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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.3.2015 B8-0212/1 

Muudatusettepanek  1 

Tamás Meszerics 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0212/2015 

Ivo Vajgl 

väliskomisjoni nimel 

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2014. aasta eduaruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 a. toetab sellega seoses ÜRO saadiku 
Matthew Nimetzi esitatud ettepanekut 
geograafiliselt täpsustava liitnimetuse 
kohta, tingimusel et see ei mõjuta 
Makedoonia rahvust, identiteeti, kultuuri 
ega keelt; 

Or. en 



 

AM\1053347ET.doc  PE550.006v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.3.2015 B8-0212/2 

Muudatusettepanek  2 

Tamás Meszerics 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0212/2015 

Ivo Vajgl 

väliskomisjoni nimel 

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2014. aasta eduaruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. on tõsiselt mures valitsuse ja 

opositsiooni vaheliste suhete halvenemise 

pärast, eelkõige seoses peaministri hiljutise 

teatega, et opositsiooniliidrile on esitatud 

süüdistus, ning kriminaalseid tegusid 

käsitlevate vastusüüdistustega; mõistab 

hukka igasuguse ebaseadusliku jälgimise ja 

nõuab, et kõik väited avaldataks ja et 

nendest vabalt teatataks; nõuab kõigi 

väidete ja kogu jälgimise sõltumatut 

uurimist nii, et selles järgitaks täielikult 

läbipaistvuse, erapooletuse ja süütuse 

presumptsiooni põhimõtteid; kordab, kui 

tähtis on sõnavabaduse üldpõhimõtte 

austamine; palub kõigil poliitilistel 

osapooltel pidada konstruktiivset dialoogi, 

et keskenduda riigi ja selle kodanike 

strateegilistele prioriteetidele; 

12. on tõsiselt mures valitsuse ja 

opositsiooni vaheliste suhete halvenemise 

pärast, eelkõige seoses peaministri hiljutise 

teatega, et opositsiooniliidrile on esitatud 

süüdistus, ning kriminaalseid tegusid 

käsitlevate vastusüüdistustega; mõistab 

hukka igasuguse ebaseadusliku jälgimise ja 

nõuab, et kõik väited avaldataks ja et 

nendest vabalt teatataks; nõuab kõigi 

väidete ja kogu jälgimise sõltumatut 

uurimist nii, et selles järgitaks täielikult 

läbipaistvuse, erapooletuse ja süütuse 

presumptsiooni põhimõtteid; juhib 
tähelepanu sellele, millised oleksid 
tagajärjed, kui need väited kinnitust 
leiaksid; kordab, kui tähtis on 

sõnavabaduse üldpõhimõtte austamine; 

palub kõigil poliitilistel osapooltel pidada 

konstruktiivset dialoogi, et keskenduda 

riigi ja selle kodanike strateegilistele 

prioriteetidele; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.3.2015 B8-0212/3 

Muudatusettepanek  3 

Tamás Meszerics 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0212/2015 

Ivo Vajgl 

väliskomisjoni nimel 

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2014. aasta eduaruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  15 a. avaldab kahetsust, et komisjoni 
president Jean-Claude Juncker on 
toetanud mõtet, et järgmise viie aasta 
jooksul edasist laienemist ei toimu; leiab, 
et selline avaldus võib kahjustada ELi 
usaldusväärsust Lääne-Balkani 
piirkonnas, loob ohtliku pretsedendi ja 
nõrgestab strateegiliselt liidu mainet aina 
ebastabiilsemas idanaabruses; tuletab 
meelde otsust, mille ELi riigipead ja 
valitsusjuhid tegid 2003. aastal 
Thessaloníkis toimunud Euroopa 
Ülemkogu kohtumisel ning milles öeldi, et 
kõigil Lääne-Balkani riikidel on jätkuvalt 
võimalus saada ELi liikmesriigiks; tuletab 
meelde, et ainuüksi selline võimalus võib 
asjaomaseid riike, keda geograafiliselt 
ümbritsevad ELi liikmesriigid, mõjutada 
võtma vajalikke reforme ning viima need 
ELi õigusega kooskõlla; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.3.2015 B8-0212/4 

Muudatusettepanek  4 

Tamás Meszerics 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0212/2015 

Ivo Vajgl 

väliskomisjoni nimel 

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2014. aasta eduaruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 35 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  35 a. nõuab tungivalt, et endise 
Makedoonia Jugoslaavia vabariigi 
valitsus peataks tammide ehitamise 
Mavrovo rahvuspargis, mis on koduks 
paljudele endeemilistele ja ohustatud 
liikidele, kuni Berni konventsiooni 
(Euroopa floora ja fauna ning nende 
kasvu- ja elupaikade kaitse kohta) 
ekspertrühm avaldab oma leiud; 

Or. en 

 

 


