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9.3.2015 B8-0212/1 

Predlog spremembe  1 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0212/2015 

Ivo Vajgl 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o napredku nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2014 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. v zvezi s tem podpira predlog 

odposlanca Združenih narodov Matthewa 

Nimetza o sestavljenem imenu z 

geografskim poimenovanjem, če to ne bo 

vplivalo na makedonsko nacionalnost, 

identiteto, kulturo in jezik; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/2 

Predlog spremembe  2 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0212/2015 

Ivo Vajgl 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o napredku nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2014 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. je zelo zaskrbljen zaradi vse slabših 

odnosov med vlado in opozicijo, kar zlasti 

zadeva nedavno napoved predsednika 

vlade o obtožnicah zoper opozicijskega 

voditelja, pa tudi obtožbe nasprotne strani, 

da so bila storjena kazniva dejanja; obsoja 

ves nezakoniti nadzor in poziva, naj se vse 

obtožbe objavijo ter naj se o njih svobodno 

poroča; poziva, naj se opravi neodvisna 

preiskava vseh obtožb in izvedenega 

nadzora, ki bo temeljila na popolnem 

spoštovanju načel preglednosti, 

nepristranskosti in domneve nedolžnosti; 

ponovno poudarja pomen spoštovanja 

temeljnega načela svobode izražanja; 

poziva vse politične akterje, naj sodelujejo 

v konstruktivnem dialogu, da bo njegov 

poudarek na strateških prednostnih nalogah 

države in državljanov; 

12. je zelo zaskrbljen zaradi vse slabših 

odnosov med vlado in opozicijo, kar zlasti 

zadeva nedavno napoved predsednika 

vlade o obtožnicah zoper opozicijskega 

voditelja, pa tudi obtožbe nasprotne strani, 

da so bila storjena kazniva dejanja; obsoja 

ves nezakoniti nadzor in poziva, naj se vse 

obtožbe objavijo ter naj se o njih svobodno 

poroča; poziva, naj se opravi neodvisna 

preiskava vseh obtožb in izvedenega 

nadzora, ki bo temeljila na popolnem 

spoštovanju načel preglednosti, 

nepristranskosti in domneve nedolžnosti; 

opozarja na politične posledice v primeru 

potrditve teh obtožb; ponovno poudarja 

pomen spoštovanja temeljnega načela 

svobode izražanja; poziva vse politične 

akterje, naj sodelujejo v konstruktivnem 

dialogu, da bo njegov poudarek na 

strateških prednostnih nalogah države in 

državljanov; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/3 

Predlog spremembe  3 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0212/2015 

Ivo Vajgl 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o napredku nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2014 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 15a. obžaluje, da je predsednik Komisije 

Jean-Claude Juncker podprl zamisel, da v 

naslednjih petih letih ne bi bilo nove 

širitve; meni, da utegne ta izjava ogroziti 

verodostojnost EU na zahodnem Balkanu, 

prav tako pa predstavlja nevaren 

precedenčni primer in strateško slabi 

dojemanje Unije v čedalje bolj 

nestabilnem vzhodnem sosedstvu; 

spominja na sklep, ki so ga predsedniki 

držav in vlad EU sprejeli na Evropskem 

svetu v Solunu leta 2003, v skladu s 

katerim imajo vse države zahodnega 

Balkana še naprej perspektivo, da 

postanejo članice EU; opozarja, da lahko 

le ta perspektiva te države, ki so 

geografsko obkrožene z državami 

članicami EU, spodbudi, da sprejmejo 

potrebne reforme in jih uskladijo s 

pravnim redom EU; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/4 

Predlog spremembe  4 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0212/2015 

Ivo Vajgl 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o napredku nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2014 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 35a. poziva makedonsko vlado, naj 

prekine načrtovano gradnjo jezov v 

nacionalnem parku Mavrovo, kjer živijo 

številne endemične in ogrožene vrste, 

dokler strokovna skupina bernske 

konvencije o varstvu prostoživečega 

evropskega rastlinstva in živalstva ter 

njunih naravnih življenjskih prostorov ne 

predloži svojih ugotovitev; 

Or. en 

 

 


