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Amendamentul 5 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 

Considerentul C 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât Consiliul a blocat trecerea la 
următoarea etapă a procesului de 
aderare, din cauza diferendului nerezolvat 
cu Grecia privind numele țării; întrucât 
problemele bilaterale nu sunt menite să 
obstrucționeze negocierile de aderare cu 
Uniunea Europeană; întrucât lipsa de 
progrese în procesul de integrare în UE ar 
putea mări costurile pentru stabilitatea 
regională și credibilitatea UE și ar putea, 
de asemenea, conduce la un declin al 
standardelor democratice ale țării; 

C. întrucât Consiliul nu și-a prezentat 
decizia de începere a negocierilor cu 
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 
și va reveni asupra chestiunii în 
momentul în care vor exista date noi 
referitoare la progresul realizat în ceea ce 
privește îndeplinirea criteriilor politice și 
relațiile de bună vecinătate; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/6 

Amendamentul 6 

Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. își reafirmă poziția potrivit căreia 

chestiunile bilaterale nu ar trebui 
invocate pentru a împiedica procesul de 
aderare; consideră că acestea nu ar trebui 
să constituie un obstacol pentru 
deschiderea oficială a negocierilor de 
aderare, însă ar trebui să fie abordate într-
o fază cât mai timpurie a procesului de 
aderare; este preocupat de faptul că una 
dintre părți nu se conformează hotărârii 
Curții de Justiție din 5 decembrie 2011 
privind aplicarea Acordului interimar din 
septembrie 1995; invită Grecia să își 
reafirme angajamentul asumat în Agenda 
de la Salonic din 2003 și să creeze un 
mediu pozitiv pentru soluționarea 
diferențelor bilaterale, în spiritul valorilor 
și principiilor europene; solicită 
realizarea de progrese, inclusiv în 
contactele la nivel înalt dintre guverne și 
în relațiile bilaterale cu Bulgaria, cu 
scopul de a se negocia un acord privind 
relațiile de bună vecinătate care ar trebui 
să abordeze problemele comune; își 
exprimă din nou îngrijorarea pe care o 
provoacă folosirea argumentelor istorice 
în cadrul actualei dezbateri angajate cu 
vecinii și salută orice efort depus în sensul 
sărbătoririi împreună cu statele membre 
ale UE vecine a evenimentelor istorice 
comune; consideră că acest lucru ar putea 

3. își reafirmă poziția potrivit căreia 

litigiile internaționale nerezolvate ar 
trebui tratate înainte de deschiderea 
oficială a procesului de aderare; solicită, în 
ceea ce privește relațiile bilaterale cu 
țările învecinate, un spirit constructiv și 
un dialog deschis și salută progresul 
recent în relațiile cu Bulgaria; 



 

AM\1053350RO.doc  PE550.006v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

contribui la o mai bună înțelegere a 
istoriei și la relații de bună vecinătate; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/7 

Amendamentul 7 

Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. solicită o angajare mai activă a UE în 
privința numelui și sprijină o abordare 
proactivă din partea liderilor politici ai 
UE; invită noul Vicepreședinte / Înalt 
Reprezentant (VP/ÎR) să elaboreze noi 
inițiative pentru depășirea actualului 
blocaj și pentru a acționa, în cooperare cu 
Reprezentantul special al ONU, în 
direcția unei soluții reciproc acceptabile; 
solicită Consiliului să poarte o dezbatere 
exhaustivă în prima jumătate a anului 
2015 cu privire la perspectiva 
macedoneană de aderare la UE; insistă 
asupra faptului că, în cadrul procesului 
de integrare, toate țările candidate și 
potențial candidate ar trebui să fie tratate 
în funcție de meritele proprii; este 
încredințat că continuarea dialogului la 
nivel înalt privind aderarea purtat cu 
Comisia ar aduce un plus de calitate 
procesului de reformă; 

4. subliniază că bunele relații de 
vecinătate și cooperarea regională 
constituie un pilon esențial în procesul de 
aderare la UE a acestei țări și presupun și 
găsirea, sub egida ONU, a unei soluții 
negociate și acceptate de ambele părți 
privind chestiunea numelui; subliniază 
importanța faptului de a demonstra un 
angajament real pentru „relații de bună 
vecinătate” bazate în special pe prietenie, 
respect reciproc și dialog constructiv și 
veritabil; reamintește că ar trebui evitate 
gesturile, acțiunile și declarațiile 
controversate care ar putea avea un 
impact negativ asupra relațiilor de bună 
vecinătate; solicită obținerea unor 
rezultate mai vizibile în ceea ce privește 
cooperarea în vederea stabilirii unor 
relații de bună vecinătate; își reafirmă 
preocuparea față de utilizarea 
argumentelor istorice în dezbaterea 
actuală cu vecinii; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/8 

Amendamentul 8 

Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 5 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. solicită tuturor membrilor NATO, și în 
special tuturor statelor membre ale UE 
care fac parte din NATO, să sprijine activ 
aderarea țării la NATO, pentru a se 
atinge un nivel mai ridicat de securitate și 
stabilitate politică în Europa de Sud-Est; 

 

eliminat 

Or. en 

 
 


