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7.3.2016 B8-0310/9 

Изменение  9 

София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, 

Меря Кюльонен, Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0310/2016 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за бившата югославска република Македония за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Хоризонтално изменение 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Замяна на „македонски“ с „на 

държавата“ 

(Хоризонтално изменение, приложимо 

за целия текст) 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/10 

Изменение  10 

София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Меря Кюльонен, 

Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0310/2016 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за бившата югославска република Македония за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Съображение Е 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Е. като има предвид, че Съветът 

блокира развитието на процеса на 

присъединяване на държавата 

отчасти поради нерешения спор за 

името с Гърция; като има предвид, че 

двустранните въпроси не следва да се 

използват, за да се възпрепятства 

процесът на присъединяване към ЕС, а 

следва да бъдат разглеждани в 

конструктивен дух възможно най-рано в 

процеса на присъединяване, като се 

вземат предвид принципите и 

ценностите на ООН и на ЕС; 

Е. като има предвид, че Съветът 

нееднократно потвърди 

ангажимента на ЕС съгласно дневния 

ред от Солун и статута на държава 

кандидатка за членство на бившата 

югославска република Македония, 

както и отново потвърди 

категоричния си ангажимент към 

процеса на присъединяване на 

бившата югославска република 

Македония, като най-скорошният 

пример за това бяха заключенията на 

Съвета от 15 декември 2015 г.; като 

има предвид, че нерешените въпроси 

следва да бъдат разглеждани в 

конструктивен дух възможно най-рано, 

и за предпочитане преди започването 
на преговори за присъединяване, като се 

вземат предвид принципите и 

ценностите на ООН и на ЕС; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/11 

Изменение  11 

София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Меря Кюльонен, 

Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0310/2016 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за бившата югославска република Македония за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че съществува 

консенсус между Комисията, Съвета 

и Парламента, че запазването на 

положителната препоръка за 

започване на преговори за 

присъединяване с държавата следва 

да бъде обусловено от пълното 

прилагане на политическото 

споразумение от юни/юли 2015 г. и 

значителния напредък в 

изпълнението на приоритетите за 

неотложни реформи; като има 

предвид, че пълното прилагане на 

политическото споразумение би създало 

среда, в която е налице реална 

перспектива за разрешаване чрез 

преговори на проблема с името с 

Гърция; 

Ж. като има предвид, че Съветът ще 

се върне отново към случая на 

бившата югославска република 

Македония след изборите въз основа 

на очакваната актуална информация 

от Комисията, в съответствие със 

заключенията на Съвета от декември 

2014 г.; като има предвид, че пълното 

прилагане на политическото 

споразумение би създало среда, в която 

е налице реална перспектива за 

разрешаване чрез преговори на 

проблема с името с Гърция; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/12 

Изменение  12 

София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Меря Кюльонен, 

Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан 

Креспо, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0310/2016 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за бившата югославска република Македония за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. подчертава необходимостта от 

подготовка на изборите в съответствие с 

най-високите международни стандарти, 

включително от гарантиране на честни 

и свободни изборни процедури и 

повишаване на свободата на медиите; 

изразява загриженост относно бавния 

темп на одит на избирателните 

списъци и реформата на медиите; 

подчертава, че Държавната избирателна 

комисия трябва да разполага с пълен 

капацитет за извършване на работата си 

и че методологията за одит на 

избирателния списък следва да бъде 

одобрена от всички страни – с 

наличието на договорено равнище на 

проверки на място – за да се гарантира 

легитимността; освен това подчертава 

колко е важно всички политически 

участници да зачитат резултатите от 

изборите и активно да участват в 

парламентарните дейности; отбелязва 

споделената отговорност, която 

основните политически сили носят за 

процеса на подготовка на изборите; 

настоятелно призовава международната 

общност за наблюдение на изборите; 

5. подчертава необходимостта от 

подготовка на изборите в съответствие с 

най-високите международни стандарти, 

включително от гарантиране на честни 

и свободни изборни процедури и 

повишаване на свободата на медиите; 

изразява съжаление, че досега 

органите на държавата не са успели 

да отбележат напредък в 

подобряването на надеждността на 

избирателните списъци в 

съответствие с международните 

стандарти, нито са успели да 

постигнат напредък в договорените 

реформи относно гладкото и 

независимо функциониране на 

медиите; подчертава, че Държавната 

избирателна комисия трябва да 

разполага с пълен капацитет за 

извършване на работата си и че 

методологията за одит на избирателния 

списък следва да бъде одобрена от 

всички страни – с наличието на 

договорено равнище на проверки на 

място – за да се гарантира 

легитимността; освен това подчертава 

колко е важно всички политически 

участници да зачитат резултатите от 

изборите и активно да участват в 
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парламентарните дейности; отбелязва 

