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Horisontal ændring: 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  "Det/den/de makedonske" erstattes med 

"landets" 

(Horisontalt ændringsforslag, der vedrører 

hele teksten) 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

for Udenrigsudvalget 

2015-rapporten for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

Forslag til beslutning 

Betragtning F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at Rådet har blokeret for 

fremgang i landets tiltrædelsesproces til 

dels på grund af den uløste navnetvist med 

Grækenland; der henviser til, at bilaterale 

spørgsmål ikke bør anvendes til at 

obstruere tiltrædelsesprocessen, men bør 

behandles i en konstruktiv ånd og så tidligt 

som muligt under hensyntagen til FN's og 

EU's principper og værdier; 

F. der henviser til, at Rådet ved flere 

lejligheder har bekræftet EU's tilsagn for 

så vidt angår Thessalonikidagsordenen og 

den tidligere jugoslaviske republik 

Makedoniens kandidatstatus, ligesom det, 

senest i sine konklusioner af 15. december 

2015, har bekræftet sin uforbeholdne 

støtte til tiltrædelsesprocessen for den 

tidligere jugoslaviske republik 

Makedonien; der henviser til, at uafgjorte 

spørgsmål bør behandles i en konstruktiv 

ånd og så tidligt som muligt, helst før 

åbningen af tiltrædelsesforhandlingerne, 
under hensyntagen til FN's og EU's 

principper og værdier; 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

for Udenrigsudvalget 

2015-rapporten for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

Forslag til beslutning 

Betragtning G 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at der er enighed 

mellem Kommissionen, Rådet og 

Parlamentet om, at opretholdelsen af en 

positiv anbefaling om at indlede 

tiltrædelsesforhandlinger med landet skal 

være betinget af en fuldstændig 

gennemførelse af den politiske aftale fra 

juni/juli 2015 og af betydelige fremskridt 
med gennemførelsen af de hastende 

reformprioriteter; der henviser til, at fuld 

gennemførelse af den politiske aftale ville 

skabe et klima, hvor der er en realistisk 

mulighed for en forhandlet løsning på 

navnespørgsmålet med Grækenland; 

G. der henviser til, at Rådet vil vende 

tilbage til den tidligere jugoslaviske 

republik Makedonien efter valget i landet 

på grundlag af en forventet opdatering fra 

Kommissionen, i tråd med sine 

konklusioner fra december 2014; der 

henviser til, at fuld gennemførelse af den 

politiske aftale ville skabe et klima, hvor 

der er en realistisk mulighed for en 

forhandlet løsning på navnespørgsmålet 

med Grækenland; 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

for Udenrigsudvalget 

2015-rapporten for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. understreger behovet for at forberede 

valget efter de højeste internationale 

standarder, herunder at sikre frie og 

retfærdige valgprocedurer og styrke 

mediefriheden; udtrykker bekymring over, 

hvor langsomt det går med at revidere 

valglisten og med reformen af medierne; 

understreger, at den statslige 

valgkommission skal have fuld kapacitet til 

at udføre sit arbejde, og at en metode for 

revision af valglisten bør aftales mellem 

parterne og med et anerkendt niveau af 

kontroller på stedet for at sikre legitimitet; 

understreger endvidere, at det er vigtigt, at 

alle politiske aktører respekterer 

valgresultatet og deltager aktivt i det 

parlamentariske arbejde; noterer sig de 

vigtigste politiske kræfters fælles ansvar 

for processen med at forberede valget; 

opfordrer indtrængende det internationale 

samfund til at være til stede i form af en 

valgobservation; 

5. understreger behovet for at forberede 

valget efter de højeste internationale 

standarder, herunder at sikre frie og 

retfærdige valgprocedurer og styrke 

mediefriheden; beklager, at 

myndighederne indtil videre ikke har 

formået at gøre fremskridt med hensyn til 

at forbedre pålideligheden af valglisterne i 

overensstemmelse med internationale 

standarder og heller ikke har formået at 

gøre fremskridt med hensyn til de aftalte 

reformer, der skulle sikre, at medierne 

kan fungere uhindret og uafhængigt; 

understreger, at den statslige 

valgkommission skal have fuld kapacitet til 

at udføre sit arbejde, og at en metode for 

revision af valglisten bør aftales mellem 

parterne og med et anerkendt niveau af 

kontroller på stedet for at sikre legitimitet; 

understreger endvidere, at det er vigtigt, at 

alle politiske aktører respekterer 

valgresultatet og deltager aktivt i det 

parlamentariske arbejde; noterer sig de 

vigtigste politiske kræfters fælles ansvar 

for processen med at forberede valget; 

opfordrer indtrængende det internationale 

samfund til at være til stede i form af en 

valgobservation; 
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Punkt 43 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

