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Τροπολογία 9
Σουία Σακοράυα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρσσόγονος, Στέλιος Κούλογλοσ,
Merja Kyllönen, Νικόλαος Χοσντής, Marina Albiol Guzmán
εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL
Πρόταση ψηυίσματος
B8-0310/2016
Ivo Vajgl
εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ
Έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Δεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο
Πρόταση ψηυίσματος
Οριζόντια τροπολογία
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία
Να αληηθαηαζηαζεί ε θξάζε «ηεο
Μαθεδνλίαο» από ηε θξάζε «ηεο ρώξαο»
(Οριζόντια τροπολογία ποσ ευαρμόζεται
στο σύνολο τοσ κειμένοσ)
Or. en
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Τροπολογία 10
Σουία Σακοράυα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρσσόγονος, Merja Kyllönen,
Νικόλαος Χοσντής
εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL
Πρόταση ψηυίσματος
B8-0310/2016
Ivo Vajgl
εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ
Έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Δεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο
Πρόταση ψηυίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην Σπκβνύιην
εκπνδίδεη ηελ πξόνδν ηεο εληαμηαθήο
δηαδηθαζίαο ηεο ρώξαο, ελ κέξεη ιόγσ ηνπ
αλεπίιπηνπ δεηήκαηνο ηεο νλνκαζίαο
κεηαμύ ηεο ΠΓΔΜ θαη ηεο Ειιάδαο·
ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα δηκεξή
δεηήκαηα δελ ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξεκπόδηζε
ηεο εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο ζηελ ΕΕ,
αιιά όηη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη
κε επνηθνδνκεηηθό πλεύκα θαη ζε όζν ην
δπλαηόλ πην πξώηκν ζηάδην θαηά ηελ
εληαμηαθή δηαδηθαζία, ιακβάλνληαο
ππόςε ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηνπ ΟΗΕ θαη
ηεο ΕΕ·

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην Σπκβνύιην
έρεη επαλεηιεκκέλσο δηαηξαλώζεη ηε
δέζκεπζε ηεο ΕΕ ζην πιαίζην ηνπ
ζεκαηνινγίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ην
θαζεζηώο ππνςήθηαο ρώξαο ηεο Πξώελ
Γηνπγθνζιαβηθήο Δεκνθξαηίαο ηεο
Μαθεδνλίαο, θαη έρεη επαλαιάβεη ηελ
αδηακθηζβήηεηε πξνζήισζή ηνπ ζηελ
εληαμηαθή δηαδηθαζία ηεο Πξώελ
Γηνπγθνζιαβηθήο Δεκνθξαηίαο ηεο
Μαθεδνλίαο ζηελ ΕΕ, πιένλ πξόζθαηα
ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ηεο 15εο
Δεθεκβξίνπ 2015· ιακβάλνληαο ππόςε όηη
ηα εθθξεκή δεηήκαηα πξέπεη λα επηιπζνύλ
κε επνηθνδνκεηηθό πλεύκα ην ηαρύηεξν
δπλαηό, θαη θαηά πξνηίκεζε πξηλ από ηελ
έλαξμε ησλ εληαμηαθώλ
δηαπξαγκαηεύζεσλ, ιακβάλνληαο ππόςε
ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηνπ ΟΗΕ θαη ηεο
ΕΕ·
Or. en
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Τροπολογία 11
Σουία Σακοράυα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρσσόγονος, Merja Kyllönen,
Νικόλαος Χοσντής
εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL
Πρόταση ψηυίσματος
B8-0310/2016
Ivo Vajgl
εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ
Έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Δεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο
Πρόταση ψηυίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Επηηξνπή,
ην Σπκβνύιην θαη ην Κνηλνβνύιην
ζπκθσλνύλ πσο ε δηαηήξεζε ηεο ζεηηθήο
ζύζηαζεο όζνλ αθνξά ηελ έλαξμε ησλ
εληαμηαθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ κε ηε
ρώξα εμαξηάηαη από ηελ πιήξε εθαξκνγή
ηεο πνιηηηθήο ζπκθσλίαο ηνπ
Ινπλίνπ/Ινπιίνπ 2015 θαη από ηελ
νπζηαζηηθή πξόνδν ζηελ εθαξκνγή ησλ
Επεηγνπζώλ Μεηαξξπζκηζηηθώλ
Πξνηεξαηνηήησλ· ιακβάλνληαο επίζεο
ππόςε όηη ε πιήξεο πινπνίεζε ηεο
πνιηηηθήο ζπκθσλίαο ζα δεκηνπξγνύζε έλα
πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα ππήξρε ε
ξεαιηζηηθή πξννπηηθή κηαο ζπκθσλίαο
κεηά από δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηελ Ειιάδα
όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο·

