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Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, 
Takis Hadjigeorgiou 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0212/2015 
Ivo Vajgl 
a Külügyi Bizottság nevében 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekrıl szóló 2014. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
C preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

C. mivel a Tanács a Görögországgal 

fennálló megoldatlan ügy miatt eddig 

megakadályozta, hogy az ország a 

csatlakozási folyamat következı 

szakaszába lépjen; mivel a kétoldalú 

kérdések nem arra szolgálnak, hogy 

akadályozzák az Európai Unióval 

folytatott csatlakozási tárgyalásokat; mivel 

az uniós integrációs folyamatban való 

elırelépés hiánya növelheti a regionális 

stabilitás és az EU hitelessége tekintetében 

felmerülı költségeket, valamint az ország 

demokratikus standardjainak csökkenését 

eredményezheti; 

C. mivel a Tanács visszatartotta a 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal 

folytatandó csatlakozási tárgyalások 

megkezdésére vonatkozó döntését, és a 

politikai kritériumoknak való megfelelés 

és a jószomszédi kapcsolatok terén elért 

elırelépésekrıl érkezı naprakésszé tett 

információk alapján fog visszatérni a 

kérdésre; 

Or. en 
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Módosítás  6 
Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0212/2015 
Ivo Vajgl 
a Külügyi Bizottság nevében 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekrıl szóló 2014. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. újfent hangot ad azon álláspontjának, 

hogy kétoldalú kérdések nem 

használhatók fel eszközként a csatlakozási 

folyamat hátráltatására; úgy véli, ezek 

nem akadályozhatják a csatlakozási 

tárgyalások hivatalos megindítását, hanem 

a csatlakozási folyamat lehetı legkorábbi 

szakaszában rendezni kell ıket; tisztában 

van azzal, hogy az egyik fél nem tartja be 

a Nemzetközi Bíróságnak az 1995. 

szeptemberi ideiglenes megállapodás 

alkalmazásáról szóló, 2011. december 5-i 

ítéletét; felhívja Görögországot, hogy 

ismételten erısítse meg a 2003-as 

theszaloníki cselekvési programban 

szereplı kötelezettségvállalását, valamint 

hogy teremtsen kedvezı környezetet a két 

ország közti nézetkülönbségek európai 

értékek és alapelvek szellemében történı 

megoldásának; további elırehaladásra 

szólít fel, többek között a kormányok 

közötti folyamatos magas szintő 

kapcsolattartás és a Bulgáriával való 

kétoldalú kapcsolatok terén, a közös 

problémákat rendezı, jószomszédi 

viszonyról szóló megállapodás kialakítása 

érdekében; ismételten aggodalommal 

állapítja meg, hogy a jelenlegi vitában 

történelmi érvek hangzanak el, és 

örömmel fogad bármilyen erıfeszítést 

annak érdekében, hogy a szomszédos 

3. újfent hangot ad azon álláspontjának, 

hogy a rendezetlen nemzetközi 

kérdésekkel még a csatlakozási 

tárgyalások megindítása elıtt foglalkozni 

kell; a szomszédos országokkal fenntartott 

kétoldalú kapcsolatok tekintetében építı 

szellemő és nyílt párbeszédre szólít fel, és 

üdvözli a Bulgáriával kapcsolatos legújabb 

elırelépéseket; 
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uniós tagállamokkal együtt ünnepeljék 

meg közös történelmük nevezetes 

eseményeit; úgy véli, hogy ez 

hozzájárulna a történelem jobb 

megértéséhez és a jószomszédi 

kapcsolatokhoz; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0212/2015 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. aktívabb uniós kötelezettségvállalásra 

szólít fel, és támogatja az uniós politikai 

vezetık proaktív megközelítését; felhívja 

az új fıképviselıt/alelnököt, hogy tegyen 

új kezdeményezéseket a jelenlegi 

patthelyzet megoldására, valamint az 

ENSZ különleges megbízottjával 

együttmőködve munkálkodjék egy 

kölcsönösen elfogadható megoldás 

létrehozásán; felhívja a Tanácsot, hogy 

2015 elsı felében folytasson alapos vitát a 

macedóniai uniós csatlakozás kilátásairól; 

fenntartja, hogy az integrációs folyamat 

során valamennyi tagjelölt és 

potenciálisan tagjelölt országgal saját 

érdemeik alapján kell foglalkozni; úgy 

véli, hogy a Bizottsággal folytatott magas 

szintő csatlakozási párbeszéd más 

minıséget ad a reformfolyamatnak; 

4. hangsúlyozza, hogy a jószomszédi 

kapcsolatok és a regionális 

együttmőködés – ideértve az ország 

elnevezéséhez főzıdı problémának az 

ENSZ keretében történı, tárgyalásokon 

alapuló és kölcsönösen kielégítı 

rendezését is – az ország uniós 

csatlakozási folyamatának 

elengedhetetlen pillérei; hangsúlyozza 

annak fontosságát, hogy megfelelı 

elkötelezettséget mutassanak a 

jószomszédi kapcsolatok mellett, amely 

különösen a barátságon, a kölcsönös 

tiszteleten, és valódi és konstruktív 

párbeszéden alapul; emlékeztet arra, hogy 

kerülni kell minden olyan gesztust, 

ellentmondásos fellépést vagy 

nyilatkozatot, amely hátrányosan érinti a 

jószomszédi kapcsolatokat; a jószomszédi 

kapcsolatok kialakítása érdekében 

konkrétabb eredményeket kér az 

együttmőködés vonatkozásában; 

ismételten aggodalommal állapítja meg, 

hogy a szomszédokkal folytatott jelenlegi 

vitában történelmi érvek hangzanak el; 

Or. en 
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Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0212/2015 
Ivo Vajgl 
a Külügyi Bizottság nevében 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 
5 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. felhívja a NATO tagjait, és különösen 

azokat az uniós tagállamokat, amelyek 

tagjai a NATO-nak, hogy aktívan 

támogassák Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság NATO-tagságát, hogy 

nagyobb biztonságot és politikai stabilitást 

teremtsenek Délkelet-Európában; 

 

törölve 

Or. en 

 

 


