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Amendamentul 1 
Tamás Meszerics 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluție B8-0212/2015 
Ivo Vajgl 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2014 privind progresele realizate de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

Propunere de rezoluție 
Punctul 4 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  4a. sprijină, în acest sens, propunerea 
trimisului ONU, Matthew Nimetz, privind 
un nume compus cu un calificativ 
geografic, în măsura în care 
naționalitatea, identitatea, cultura și 
limba macedonene nu sunt afectate; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/2 

Amendamentul 2 
Tamás Meszerics 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0212/2015 
Ivo Vajgl 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Raportul pe 2014 privind progresele realizate de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

Propunere de rezoluție 
Punctul 12 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. este profund îngrijorat de înrăutățirea 
relațiilor dintre guvern și opoziție, în 
special legat de recenta comunicare a 

acuzațiilor formulate împotriva liderului 
opoziției de către prim-ministru și, de 

asemenea, de contra-acuzațiile ce invocă 
fapte penale; condamnă orice supraveghere 
ilegală și cere ca toate alegațiile să fie date 

publicității și să fie relatate liber; cere o 
anchetă independentă cu privire la toate 
alegațiile și acțiunile de supraveghere 
îndeplinite, pe baza respectării depline a 
principiilor transparenței, imparțialității și 

prezumției de nevinovăție; reiterează 
importanța susținerii principiului 
fundamental al libertății de exprimare; le 

cere tuturor actorilor politici să se angajeze 
într-un dialog constructiv, cu scopul 

menținerii în centrul atenției a priorităților 
strategice ale țării și ale cetățenilor săi; 

12. este profund îngrijorat de înrăutățirea 
relațiilor dintre guvern și opoziție, în 
special legat de recenta comunicare a 

acuzațiilor formulate împotriva liderului 
opoziției de către prim-ministru și, de 

asemenea, de contra-acuzațiile ce invocă 
fapte penale; condamnă orice supraveghere 
ilegală și cere ca toate alegațiile să fie date 

publicității și să fie relatate liber; cere o 
anchetă independentă cu privire la toate 
alegațiile și acțiunile de supraveghere 
îndeplinite, pe baza respectării depline a 
principiilor transparenței, imparțialității și 

prezumției de nevinovăție; atrage atenția 
asupra consecințelor politice în cazul în 
care aceste alegații se confirmă; reiterează 

importanța susținerii principiului 
fundamental al libertății de exprimare; le 

cere tuturor actorilor politici să se angajeze 
într-un dialog constructiv, cu scopul 
menținerii în centrul atenției a priorităților 

strategice ale țării și ale cetățenilor săi; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 
9.3.2015 B8-0212/3 

Amendamentul 3 
Tamás Meszerics 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0212/2015 
Ivo Vajgl 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Raportul pe 2014 privind progresele realizate de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  15a. regretă faptul că președintele 
Comisiei, Jean-Claude Juncker, a 
promovat ideea că nu va mai avea loc 
nicio extindere în următorii cinci ani; 
consideră că o astfel de declarație ar 
putea submina credibilitatea UE în 
regiunea Balcanilor de Vest, stabilește un 
precedent periculos și slăbește în mod 
strategic percepția Uniunii într-o 
vecinătate de est tot mai instabilă; 
reamintește decizia luată de șefii de stat și 
de guvern din UE la Consiliul European 
de la Salonic din 2003, în care se afirmă 
că toate țările din Balcanii de Vest au în 
continuare în perspectivă aderarea la UE; 
reamintește că numai o astfel de 
perspectivă poate motiva țările în cauză, 
care sunt înconjurate geografic de state 
membre ale UE, să realizeze reformele 
necesare și să se alinieze cu acquis-ul UE; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/4 

Amendamentul 4 
Tamás Meszerics 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0212/2015 
Ivo Vajgl 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Raportul pe 2014 privind progresele realizate de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

Propunere de rezoluție 
Punctul 35 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  35a. îndeamnă guvernul macedonean să 
suspende construcția planificată de baraje 
în parcul național Mavrovo, care este 
habitatul unor numeroase specii 
endemice și pe cale de dispariție, până 
când grupul de experți al Convenției de la 
Berna privind conservarea vieții sălbatice 
și a habitatelor naturale din Europa își 
prezintă constatările; 

Or. en 

 
 