споделената отговорност, която 

основните политически сили носят за 

процеса на подготовка на изборите; 

настоятелно призовава международната 

общност за наблюдение на изборите; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/13 

Изменение  13 

София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Патрик Льо Ярик, Костас 

Хрисогонос, Мариза Матиаш, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Николаос 

Хундис, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0310/2016 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за бившата югославска република Македония за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 

 

Предложение за резолюция Изменение 

43. отбелязва, че държавата е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

през 2015 г.; признава, че държавата е 

действала като отговорен партньор 

по отношение на справянето с 

огромния приток на мигранти и 

бежанци и въвеждането на 

ефективни мерки за управление на 

границите; отбелязва икономическата 

тежест, създадена от този приток; 

призовава Комисията да увеличи 

подкрепата за капацитет за управление 

на границите и да разреши достъп до 

съответните инструменти и програми на 

ЕС; призовава компетентните органи да 

избягват и да се въздържат от всякакъв 

тип действия, включително насилие и 

използване на сила, които биха могли да 

бъдат дискриминационни спрямо 

бежанците и мигрантите и да 

застрашават техния живот; отбелязва, че 

всички съответни типове действия 

следва да бъдат в съответствие с 

ценностите и принципите на ЕС и 

следва да зачитат човешкото 

достойнство и човешкия живот; 

насърчава компетентните органи да 

43. отбелязва, че държавата е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 600 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

през 2015 г.; отбелязва 

икономическите трудности, 

създадени от това положение; 

призовава Комисията да увеличи 

подкрепата за капацитет за приемане и 

да разреши достъп до съответните 

инструменти и програми на ЕС; 

призовава компетентните органи да 

избягват и да се въздържат от всякакъв 

тип действия, включително насилие и 

използване на сила, които биха могли да 

бъдат дискриминационни спрямо 

бежанците и мигрантите и да 

застрашават техния живот; отбелязва, че 

всички съответни типове действия 

следва да бъдат в съответствие с 

международното право и ценностите и 

принципите на ЕС и следва да зачитат 

човешкото достойнство и човешкия 

живот; насърчава компетентните органи 

да подобрят, с подкрепата на ЕС, 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, по отношение на 
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подобрят, с подкрепата на ЕС, 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; настоятелно призовава 

държавата да направи всичко възможно, 

за да осигури съоръжения за бежанците 

и мигрантите, да поддържа хуманни 

условия, да се въздържа от насилствено 

отблъскване и да гарантира стриктното 

спазване на собственото си 

законодателство и на международното 

право в областта на бежанците и 

убежището; отбелязва, че общият брой 

на необосновани молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; припомня, че трябва да се 

обърне специално внимание на 

уязвимото положение на децата 

бежанци и мигранти и на 

непридружените малолетни и 

непълнолетни лица, които пътуват през 

държавата, като им се осигурят основни 

услуги и се гарантира достъпът на 

социални работници с цел осигуряване 

на подходяща закрила; 

осигуряването и позволяването на 

постоянно и безопасно преминаване 

на всички хора, нуждаещи се от 

международна закрила, независимо от 

техния произход, да увеличат 

капацитета за правоприлагане и да се 

борят с трафика на хора; настоятелно 

призовава държавата да направи всичко 

възможно, за да осигури съоръжения за 

бежанците и мигрантите, да поддържа 

хуманни условия, да се въздържа от 

всякакъв вид отблъскване и да 

гарантира стриктното спазване на 

собственото си законодателство и на 

международното право в областта на 

бежанците и убежището; отбелязва, че 

общият брой на необосновани молби за 

убежище, подадени в държави от 

Шенген, е намалял; припомня, че трябва 

да се обърне специално внимание на 

уязвимото положение на децата 

бежанци и мигранти и на 

непридружените малолетни и 

непълнолетни лица, които пътуват през 

държавата, като им се осигурят основни 

услуги и се гарантира достъпът на 

социални работници с цел осигуряване 

на подходяща закрила; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/14 

Изменение  14 

София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Патрик Льо Ярик, Костас 

Хрисогонос, Мариза Матиаш, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Николаос 

Хундис, Марина Албиол Гусман, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, 

Лола Санчес Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0310/2016 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за бившата югославска република Македония за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  43a. подчертава, че държавата следва 

да се въздържа от едностранни и 

некоординирани мерки, които имат 

отрицателно въздействие върху други 

държави; осъжда в този контекст 

затварянето на границата, 

извършено от нея; призовава бившата 

югославска република Македония да 

действа съгласно международното 

право, в дух на споделяне на 

отговорност и солидарност, както и 

да гарантира постоянно и безопасно 

преминаване на всички хора, 

нуждаещи се от международна 

закрила, независимо от техния 

произход; подчертава, че затварянето 

на границите и ограниченията, 

реализирани от други държави – 

членки на ЕС, и държави извън ЕС, не 

са в съответствие с Конвенцията от 

1951 г. за статута на бежанците и 

Протокола от 1967 г. към нея; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/15 

