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9.3.2015 B8-0212/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

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

Takis Hadjigeorgiou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže Rada blokuje posun do ďalšej 
fázy procesu pristúpenia z dôvodu 
nedoriešeného problému názvu krajiny s 
Gréckom; keďže dvojstranné problémy by 
nemali byť prekážkou prístupových 
rokovaní Európskou úniou; keďže 
nedostatočný pokrok v integračnom 
procese do EÚ môže zvýšiť náklady na 
regionálnu stabilitu, ovplyvniť 
dôveryhodnosť EÚ a vyústiť do oslabenia 
demokratických noriem tejto krajiny; 

C. keďže Rada stiahla svoje rozhodnutie 
o začatí prístupových rokovaní s bývalou 
Juhoslovanskou republikou Macedónsko 
a k tejto problematike sa vráti na základe 
aktualizácie podľa pokroku dosiahnutého 
v oblastiach politických kritérií a dobrých 
susedských vzťahov; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

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

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. pripomína svoj postoj, podľa ktorého by 

sa dvojstranné otázky nemali využívať na 
brzdenie procesu pristupovania k EÚ; 
domnieva sa, že by nemali byť prekážkou 
oficiálneho začatia prístupových 
rokovaní, ale mali by sa vyriešiť čo 
najrýchlejšie počas prístupového procesu; 
uvedomuje si, že jedna zo strán nie je 
v súlade s výnosom Medzinárodného 
súdneho dvora z 5. decembra 2011 
o uplatňovaní dočasnej dohody zo 
septembra 1995; vyzýva Grécko, aby 
potvrdilo svoj záväzok zakotvený v 
Solúnskej agende z roku 2003 a vytvorilo 
pozitívne prostredie na riešenie 
dvojstranných rozdielov v duchu 
európskych hodnôt a zásad; požaduje 
ďalší pokrok vrátane medzivládnych 
kontaktov na vysokej úrovni 
a v dvojstranných vzťahoch s Bulharskom 
s cieľom prerokovania dohody o dobrých 
susedských vzťahoch, ktorá by sa 
zaoberala spoločnými problémami; 
pripomína svoje znepokojenie 
z využívania historických argumentov 
v súčasnej rozprave so susedmi a víta 
každé úsilie o spoločné oslavy spoločných 
historických udalostí so susednými 
členskými štátmi EÚ; domnieva sa, že by 
to prispelo k lepšiemu porozumeniu dejín 
a dobrým susedským vzťahom; 

3. pripomína svoj postoj, podľa ktorého by 

sa nevyriešené medzinárodné otázky mali 
riešiť pred začatím prístupových 
rokovaní;  v tejto súvislosti žiada, pokiaľ 
ide o bilaterálne vzťahy so susednými 
krajinami, o konštruktívneho ducha a 
otvorený dialóg, a víta nedávny pokrok vo 
vzťahoch s Bulharskom; 
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9.3.2015 B8-0212/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

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

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. požaduje aktívnejšiu angažovanosť EÚ 
v otázke názvu a podporuje aktívny 
prístup časti politických vodcov EÚ; 
vyzýva novú podpredsedníčku Komisie / 
vysokú predstaviteľku (PK/VP), aby 
vypracovala nové iniciatívy na prekonanie 
terajšej patovej situácie a spolupracovala 
s osobitným spravodajcom OSN v záujme 
dosiahnutia vzájomne prijateľného 
riešenia; vyzýva Radu, aby v prvej polovici 
roka 2015 usporiadala dôkladnú diskusiu 
o macedónskych vyhliadkach na 
pristúpenie do EÚ; trvá na tom, že so 
všetkými kandidátskymi a potenciálnymi 
kandidátskymi krajinami by sa 
v integračnom procese malo zaobchádzať 
podľa ich zásluh; je presvedčený, že 
pokračovanie prístupového dialógu na 
vysokej úrovni s Komisiou by pridalo na 
kvalite reformného procesu; 

4. zdôrazňuje, že dobré susedské vzťahy 
a regionálna spolupráca vrátane 
dohodnutého a obojstranne prijateľného 
riešenia otázky názvu pod záštitou OSN 
tvoria základný pilier procesu pristúpenia 
krajiny k EÚ; zdôrazňuje, že je veľmi 
dôležité demonštrovať skutočné 
odhodlanie v otázke dobrých susedských 
vzťahov založených najmä na priateľstve, 
vzájomnom rešpektovaní a skutočnom a 
konštruktívnom dialógu; pripomína, že 
gestá, kontroverzné kroky a vyhlásenia, 
ktoré majú negatívny vplyv na dobré 
susedské vzťahy, by sa nemali používať; 
žiada konkrétnejšie výsledky v oblasti 
spolupráce, aby bolo možné nadviazať 
dobré susedské vzťahy; opakuje svoju 
obavu z využívania historických 
argumentov v súčasnej diskusii so 
susedmi; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0212/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

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

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyzýva všetkých členov NATO, ale 
najmä všetky členské štáty EÚ, ktoré sú 
členmi NATO, aby aktívne podporovali 
vstup tejto krajiny do NATO s cieľom 
posilniť bezpečnosť a politickú stabilitu 
v juhovýchodnej Európe; 

 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