Z. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην Σπκβνύιην
ζα επαλέιζεη ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ
ηελ Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Δεκνθξαηία
ηεο Μαθεδνλίαο κεηά ηηο εθινγέο, επί ηε
βάζεη κηαο αλακελόκελεο
επηθαηξνπνίεζεο από ηελ Επηηξνπή,
ζύκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ
ελέθξηλε ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2014·
ιακβάλνληαο επίζεο ππόςε όηη ε πιήξεο
πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ζπκθσλίαο ζα
δεκηνπξγνύζε έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν
ζα ππήξρε ε ξεαιηζηηθή πξννπηηθή κηαο
ζπκθσλίαο κεηά από δηαπξαγκαηεύζεηο κε
ηελ Ειιάδα όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο
νλνκαζίαο·
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Τροπολογία 12
Σουία Σακοράυα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρσσόγονος, Merja Kyllönen,
Νικόλαος Χοσντής, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán
Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez
εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL
Πρόταση ψηυίσματος
B8-0310/2016
Ivo Vajgl
εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ
Έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Δεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 5
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία

5. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα
πξνεηνηκαζζνύλ νη εθινγέο κε βάζε ηα
πςειόηεξα δηεζλή πξόηππα,
εμαζθαιίδνληαο κεηαμύ άιισλ ειεύζεξεο
θαη αδηάβιεηεο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη
εληζρύνληαο ηελ ειεπζεξία ησλ κέζσλ
ελεκέξσζεο· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ
γηα ηνλ αξγό ξπζκό ηνπ ειέγρνπ ηνπ
εθινγηθνύ θαηαιόγνπ θαη ηεο
κεηαξξύζκηζεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο·
ηνλίδεη όηη ε Κξαηηθή Εθινγηθή Επηηξνπή
πξέπεη λα έρεη πιήξε ηθαλόηεηα
δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηώλ ηεο θαη όηη ζα
πξέπεη λα ζπκθσλεζεί από όια ηα
θόκκαηα κηα κεζνδνινγία γηα ηνλ έιεγρν
ηνπ εθινγηθνύ θαηαιόγνπ, κε έλα
ζπκθσλεκέλν επίπεδν ειέγρσλ ζην πεδίν,
ώζηε λα δηαζθαιηζζεί ε λνκηκόηεηα·
ππνγξακκίδεη, επηπιένλ, όηη είλαη
ζεκαληηθό λα ζεβαζηνύλ όινη νη πνιηηηθνί
θνξείο ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ θαη
λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηηο
θνηλνβνπιεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο·
ζεκεηώλεη ηελ ζπλππεπζπλόηεηα ησλ
κεηδόλσλ πνιηηηθώλ δπλάκεσλ γηα ηε
δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ησλ εθινγώλ·
θαιεί ηε δηεζλή θνηλόηεηα λα είλαη
παξνύζα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ
εθινγώλ·

5. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα
πξνεηνηκαζζνύλ νη εθινγέο κε βάζε ηα
πςειόηεξα δηεζλή πξόηππα,
εμαζθαιίδνληαο κεηαμύ άιισλ ειεύζεξεο
θαη αδηάβιεηεο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη
εληζρύνληαο ηελ ειεπζεξία ησλ κέζσλ
ελεκέξσζεο· εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ δηόηη
νη αξρέο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη
κέρξη ζηηγκήο θακία πξόνδν πξνθεηκέλνπ
λα βειηηώζνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ
εθινγηθώλ θαηαιόγσλ ζύκθσλα κε ηα
δηεζλή πξόηππα, νύηε έρνπλ
πξαγκαηνπνηήζεη θακία πξόνδν όζνλ
αθνξά ηηο ζπκθσλεζείζεο
κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ εύξπζκε θαη
αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ
ελεκέξσζεο· ηνλίδεη όηη ε Κξαηηθή
Εθινγηθή Επηηξνπή πξέπεη λα έρεη πιήξε
ηθαλόηεηα δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηώλ ηεο
θαη όηη ζα πξέπεη λα ζπκθσλεζεί από όια
ηα θόκκαηα κηα κεζνδνινγία γηα ηνλ
έιεγρν ηνπ εθινγηθνύ θαηαιόγνπ, κε έλα
ζπκθσλεκέλν επίπεδν ειέγρσλ ζην πεδίν,
ώζηε λα δηαζθαιηζζεί ε λνκηκόηεηα·
ππνγξακκίδεη, επηπιένλ, όηη είλαη
ζεκαληηθό λα ζεβαζηνύλ όινη νη πνιηηηθνί
θνξείο ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ θαη
λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηηο
θνηλνβνπιεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο·
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ζεκεηώλεη ηελ ζπλππεπζπλόηεηα ησλ
κεηδόλσλ πνιηηηθώλ δπλάκεσλ γηα ηε
δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ησλ εθινγώλ·
θαιεί ηε δηεζλή θνηλόηεηα λα είλαη
παξνύζα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ
εθινγώλ·
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Τροπολογία 13
Σουία Σακοράυα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Patrick Le Hyaric, Κώστας Χρσσόγονος,
Marisa Matias, Στέλιος Κούλογλοσ, Merja Kyllönen, Νικόλαος Χοσντής, Marina Albiol
Guzmán
εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL
Πρόταση ψηυίσματος
B8-0310/2016
Ivo Vajgl
εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ
Έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Δεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 43
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία

43. ζεκεηώλεη όηη ε ρώξα βξίζθεηαη
αληηκέησπε κε έλα πξσηνθαλέο
κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα θαη πεξηζζόηεξνη
από 500.000 άλζξσπνη δηήιζαλ από ην
έδαθόο ηεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2015·
αλαγλσξίδεη όηη ε ρώξα έρεη ελεξγήζεη σο
αμηόπηζηνο εηαίξνο, θαηά ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ ηεξάζηηνπ ξεύκαηνο
κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ θαη ηε ιήςε
απνηειεζκαηηθώλ κέηξσλ δηαρείξηζεο
ζπλόξσλ· επηζεκαίλεη ηελ νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε πνπ δεκηνύξγεζε απηό ην
ξεύκα· θαιεί ηελ Επηηξνπή λα εληζρύζεη ηε
ζηήξημε ησλ ηθαλνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ
ζπλόξσλ θαη λα επηηξέςεη ηελ πξόζβαζε
ζηα ζρεηηθά κέζα θαη πξνγξάκκαηα ηεο
ΕΕ· θαιεί ηηο αξκόδηεο αξρέο λα
απνθύγνπλ θάζε είδνπο πξάμε πνπ ζα
κπνξνύζε λα εηζαγάγεη δηαθξίζεηο ή λα
ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δσή πξνζθύγσλ ή
κεηαλαζηώλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο βίαο
θαη ηεο ρξήζεο θαηαλαγθαζκνύ, θαη λα
απέρνπλ από ηέηνηνπ είδνπο πξάμεηο·
ζεκεηώλεη όηη όιεο νη ζρεηηθέο πξάμεηο ζα
πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηηο αμίεο θαη ηηο
αξρέο ηεο ΕΕ θαη λα ζέβνληαη ηελ
αμηνπξέπεηα ησλ αλζξώπσλ θαη ηεο
αλζξώπηλεο δσήο· ελζαξξύλεη ηηο αξκόδηεο
αξρέο λα αλαβαζκίζνπλ, κε ηε βνήζεηα ηεο