Изменение  15 

София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Патрик Льо Ярик, Костас 

Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Николаос Хундис, Марина 

Албиол Гусман, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес 

Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0310/2016 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за бившата югославска република Македония за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 44 

 

Предложение за резолюция Изменение 

44. счита, че преговорите с ЕС могат да 

имат само положително въздействие 

върху усилията за решаване на 

двустранни спорове, като в същото 

време ще генерират импулс и 

положително влияние по отношение 
така необходимите реформи, особено по 

отношение на принципите на правовата 

държава, независимостта на съдебната 

система и борбата с корупцията, ще 

укрепят многоетническото сближаване 

и ще запазят доверието в 

политиката на разширяване на ЕС; 

44. счита, че започването на 

преговорите с ЕС изисква да бъдат 

извършени така необходимите реформи, 

особено по отношение на принципите 

на правовата държава, независимостта 

на съдебната система и борбата с 

корупцията, ще укрепят 

многоетническото сближаване и 

добросъседските отношения и 

регионалното сътрудничество; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/16 

Изменение  16 

София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Меря Кюльонен, 

Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан 

Креспо, Лола Санчес Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес 

Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0310/2016 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за бившата югославска република Македония за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 

 

Предложение за резолюция Изменение 

45. приветства споразумението с Гърция 

относно 11 мерки за изграждане на 

доверие, най-вече в областта на 

образованието, културата, енергетиката 

и вътрешните работи; отбелязва, че 

сътрудничеството е най-добрата мярка 

за изграждане на доверие; приветства 

като положителен знак консултациите 

на високо равнище на двамата външни 

министри в съответните столици и 

създаването на съвместна работна 

група, която има за цел да наблюдава 

изпълнението на мерките; приканва 

двете страни да градят върху 

резултатите от тези срещи и да се 

ангажират в по-нататъшен 

конструктивен диалог на високо 

политическо равнище, включително 

относно изпълнението на мерките за 

изграждане на доверие с оглед на 

обогатяването на двустранното 

сътрудничество и укрепването на 

взаимното доверие; насърчава двете 

правителства да използват набраната 

инерция и да предприемат конкретни 

стъпки за по-нататъшното повишаване 

на взаимното доверие, включително по 

въпроса за името; приканва заместник-

45. приветства споразумението с Гърция 

относно 11 мерки за изграждане на 

доверие, най-вече в областта на 

образованието, културата, енергетиката 

и вътрешните работи; отбелязва, че 

сътрудничеството е най-добрата мярка 

за изграждане на доверие; приветства 

като положителен знак консултациите 

на високо равнище на двамата външни 

министри в съответните столици и 

създаването на съвместна работна 

група, която има за цел да наблюдава 

изпълнението на мерките; приканва 

двете страни да градят върху 

резултатите от тези срещи и да се 

ангажират в по-нататъшен 

конструктивен диалог на високо 

политическо равнище, включително 

относно изпълнението на мерките за 

изграждане на доверие с оглед на 

обогатяването на двустранното 

сътрудничество и укрепването на 

взаимното доверие; насърчава двете 

правителства да използват набраната 

инерция и да предприемат конкретни 

стъпки за по-нататъшното повишаване 

на взаимното доверие, включително по 

въпроса за името; потвърждава 
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председателя/върховния 

представител и Комисията да 

подкрепят духа на сътрудничество и 

да разработят нови инициативи за 

преодоляване на оставащите 

различия в съответствие с 

решението на Международния съд от 

5 декември 2011 г., за да работят, в 

сътрудничество с двете държави и 

специалния представител на ООН, за 

постигането на взаимно приемливо 

решение по въпроса за името, и да 

докладват за това на Парламента; 

отново пълната си подкрепа за 

процеса под егидата на ООН, който 

остава основната рамка за намиране 

на решение, тъй като е признат и от 

двете страни; 

Or. en 
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Изменение  17 

София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, 

Меря Кюльонен, Николаос Хундис, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, 

Лола Санчес Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, 

Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0310/2016 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за бившата югославска република Македония за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 50 

 

Предложение за резолюция Изменение 

50. счита, че македонското членство 

в НАТО би могло да допринесе за 

постигането на по-голяма сигурност 

и политическа стабилност в 

Югоизточна Европа; изразява 

надежда за скорошно започване на 

преговори за присъединяване; 

заличава се 

Or. en 

 

 


