úsilia s cieľom 
zabraňovať zneužívaniu podávania žalôb 
za urážky na cti na novinárov z politických 
dôvodov; víta nedávne vyhlásenie vlády, 
že zákon o urážke na cti sa má odstrániť 
z trestného zákonníka a že sa zastavia 
prebiehajúce súdne konania proti 
novinárom; zdôrazňuje, že sloboda médií 
je základným kameňom demokracie 
a nevyhnutnou požiadavkou, ktorú musí 
spĺňať každá krajina, ktorá sa chce stať 
členským štátom EÚ; súhlasí s názorom, že 
v sektore médií by sa mali ďalej 
rozpracovať a vykonávať prísne profesijné 
normy pre novinárov a dodržiavať pravidlá 
novinárskej etiky; vyzýva orgány, aby 
vypracovali antitrustové právne predpisy 
v oblasti médií, ako aj opatrenia na 
zamedzenie politického vplyvu v sektore 
médií; 
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