43. ζεκεηώλεη όηη ε ρώξα βξίζθεηαη
αληηκέησπε κε έλα πξσηνθαλέο
κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα θαη πεξηζζόηεξνη
από 600.000 άλζξσπνη δηήιζαλ από ην
έδαθόο ηεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2015·
επηζεκαίλεη ηηο νηθνλνκηθέο επζύλεο πνπ
δεκηνύξγεζε απηή ε θαηάζηαζε· θαιεί
ηελ Επηηξνπή λα εληζρύζεη ηε ζηήξημε ησλ
ηθαλνηήησλ ππνδνρήο θαη λα επηηξέςεη ηελ
πξόζβαζε ζηα ζρεηηθά κέζα θαη
πξνγξάκκαηα ηεο ΕΕ· θαιεί ηηο αξκόδηεο
αξρέο λα απνθύγνπλ θάζε είδνπο πξάμε
πνπ ζα κπνξνύζε λα εηζαγάγεη δηαθξίζεηο
ή λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δσή πξνζθύγσλ ή
κεηαλαζηώλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο βίαο
θαη ηεο ρξήζεο θαηαλαγθαζκνύ, θαη λα
απέρνπλ από ηέηνηνπ είδνπο πξάμεηο·
ζεκεηώλεη όηη όιεο νη ζρεηηθέο πξάμεηο ζα
πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ην δηεζλέο δίθαην
θαη ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηεο ΕΕ θαη λα
ζέβνληαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ αλζξώπσλ
θαη ηεο αλζξώπηλεο δσήο· ελζαξξύλεη ηηο
αξκόδηεο αξρέο λα αλαβαζκίζνπλ, κε ηε
βνήζεηα ηεο ΕΕ, ηηο εγθαηαζηάζεηο
ππνδνρήο θαη δηακνλήο, ηνλ πεξηθεξεηαθό
ζπληνληζκό θαη ηελ αληαιιαγή
πιεξνθνξηώλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε ησλ ζπλόξσλ, ππό ηελ έλλνηα
ηεο εμαζθάιηζεο θαη ηεο παξνρήο
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ΕΕ, ηηο εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο θαη
δηακνλήο, ηνλ πεξηθεξεηαθό ζπληνληζκό
θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπλόξσλ,
λα εληζρύζεη ηηο ηθαλόηεηεο επηβνιήο ηνπ
λόκνπ θαη λα θαηαπνιεκήζεη ηελ εκπνξία
αλζξώπσλ· θαιεί ηε ρώξα λα θαηαβάιεη
θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα
εμαζθαιίζεη ππνδνκέο θαη αλζξώπηλεο
ζπλζήθεο γηα ηνπο πξόζθπγεο θαη ηνπο
κεηαλάζηεο, λα απνθύγεη ηε βίαηε
απώζεζή ηνπο θαη λα δηαζθαιίζεη ηνλ
απζηεξό ζεβαζκό ηεο λνκνζεζίαο ηεο
ρώξαο θαη ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ ζρεηηθά κε
ηνπο πξόζθπγεο θαη ην άζπιν· ζεκεηώλεη
όηη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο αδηθαηνιόγεησλ
αηηήζεσλ αζύινπ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε
ρώξεο κέιε ηεο δώλεο Σέλγθελ έρεη
κεησζεί· ππελζπκίδεη όηη πξέπεη λα δνζεί
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επάισηε
θαηάζηαζε ησλ παηδηώλ πξνζθύγσλ θαη
κεηαλαζηώλ θαη ησλ αζπλόδεπησλ
αλειίθσλ πνπ δηαζρίδνπλ ηε ρώξα, λα ηνπο
παξέρνληαη βαζηθέο ππεξεζίεο θαη λα
εμαζθαιηζηεί πξόζβαζε ζε θνηλσληθνύο
ιεηηνπξγνύο ώζηε λα ηνπο παξέρεηαη ε
δένπζα πξνζηαζία·