43. bemærker, at landet har oplevet en 

hidtil uset migrationsstrøm, idet over 

500 000 mennesker indtil videre er rejst 

igennem landet i 2015; anerkender, at det 

har ageret som en ansvarlig partner i 

forbindelse med håndteringen af den 

enorme tilstrømning af migranter og 

flygtninge og i forbindelse med 

etableringen af effektive 

grænseforvaltningsforanstaltninger; 
noterer sig den økonomiske byrde, som 

denne tilstrømning har forårsaget; 

opfordrer Kommissionen til at øge støtten 

til grænseforvaltningskapacitet og til at 

give adgang til de relevante EU-

instrumenter og -programmer; opfordrer de 

kompetente myndigheder til at undgå og 

afstå fra enhver form for handling, 

herunder vold og magtanvendelse, som kan 

diskriminere flygtninge og migranter og 

bringe deres liv i fare; bemærker, at alle 

relevante initiativer bør være i 

overensstemmelse med EU's værdier og 

principper og bør respektere menneskers 

værdighed og liv; tilskynder de kompetente 

myndigheder til med EU's hjælp at 

forbedre modtagelses- og 

indkvarteringsfaciliteterne, det regionale 

samarbejde og informationsudvekslingen 

43. bemærker, at landet har oplevet en 

hidtil uset migrationsstrøm, idet over 

600 000 mennesker indtil videre er rejst 

igennem landet i 2015; noterer sig det 

økonomiske ansvar, som følger af denne 

tilstrømning; opfordrer Kommissionen til 

at øge støtten til modtagelseskapacitet og 

til at give adgang til de relevante EU-

instrumenter og -programmer; opfordrer de 

kompetente myndigheder til at undgå og 

afstå fra enhver form for handling, 

herunder vold og magtanvendelse, som kan 

diskriminere flygtninge og migranter og 

bringe deres liv i fare; bemærker, at alle 

relevante initiativer bør være i 

overensstemmelse med folkeretten og EU's 

værdier og principper og bør respektere 

menneskers værdighed og liv; tilskynder de 

kompetente myndigheder til med EU's 

hjælp at forbedre modtagelses- og 

indkvarteringsfaciliteterne, den regionale 

koordination og informationsudveksling 
og effektiviteten af grænseforvaltningen 

med henblik på at sikre og muliggøre en 

permanent og sikker passage for alle med 

behov for international beskyttelse uanset 

deres oprindelse, og til at udvide de 

retshåndhævende kapaciteter og bekæmpe 

menneskehandel; opfordrer indtrængende 
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i forbindelse hermed og en effektiv 

grænseforvaltning samt til at udvide 

retshåndhævelseskapaciteten og bekæmpe 

menneskehandel; opfordrer indtrængende 

landet til at gøre alt, hvad der er muligt for 

at sikre faciliteter for flygtninge og 

indvandrere, opretholde humane vilkår, 

afstå fra voldelig tilbagedrivelse og sikre 

streng overholdelse af landets egen 

lovgivning og folkeretten vedrørende 

flygtninge og asyl; bemærker, at det 

samlede antal grundløse asylansøgninger, 

der blev indgivet i 

Schengenmedlemslandene, er faldet; 

minder om, at der skal lægges særlig vægt 

på den sårbare situation for børn af 

migranter og flygtninge og uledsagede 

mindreårige, der rejser gennem landet, ved 

at forsyne dem med grundlæggende 

tjenesteydelser og sikre inddragelse af 

socialarbejdere til at sørge for passende 

beskyttelse; 

landet til at gøre alt, hvad der er muligt for 

at sikre faciliteter for flygtninge og 

indvandrere, opretholde humane vilkår, 

afstå fra enhver form for tilbagedrivelse 

og sikre streng overholdelse af landets 

egen lovgivning og folkeretten vedrørende 

flygtninge og asyl; bemærker, at det 

samlede antal grundløse asylansøgninger, 

der blev indgivet i 

Schengenmedlemslandene, er faldet; 

minder om, at der skal lægges særlig vægt 

på den sårbare situation for børn af 

migranter og flygtninge og uledsagede 

mindreårige, der rejser gennem landet, ved 

at forsyne dem med grundlæggende 

tjenesteydelser og sikre inddragelse af 

socialarbejdere til at sørge for passende 

beskyttelse; 

