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9.3.2015 B8-0212/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0212/2015 

Ivo Vajgl 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2014 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  4a. v tomto smere podporuje návrh 
vyslanca OSN Matthewa Nimetza na 
zložený názov so zemepisným údajom, ak 
to nebude mať vplyv na macedónsku 
národnosť, identitu, kultúru a jazyk; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.3.2015 B8-0212/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0212/2015 

Ivo Vajgl 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2014 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. je vážne znepokojený zhoršením 

vzťahov vlády a opozície, najmä čo sa týka 

nedávnych obvinení predsedu vlády na 

adresu opozičného lídra, ako aj 

protiobvinení z trestných činov; odsudzuje 

nezákonné sledovanie a požaduje, aby sa 

všetky obvinenia zverejnili a aby sa nimi 

zaoberalo slobodné spravodajstvo; 

požaduje, aby za v súvislosti so všetkými 

obvineniami začalo nezávislé vyšetrovanie 

a monitorovanie na základe plného 

rešpektovania zásad transparentnosti, 

nestrannosti a prezumpcie neviny; 

pripomína dôležitosť dodržiavania 

základnej zásady slobody prejavu; vyzýva 

všetkých politických aktérov, aby 

nadviazali konštruktívny dialóg a 

zameriavali sa na strategické priority 

krajiny a jej občanov; 

12. je vážne znepokojený zhoršením 

vzťahov vlády a opozície, najmä čo sa týka 

nedávnych obvinení predsedu vlády na 

adresu opozičného lídra, ako aj 

protiobvinení z trestných činov; odsudzuje 

nezákonné sledovanie a požaduje, aby sa 

všetky obvinenia zverejnili a aby sa nimi 

zaoberalo slobodné spravodajstvo; 

požaduje, aby sa v súvislosti so všetkými 

obvineniami začalo nezávislé vyšetrovanie 

a monitorovanie na základe plného 

rešpektovania zásad transparentnosti, 

nestrannosti a prezumpcie neviny; 
upozorňuje na politické následky v 
prípade, že sa tieto obvinenia potvrdia; 
pripomína dôležitosť dodržiavania 

základnej zásady slobody prejavu; vyzýva 

všetkých politických aktérov, aby 

nadviazali konštruktívny dialóg a 

zameriavali sa na strategické priority 

krajiny a jej občanov; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0212/2015 

Ivo Vajgl 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2014 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  15a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že predseda Komisie Jean-
Claude Juncker podporil myšlienku, že 
počas nasledujúcich piatich rokov sa 
neuskutoční žiadne ďalšie rozšírenie; je 
presvedčený, že takéto vyhlásenie by 
mohlo ohroziť dôveryhodnosť EÚ v 
regióne západného Balkánu, vytvára 
nebezpečný precedens a strategicky 
oslabuje vnímanie Únie v čoraz 
nestabilnejšom východnom susedstve; 
pripomína rozhodnutie, ktoré prijali 
hlavní predstavitelia štátov a vlád EÚ na 
zasadnutí Európskej rady v Solúne v roku 
2003, že všetky krajiny západného 
Balkánu majú trvalú perspektívu stať sa 
členskými štátmi EÚ; pripomína, že iba 
takáto perspektíva môže motivovať tieto 
krajiny, ktoré sú geograficky obklopené 
členskými štátmi EÚ, aby vykonali 
potrebné reformy a dosiahli súlad s acquis 
EÚ; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0212/2015 

Ivo Vajgl 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2014 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  35a. naliehavo žiada macedónsku vládu, 
aby pozastavila plánovanú výstavbu 
priehrad v národnom parku Mavrovo, 
ktorý je domovom mnohých endemických 
a ohrozených druhov, kým skupina 
odborníkov Bernského dohovoru 
o ochrane európskych voľne žijúcich 
organizmov a prírodných stanovíšť 
nepredloží svoje zistenia; 

Or. en 

 

 