δπλαηόηεηαο κόληκεο θαη αζθαινύο
δηέιεπζεο γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ
ρξεηάδνληαη δηεζλή πξνζηαζία
αλεμαξηήησο θαηαγσγήο ηνπο, λα
εληζρύζεη ηηο ηθαλόηεηεο επηβνιήο ηνπ
λόκνπ θαη λα θαηαπνιεκήζεη ηελ εκπνξία
αλζξώπσλ· θαιεί ηε ρώξα λα θαηαβάιεη
θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα
εμαζθαιίζεη ππνδνκέο θαη αλζξώπηλεο
ζπλζήθεο γηα ηνπο πξόζθπγεο θαη ηνπο
κεηαλάζηεο, λα απνθύγεη ηελ θάζε είδνπο
απώζεζή ηνπο θαη λα δηαζθαιίζεη ηνλ
απζηεξό ζεβαζκό ηεο λνκνζεζίαο ηεο
ρώξαο θαη ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ ζρεηηθά κε
ηνπο πξόζθπγεο θαη ην άζπιν· ζεκεηώλεη
όηη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο αδηθαηνιόγεησλ
αηηήζεσλ αζύινπ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε
ρώξεο κέιε ηεο δώλεο Σέλγθελ έρεη
κεησζεί· ππελζπκίδεη όηη πξέπεη λα δνζεί
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επάισηε
θαηάζηαζε ησλ παηδηώλ πξνζθύγσλ θαη
κεηαλαζηώλ θαη ησλ αζπλόδεπησλ
αλειίθσλ πνπ δηαζρίδνπλ ηε ρώξα, λα ηνπο
παξέρνληαη βαζηθέο ππεξεζίεο θαη λα
εμαζθαιηζηεί πξόζβαζε ζε θνηλσληθνύο
ιεηηνπξγνύο ώζηε λα ηνπο παξέρεηαη ε
δένπζα πξνζηαζία·
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B8-0310/14

Τροπολογία 14
Σουία Σακοράυα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Patrick Le Hyaric, Κώστας Χρσσόγονος,
Marisa Matias, Στέλιος Κούλογλοσ, Merja Kyllönen, Νικόλαος Χοσντής, Marina Albiol
Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey,
Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez
εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL
Πρόταση ψηυίσματος
B8-0310/2016
Ivo Vajgl
εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ
Έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Δεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 43 α (νέα)
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία
43α. ηνλίδεη όηη ε ρώξα ζα πξέπεη λα
απόζρεη από ηε ιήςε κνλνκεξώλ θαη
αζπληόληζησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ
αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζε άιιεο ρώξεο·
θαηαδηθάδεη, ζην πιαίζην απηό, ην
θιείζηκν ησλ ζπλόξσλ ζην νπνίν πξνέβε·
θαιεί ηελ Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή
Δεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο λα
ελεξγήζεη ζύκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην,
ζε έλα πλεύκα θαηαλνκήο ησλ επζπλώλ
θαη αιιειεγγύεο, θαη λα εγγπεζεί ηε
κόληκε θαη αζθαιή δηέιεπζε όισλ ησλ
αλζξώπσλ πνπ ρξεηάδνληαη δηεζλή
πξνζηαζία, αλεμαξηήησο θαηαγσγήο
ηνπο· ηνλίδεη όηη ην θιείζηκν ησλ ζπλόξσλ
θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί
από άιια θξάηε ηεο ΕΕ ή ηξίηεο ρώξεο
δελ ζπλάδνπλ κε ηε Σύκβαζε ηνπ 1951
πεξί ηνπ θαζεζηώηνο ηνπ πξόζθπγα θαη
κε ην Πξσηόθνιιν απηήο ηνπ 1967·
Or. en
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Τροπολογία 15
Σουία Σακοράυα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Patrick Le Hyaric, Κώστας Χρσσόγονος,
Στέλιος Κούλογλοσ, Merja Kyllönen, Νικόλαος Χοσντής, Marina Albiol Guzmán, Tania
González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga,
Estefanía Torres Martínez
εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL
Πρόταση ψηυίσματος
B8-0310/2016
Ivo Vajgl
εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ
Έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Δεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 44
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία

44. ζεσξεί όηη νη δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηελ
ΕΕ ζα είραλ ζεηηθή επίδξαζε ζηηο
πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίιπζε ησλ
δηκεξώλ δηελέμεσλ θαη ζα έδηλαλ ώζεζε
θαη ζα ιεηηνπξγνύζαλ σο θηλεηήξηνο
κνριόο ζε ζρέζε κε απόιπηα αλαγθαίεο
κεηαξξπζκίζεηο, ηδίσο όζνλ αθνξά ηνλ
ζεβαζκό ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηελ
αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ηελ
ελίζρπζε ηεο πνιπεζλνηηθήο ζπλνρήο,
θαζώο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο
ηεο πνιηηηθήο δηεύξπλζεο ηεο ΕΕ·

44. ζεσξεί όηη ε έλαξμε
δηαπξαγκαηεύζεσλ κε ηελ ΕΕ απαηηεί
θάπνηεο απόιπηα αλαγθαίεο
κεηαξξπζκίζεηο, ηδίσο όζνλ αθνξά ηνλ
ζεβαζκό ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηελ
αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ηελ
ελίζρπζε ηεο πνιπεζλνηηθήο ζπλνρήο,
θαζώο θαη θαιέο ζρέζεηο γεηηνλίαο θαη
θαιή πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία·
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Τροπολογία 16
Σουία Σακοράυα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρσσόγονος, Merja Kyllönen,
Νικόλαος Χοσντής, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán
Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez
εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL
Πρόταση ψηυίσματος
B8-0310/2016
Ivo Vajgl
εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ
Έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Δεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 45
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία

45. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ
ζπκθσλία κε ηελ Ειιάδα ζε 11 κέηξα
νηθνδόκεζεο εκπηζηνζύλεο, θπξίσο ζηνπο
ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ πνιηηηζκνύ,
ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ εζσηεξηθώλ
ππνζέζεσλ· ζεκεηώλεη όηη ε ζπλεξγαζία
απνηειεί ην θαιύηεξν κέηξν νηθνδόκεζεο
εκπηζηνζύλεο· ραηξεηίδεη, σο ζεηηθό βήκα,
ηηο δηαβνπιεύζεηο πςεινύ επηπέδνπ ησλ
δύν Υπνπξγώλ Εμσηεξηθώλ ζηηο
αληίζηνηρεο πξσηεύνπζεο θαη ηε
δεκηνπξγία θνηλήο εηδηθήο νκάδαο γηα ηελ
επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ·
θαιεί θαη ηηο δύν πιεπξέο λα αμηνπνηήζνπλ
ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ζπλάληεζεο
θαη λα δηεμαγάγνπλ πεξαηηέξσ
επνηθνδνκεηηθέο ζπδεηήζεηο ζε πςειό
πνιηηηθό επίπεδν, κεηαμύ άιισλ όζνλ
αθνξά ηελ εθαξκνγή κέηξσλ νηθνδόκεζεο
εκπηζηνζύλεο, κε ζηόρν λα εκπινπηηζηεί ε
δηκεξήο ζπλεξγαζία θαη λα εληζρπζεί ε
ακνηβαία εκπηζηνζύλε· πξνηξέπεη ηηο δύν
θπβεξλήζεηο λα επσθειεζνύλ από ηε
δπλακηθή πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη λα
ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ
πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ακνηβαίαο
εκπηζηνζύλεο, κεηαμύ άιισλ θαη όζνλ
αθνξά ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο· θαιεί ηελ
Αληηπξόεδξν/Ύπαηε Εθπξόζσπν

45. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ
ζπκθσλία κε ηελ Ειιάδα ζε 11 κέηξα
νηθνδόκεζεο εκπηζηνζύλεο, θπξίσο ζηνπο
ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ πνιηηηζκνύ,
ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ εζσηεξηθώλ
ππνζέζεσλ· ζεκεηώλεη όηη ε ζπλεξγαζία
απνηειεί ην θαιύηεξν κέηξν νηθνδόκεζεο
εκπηζηνζύλεο· ραηξεηίδεη, σο ζεηηθό βήκα,
ηηο δηαβνπιεύζεηο πςεινύ επηπέδνπ ησλ
δύν Υπνπξγώλ Εμσηεξηθώλ ζηηο
αληίζηνηρεο πξσηεύνπζεο θαη ηε
δεκηνπξγία θνηλήο εηδηθήο νκάδαο γηα ηελ
επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ·
θαιεί θαη ηηο δύν πιεπξέο λα αμηνπνηήζνπλ
ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ζπλάληεζεο
θαη λα δηεμαγάγνπλ πεξαηηέξσ
επνηθνδνκεηηθέο ζπδεηήζεηο ζε πςειό
πνιηηηθό επίπεδν, κεηαμύ άιισλ όζνλ
αθνξά ηελ εθαξκνγή κέηξσλ νηθνδόκεζεο
εκπηζηνζύλεο, κε ζηόρν λα εκπινπηηζηεί ε
δηκεξήο ζπλεξγαζία θαη λα εληζρπζεί ε
ακνηβαία εκπηζηνζύλε· πξνηξέπεη ηηο δύν
θπβεξλήζεηο λα επσθειεζνύλ από ηε
δπλακηθή πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη λα
ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ
πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ακνηβαίαο
εκπηζηνζύλεο, κεηαμύ άιισλ θαη όζνλ
αθνξά ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο·
επαλαιακβάλεη ηελ πιήξε ππνζηήξημή
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(ΑΠ/ΥΕ) θαη ηελ Επηηξνπή λα
ππνζηεξίμνπλ ην πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη
λα αλαπηύμνπλ λέεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ
ππέξβαζε ησλ ππόινηπσλ δηαθνξώλ,
ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ Δηεζλνύο
Δηθαζηεξίνπ ηεο 5εο Δεθεκβξίνπ 2011,
νύησο ώζηε λα εξγαζηνύλ, καδί κε ηηο
δύν ρώξεο θαη ηνλ Εηδηθό Απεζηαικέλν
ηνπ ΟΗΕ, πξνο κηα ακνηβαία απνδεθηή
ιύζε ζην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο θαη λα
ππνβάινπλ ζρεηηθή έθζεζε ζην
Κνηλνβνύιην·

ηνπ πξνο ηε δηαδηθαζία ηνπ ΟΗΕ, ε
νπνία παξακέλεη ην βαζηθό πιαίζην γηα
ηελ εμεύξεζε ιύζεο όπσο αλαγλσξίδεηαη
από ακθόηεξεο ηηο πιεπξέο·
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Τροπολογία 17
Σουία Σακοράυα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρσσόγονος, Στέλιος Κούλογλοσ,
Merja Kyllönen, Νικόλαος Χοσντής, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola
Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol
Guzmán
εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL
Πρόταση ψηυίσματος
B8-0310/2016
Ivo Vajgl
εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ
Έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Δεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 50
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία

50. ζεσξεί όηη ε έληαμε ηεο Μαθεδνλίαο
ζην ΝΑΤΟ ζα ζπλέβαιιε ζε κεγαιύηεξε
αζθάιεηα θαη πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα ζηε
Ννηηναλαηνιηθή Επξώπε· επειπηζηεί όηη
ζα μεθηλήζνπλ ζύληνκα εληαμηαθέο
δηαπξαγκαηεύζεηο·

δηαγξάθεηαη
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