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Muudatusettepanek  9 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

väliskomisjoni nimel 

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Horisontaalne muudatusettepanek 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  Asendada „Makedoonia“ sõnaga „riik“ 

(Horisontaalne muudatusettepanek, mida 

kohaldatakse kogu teksti ulatuses.) 

Or. en 
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Muudatusettepanek  10 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, 

Nikolaos Chountis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

väliskomisjoni nimel 

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus F 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

F. arvestades, et nõukogu on tõkestanud 

selle riigi ühinemisprotsessi edenemist, 

osaliselt lahendamata nimevaidluse tõttu 

Kreekaga; arvestades, et kahepoolseid 

küsimusi ei tohiks kasutada ELiga 

ühinemise protsessi takistamiseks, vaid 

neid tuleks selles protsessis võimalikult 

vara konstruktiivselt käsitleda, võttes 

arvesse ÜRO ja ELi põhimõtteid ja 

väärtusi; 

F. arvestades, et nõukogu on korduvalt 

kinnitanud Thessaloniki tegevuskava 

raames võetud ELi kohustust ja endise 

Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 

kandidaatriigi staatust, samuti rõhutanud 

üheselt mõistetavat toetust endise 

Jugoslaavia Makedoonia vabariigi ELiga 

ühinemise protsessile, tehes seda viimati 

oma 15. detsembri 2015. aasta järeldustes; 

arvestades, et lahendamata küsimusi 

tuleks käsitleda konstruktiivses vaimus, 

võimalikult vara ning eelistatavalt enne 

ühinemisläbirääkimiste alustamist, võttes 

seejuures arvesse ÜRO ja ELi põhimõtteid 

ja väärtusi; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  11 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, 

Nikolaos Chountis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

väliskomisjoni nimel 

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

G. arvestades, et komisjon, nõukogu ja 

Euroopa Parlament on ühisel arvamusel, 

et riigiga ühinemisläbirääkimiste 

alustamise soovitamine sõltub 2015. aasta 

juunis-juulis sõlmitud poliitilise 

kokkuleppe täielikust rakendamisest ja 

sisulistest edusammudest kiireloomuliste 

reformiprioriteetide elluviimisel; 
arvestades, et poliitilise kokkuleppe täielik 

rakendamine looks keskkonna, kus on 

reaalne väljavaade lahendada 

läbirääkimiste teel nimevaidlus Kreekaga; 

G. arvestades, et vastavalt oma 2014. aasta 

detsembri järeldustele pöördub nõukogu 

endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 

teema juurde tagasi pärast riigis 

toimunud valimisi, tuginedes komisjoni 

koostatavale ülevaatele; arvestades, et 

poliitilise kokkuleppe täielik rakendamine 

looks keskkonna, kus on reaalne 

väljavaade lahendada läbirääkimiste teel 

nimevaidlus Kreekaga; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  12 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

väliskomisjoni nimel 

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. toonitab, et valimised tuleb ette 

valmistada vastavalt kõrgeimatele 

rahvusvahelistele standarditele, sealhulgas 

tuleb tagada, et valimised oleks vabad ja 

õiglased, ning edendada meediavabadust; 

väljendab muret selle pärast, et valijate 

nimekirja kontrollimine ja meediareform 

edenevad aeglaselt; rõhutab, et riiklikul 

valimiskomisjonil peab olema täielik 

suutlikkus oma töö tegemiseks ning kõik 

osalised peavad nõustuma valijate 

nimekirja kontrolli metoodikaga, mille 

õiguspärasuse tagamiseks toimub 

kokkulepitud tasemel kohapealne kontroll; 

rõhutab lisaks, kui oluline on, et kõik 

poliitilised jõud tunnustaksid 

valimistulemusi ja osaleksid aktiivselt 

parlamentaarses tegevuses; märgib, et 

suuremad poliitilised jõud vastutavad 

valimiste ettevalmistamise eest ühiselt; 

nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus 

osaleks valimiste vaatlemisel; 

5. toonitab, et valimised tuleb ette 

valmistada vastavalt kõrgeimatele 

rahvusvahelistele standarditele, sealhulgas 

tuleb tagada, et valimised oleks vabad ja 

õiglased, ning edendada meediavabadust; 

peab kahetsusväärseks, et ametiasutused 

ei ole siiani teinud mingeid edusamme 

valijate registrite usaldusväärsuse 

suurendamiseks vastavalt 

rahvusvahelistele standarditele, samuti ei 

ole sugugi edenenud kokkulepitud 

reformid meedia sujuvaks ja sõltumatuks 

toimimiseks; rõhutab, et riiklikul 

valimiskomisjonil peab olema täielik 

suutlikkus oma töö tegemiseks ning kõik 

osalised peavad nõustuma valijate 

nimekirja kontrolli metoodikaga, mille 

õiguspärasuse tagamiseks toimub 

kokkulepitud tasemel kohapealne kontroll; 

rõhutab lisaks, kui oluline on, et kõik 

poliitilised jõud tunnustaksid 

valimistulemusi ja osaleksid aktiivselt 

parlamentaarses tegevuses; märgib, et 

suuremad poliitilised jõud vastutavad 

valimiste ettevalmistamise eest ühiselt; 

nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus 

osaleks valimiste vaatlemisel; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  13 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol 