Or. en 
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Punkt 43 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  43a. understreger, at landet bør afholde 

sig fra ensidige og ukoordinerede skridt, 

som har negative virkninger for andre 

lande; fordømmer i den forbindelse den 

grænselukning, det har gennemført; 

opfordrer den tidligere jugoslaviske 

republik Makedonien til at handle i 

overensstemmelse med folkeretten, i 

ansvarsdelingens og solidaritetens ånd og 

til at sikre permanent og sikker passage 

for alle med behov for international 

beskyttelse uanset deres oprindelse; 

understreger, at de grænselukninger og -

restriktioner, som også andre lande i og 

uden for EU har gennemført, ikke er i 

overensstemmelse med konventionen om 

flygtninges retsstilling fra 1951 og 

protokollen hertil fra 1967; 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

for Udenrigsudvalget 
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Forslag til beslutning 

Punkt 44 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

44. mener, at EU-forhandlinger kun kan 

have positiv indvirkning på 

bestræbelserne på at få løst bilaterale 

tvister, hvis de samtidig skaber fremdrift 

og løftestangseffekt hvad angår stærkt 

nødvendige reformer, navnlig hvad angår 

retsstatsforhold, domstolenes 

uafhængighed og bekæmpelse af 

korruption, styrkelse af den multietniske 

samhørighed og sikring af troværdigheden 

af EU's udvidelsespolitik; 

44. mener, at åbning af EU-forhandlinger 

forudsætter gennemførelse af stærkt 

tiltrængte reformer, navnlig inden for 

retsstatsforhold, domstolenes 

uafhængighed og bekæmpelse af 

korruption, styrkelse af den multietniske 

samhørighed, gode naboskabsforbindelser 

og regionalt samarbejde; 

Or. en 
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Punkt 45 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

45. roser aftalen med Grækenland om 

elleve tillidsskabende foranstaltninger, 

navnlig inden for områderne uddannelse, 

kultur, energi og indre anliggender; 

bemærker, at samarbejde er den bedste 

tillidsskabende foranstaltning; bifalder som 

et positivt tegn høringerne af de to 

udenrigsministre i de respektive 

hovedstæder og oprettelsen af en fælles 

taskforce med henblik på at overvåge 

gennemførelsen af foranstaltningerne; 

opfordrer begge parter til at bygge videre 

på resultatet af disse møder og deltage i en 

konstruktiv debat på højt politisk plan, 

herunder om gennemførelsen af de 

tillidsskabende foranstaltninger med 

henblik på at berige det bilaterale 

samarbejde og styrke den gensidige tillid; 

tilskynder begge regeringer til at udnytte 

dette momentum og tage konkrete skridt i 

retning af at øge den gensidige tillid 

yderligere, også med hensyn til 

navneproblematikken; anmoder 

næstformanden/den højtstående 

repræsentant (NF/HR) og Kommissionen 

om at støtte samarbejdsånden og udvikle 

nye initiativer til at afhjælpe de resterende 

forskelle i overensstemmelse med Den 

Internationale Domstols dom af 5. 

45. roser aftalen med Grækenland om 

elleve tillidsskabende foranstaltninger, 

navnlig inden for områderne uddannelse, 

kultur, energi og indre anliggender; 

bemærker, at samarbejde er den bedste 

tillidsskabende foranstaltning; bifalder som 

et positivt tegn høringerne af de to 

udenrigsministre i de respektive 

hovedstæder og oprettelsen af en fælles 

taskforce med henblik på at overvåge 

gennemførelsen af foranstaltningerne; 

opfordrer begge parter til at bygge videre 

på resultatet af disse møder og deltage i en 

konstruktiv debat på højt politisk plan, 

herunder om gennemførelsen af de 

tillidsskabende foranstaltninger med 

henblik på at berige det bilaterale 

samarbejde og styrke den gensidige tillid; 

tilskynder begge regeringer til at udnytte 

dette momentum og tage konkrete skridt i 

retning af at øge den gensidige tillid 

yderligere, også med hensyn til 

navneproblematikken; gentager sin fulde 

støtte til FN-processen, som fortsat er den 

vigtigste ramme for en løsning, fordi den 

er anerkendt af begge parter; 
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december 2011 for i samarbejde med de to 

lande og FN's særlige repræsentant at 

arbejde hen imod en gensidigt acceptabel 

løsning på navneproblematikken og til at 

rapportere tilbage til Parlamentet; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 50 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

50. er af den opfattelse, at Makedoniens 

medlemsskab af NATO vil kunne bidrage 

til at opnå større sikkerhed og stabilitet i 

Sydøsteuropa; håber, at 

tiltrædelsesforhandlingerne indledes 

snarest muligt; 

udgår 

Or. en 

 

 


