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Predlog spremembe  5 

Sofia Sakorafa, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Kostadinka Kuneva, Neoklis 

Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 

Uvodna izjava C 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker je Svet zaradi nerešenega problema 

z Grčijo v zvezi z imenom blokiral začetek 

naslednje faze pristopnega procesa; ker 

dvostranska vprašanja ne bi smela ovirati 

pristopnih pogajanj z Evropsko unijo; ker 

utegne imeti prepočasen napredek v tem 

procesu neugodne posledice za regionalno 

stabilnost in tudi verodostojnost EU, saj se 

lahko demokratični standardi v državi 

poslabšajo; 

C. ker je Svet preložil svojo odločitev o 

začetku pristopnih pogajanj z nekdanjo 

jugoslovansko republiko Makedonijo in se 

bo k temu vprašanju vrnil na podlagi 

novih informacij o napredku glede 

izpolnjevanja političnih meril in dobrih 

sosedskih odnosov; 

Or. en 
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Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 

Kostadinka Kuneva, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis 

Hadjigeorgiou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. znova izraža mnenje, da se dvostranskih 

vprašanj ne bi smelo uporabljati za 

oviranje pristopnega procesa; meni, da 

dvostranska vprašanja ne bi smela ovirati 

uradnega začetku pristopnih pogajanj, bi 

jih pa bilo treba rešiti še pred koncem 

pristopnega procesa; se zaveda, da ena od 

strani ne spoštuje sodbe Meddržavnega 

sodišča z dne 5. decembra 2011 o 

izvajanju začasnega sporazuma iz 

septembra 1995; poziva Grčijo, naj potrdi 

zavezo, zapisano v solunski agendi iz leta 

2003, ter ustvari pozitivno ozračje za 

reševanje dvostranskih razhajanj v duhu 

evropskih vrednot in načel; poziva k 

nadaljnjemu napredku, tudi v okviru 

medvladnih stikov na visoki ravni in 

dvostranskih odnosov z Bolgarijo, da bi v 

pogajanjih dosegli sporazum o dobrih 

sosedskih odnosih, na podlagi katerega bi 

reševali skupna vprašanja; ponavlja 

zaskrbljenost zaradi uporabe zgodovinskih 

tem v trenutni razpravi s sosedi ter 

pozdravlja vsa prizadevanja za skupno 

praznovanje skupnih zgodovinskih 

dogodkov s sosednjimi državami članicami 

EU; meni, da bi lahko to prispevalo k 

boljšemu razumevanju zgodovine in 

dobrim sosedskim odnosom; 

3. znova izraža mnenje, da bi bilo treba 

nerešena mednarodna vprašanja reševati 

pred začetkom pristopnih pogajanj; poziva 

h konstruktivnemu duhu in odprtemu 

dialogu, kar zadeva dvostranske odnose s 

sosednjimi državami, in pozdravlja 

najnovejši napredek v odnosih z 

Bolgarijo; 
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Kostadinka Kuneva, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis 
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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 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva k dejavnejši udeležbi EU pri 

reševanju vprašanja glede imena in 

podpira proaktiven pristop političnih 

voditeljev EU; poziva novo 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

osnuje nove pobude za izhod iz slepe ulice 

in s posebnim poročevalcem Združenih 

narodov sodeluje pri iskanju rešitve, ki bo 

sprejemljiva za obe strani; poziva Svet, naj 

v prvi polovici leta 2015 opravi temeljito 

razpravo o možnostih makedonskega 

vključevanja v EU; vztraja, da bi bilo treba 

vse države kandidatke in morebitne 

kandidatke v procesu vključevanja 

obravnavati glede na njihove dosežke; 

meni, da bi nadaljevanje pristopnega 

dialoga na visoki ravni s Komisijo 

zagotovilo dodatno kakovost procesa 

reform; 

4. poudarja, da so dobri sosedski odnosi in 

regionalno sodelovanje, vključno z 

rešitvijo vprašanja imena države, ki bo 

sprejemljiva za obe strani in dosežena s 

pogajanji pod okriljem Združenih 

narodov, bistven steber procesa pristopa te 

države k EU; poudarja, da je pomembno 

pokazati ustrezno zavezanost dobrim 

sosedskim odnosom, ki temelji zlasti na 

prijateljstvu, vzajemnem spoštovanju ter 

iskrenem in konstruktivnem dialogu; 

ponovno opozarja, da bi se bilo treba 

izogibati potezam, spornim ukrepom in 

izjavam, ki bi negativno vplivale na 

dobrososedske odnose; zahteva 

konkretnejše rezultate v zvezi s 

sodelovanjem, da bi vzpostavili dobre 

sosedske odnose; znova izraža 

zaskrbljenost zaradi uporabe zgodovinskih 

tem v sedanji razpravi s sosednjimi 

državami; 

Or. en 
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Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poziva vse članice Nata, zlasti vse 

države članice EU, ki so članice Nata, naj 

dejavno podprejo pristop nekdanje 

jugoslovanske republike Makedonije k 

zavezništvu Nato, da bi dosegli večjo 

varnost in politično stabilnost v 

jugovzhodni Evropi; 

črtano 

Or. en 

 

 