Guzmán 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

väliskomisjoni nimel 

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 43 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

43. märgib, et riik seisab silmitsi 

enneolematu rändevooga, nii et 2015. 

aastal käis riigist läbi üle 500 000 inimese; 

tõdeb, et riik on olnud migrantide ja 

pagulaste tohutu sissevooluga 

toimetulemisel ning tõhusate 

piirihaldusmeetmete võtmisel 

vastutustundlik partner; võtab teadmiseks 

sissevooluga kaasneva 

majanduskoormuse; kutsub komisjoni üles 

tõhustama piirihaldussuutlikkuse 

toetamist ja võimaldama juurdepääsu 

asjakohastele ELi vahenditele ja 

programmidele; palub pädevatel asutustel 

vältida selliseid meetmeid ja hoiduda 

sellistest tegevustest, millega võidakse 

pagulasi ja migrante diskrimineerida ja 

seada ohtu nende elu, sealhulgas tuleks 

hoiduda vägivalla ja jõu kasutamisest; 

märgib, et kõik valdkonna meetmed 

peaksid olema kooskõlas ELi väärtuste ja 

põhimõtetega ning austama inimväärikust 

ja inimelu; soovitab pädevatel asutustel 

edendada ELi abiga vastuvõtu- ja 

majutusvõimalusi, piirkondlikku 

koordineerimist ja teabevahetust ning 

tõhusat piirihaldust, suurendada 

õiguskaitsealast suutlikkust ja võidelda 

inimkaubanduse vastu; nõuab tungivalt, et 

43. märgib, et riik seisab silmitsi 

enneolematu rändevooga, nii et 2015. 

aastal käis riigist läbi üle 600 000 inimese; 

võtab teadmiseks selle olukorraga 

kaasneva majandusliku vastutuse; kutsub 

komisjoni üles tõhustama vastuvõtuvõime 

toetamist ja võimaldama juurdepääsu 

asjakohastele ELi vahenditele ja 

programmidele; palub pädevatel asutustel 

vältida selliseid meetmeid ja hoiduda 

sellistest tegevustest, millega võidakse 

pagulasi ja migrante diskrimineerida ja 

seada ohtu nende elu, sealhulgas tuleks 

hoiduda vägivalla ja jõu kasutamisest; 

märgib, et kõik valdkonna meetmed 

peaksid olema kooskõlas rahvusvahelise 

õigusega ja ELi väärtuste ja põhimõtetega 

ning austama inimväärikust ja inimelu; 

soovitab pädevatel asutustel edendada ELi 

abiga vastuvõtu- ja majutusvõimalusi, 

piirkondlikku koordineerimist ja 

teabevahetust ning tõhusat piirihaldust, 

võimaldades alalise ja turvalise läbipääsu 

kõikidele rahvusvahelist kaitset vajavatele 

isikutele, sõltumata nende päritolust, 

suurendada õiguskaitsealast suutlikkust ja 

võidelda inimkaubanduse vastu; nõuab 

tungivalt, et riik teeks kõik endast oleneva, 

et tagada pagulastele ja migrantidele 
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riik teeks kõik endast oleneva, et tagada 

pagulastele ja migrantidele mõeldud 

rajatiste olemasolu, luua inimlikud 

tingimused, hoiduda vägivaldsest 

tagasisaatmisest ja tagada riigi enda 

seaduste ning pagulasi ja varjupaika 

käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktide 

range järgimine; märgib, et Schengeni 

liikmesriikides esitatud põhjendamatute 

varjupaigataotluste üldarv on vähenenud; 

tuletab meelde, et erilist tähelepanu tuleb 

pöörata pagulastest ja migrantidest laste 

ning läbi riigi reisivate saatjata alaealiste 

ebakindlale olukorrale, pakkudes neile 

põhiteenuseid ja tagades kontakti 

sotsiaaltöötajatega, et võimaldada neile 

asjakohane kaitse; 

mõeldud rajatiste olemasolu, luua 

inimlikud tingimused, hoiduda igasugusest 

tagasisaatmisest ja tagada riigi enda 

seaduste ning pagulasi ja varjupaika 

käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktide 

range järgimine; märgib, et Schengeni 

liikmesriikides esitatud põhjendamatute 

varjupaigataotluste üldarv on vähenenud; 

tuletab meelde, et erilist tähelepanu tuleb 

pöörata pagulastest ja migrantidest laste 

ning läbi riigi reisivate saatjata alaealiste 

ebakindlale olukorrale, pakkudes neile 

põhiteenuseid ja tagades kontakti 

sotsiaaltöötajatega, et võimaldada neile 

asjakohane kaitse; 

Or. en 
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Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

väliskomisjoni nimel 

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 43 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  43 a. rõhutab, et riik peaks hoiduma 

ühepoolsetest ja kooskõlastamata 

meetmetest, millel on negatiivne mõju 

teistele riikidele; mõistab sellega seoses 

hukka riigipiiri sulgemise; palub, et 

endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik 

tegutseks kooskõlas rahvusvahelise 

õigusega, vastutuse jagamise ja 

solidaarsuse vaimus, ning tagaks alalise 

ja turvalise läbipääsu kõikidele 

rahvusvahelist kaitset vajavatele isikutele, 

sõltumata nende päritolust; rõhutab, et 

piiri sulgemine ja muud piirangud, mida 

ELi liikmesriigid ja kolmandad riigid on 

rakendanud, ei ole kooskõlas 1951. aasta 

pagulasseisundi konventsiooni ja selle 

1967. aasta protokolliga; 

Or. en 
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Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

väliskomisjoni nimel 

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 44 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

44. on seisukohal, et ELi läbirääkimised 

võivad mõjuda kahepoolsete vaidluste 

lahendamispüüetele ainult soodsalt ning 

ühtlasi hoogustavad ja võimendavad need 
ülivajalikke reforme, eelkõige seoses 

õigusriigi põhimõtte, kohtusüsteemi 

sõltumatuse ja korruptsioonivastase 

võitlusega, ning tugevdavad etniliste 

rühmade ühtekuuluvust ja tagavad ELi 

laienemispoliitika tõsiseltvõetavuse; 

44. on seisukohal, et ELi läbirääkimiste 

alustamine eeldab ülivajalikke reforme, 

eelkõige seoses õigusriigi põhimõtte, 

kohtusüsteemi sõltumatuse ja 

korruptsioonivastase võitlusega, etniliste 

rühmade ühtekuuluvuse tugevdamist ning 

heanaaberlikke suhteid ja piirkondlikku 

koostööd; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  16 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

väliskomisjoni nimel 

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 45 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. avaldab tunnustust Kreekaga 

üheteistkümne usaldust suurendava 

meetme küsimuses sõlmitud kokkuleppe 

üle, mis puudutab peamiselt hariduse, 

kultuuri, energeetika ja siseasjade 

valdkondi; märgib, et parim usalduse 

suurendamise vahend on koostöö; peab 

positiivseks märgiks kahe välisministri 

kõrgetasemelisi konsultatsioone, mis 

toimusid mõlemas pealinnas, ja ühise 

rakkerühma loomist meetmete rakendamise 

kontrollimiseks; palub mõlemal poolel 

nende kohtumiste tulemuste põhjal edasi 

tegutseda ja korraldada kõrgel poliitilisel 

tasandil täiendavaid konstruktiivseid 

arutelusid, muu hulgas usalduse 

suurendamise meetmete rakendamise üle, 

et kahepoolset koostööd veelgi rikastada ja 

vastastikust usaldust suurendada; innustab 

mõlema riigi valitsusi kasutama seda 

impulssi ja astuma konkreetseid samme 

vastastikuse usalduse suurendamiseks, 

sealhulgas nime küsimuses; palub kõrgel 

esindajal / komisjoni asepresidendil ja 

Euroopa Komisjonil seda 

koostöövalmidust toetada ja töötada välja 

uusi algatusi järelejäänud erimeelsuste 

lahendamiseks kooskõlas Rahvusvahelise 

Kohtu 5. detsembri 2011. aasta otsusega, 

45. avaldab tunnustust Kreekaga 

üheteistkümne usaldust suurendava 

meetme küsimuses sõlmitud kokkuleppe 

üle, mis puudutab peamiselt hariduse, 

kultuuri, energeetika ja siseasjade 

valdkondi; märgib, et parim usalduse 

suurendamise vahend on koostöö; peab 

positiivseks märgiks kahe välisministri 

kõrgetasemelisi konsultatsioone, mis 

toimusid mõlemas pealinnas, ja ühise 

rakkerühma loomist meetmete rakendamise 

kontrollimiseks; palub mõlemal poolel 

nende kohtumiste tulemuste põhjal edasi 

tegutseda ja korraldada kõrgel poliitilisel 

tasandil täiendavaid konstruktiivseid 

arutelusid, muu hulgas usalduse 

suurendamise meetmete rakendamise üle, 

et kahepoolset koostööd veelgi rikastada ja 

vastastikust usaldust suurendada; innustab 

mõlema riigi valitsusi kasutama seda 

impulssi ja astuma konkreetseid samme 

vastastikuse usalduse suurendamiseks, 

sealhulgas nime küsimuses; kordab, et 

toetab täielikult ÜRO protsessi, mis on 

jätkuvalt peamine lahendusraamistik, 

kuna seda tunnustavad mõlemad pooled; 
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et teha koostöös mõlema riigi ja ÜRO 

eriesindajaga jõupingutusi nime 

küsimuses mõlemale poolele vastuvõetava 

lahenduse leidmiseks, ning palub sellest 

parlamendile aru anda; 

Or. en 
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fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

väliskomisjoni nimel 

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 50 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

50. on seisukohal, et Makedoonia 

NATOsse kuulumine aitaks kaasa 

suurema julgeoleku ja poliitilise 

stabiilsuse saavutamisele Kagu-Euroopas; 

loodab, et ühinemisläbirääkimised 

algavad peagi; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


