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7.3.2016 B8-0310/9 

Tarkistus  9 

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

Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

Horisontaalinen tarkistus 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  Korvataan sana ”Makedonian” sanalla 

”maan” ja sana ”Makedonialle” sanalla 

”maalle”. 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 

tekstiin.) 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/10 

Tarkistus  10 

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

Nikolaos Chountis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. ottaa huomioon, että neuvosto on 

pysäyttänyt maan liittymisprosessin, mikä 

johtuu osaksi ratkaisemattomasta 

nimikysymyksestä Kreikan kanssa; toteaa, 

että kahdenvälisiä kysymyksiä ei pitäisi 

käyttää liittymisprosessin hidastamiseen 

vaan niitä olisi käsiteltävä rakentavassa 

hengessä mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa liittymisprosessia ottaen 

huomioon YK:n ja EU:n periaatteet ja 

arvot; 

F. ottaa huomioon, että neuvosto on 

useaan kertaan vahvistanut unionin 

Thessalonikin toimintasuunnitelmasta 

johtuvat sitoumukset ja entisen 

Jugoslavian tasavallan Makedonian 

ehdokasmaan aseman sekä ilmaissut 

varauksettoman sitoutumisensa entisen 

Jugoslavian tasavallan Makedonian 

liittymisprosessiin, viimeksi 

15. joulukuuta 2015 antamissaan 

päätelmissä; katsoo, että avoimia 

kysymyksiä olisi käsiteltävä rakentavassa 

hengessä mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa ja mieluiten ennen 

liittymisneuvottelujen aloittamista ottaen 

huomioon YK:n ja EU:n periaatteet ja 

arvot; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/11 

Tarkistus  11 

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

Nikolaos Chountis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. toteaa, että komission, neuvoston ja 

Euroopan parlamentin välillä vallitsee 

yhteisymmärrys siitä, että 

liittymisneuvottelujen käynnistämistä 

koskevan myönteisen suosituksen 

ylläpitäminen riippuu kesä–heinäkuussa 

2015 tehdyn poliittisen sopimuksen 

täysimääräisestä täytäntöönpanosta ja 

huomattavasta edistyksestä kiireellisten 

uudistustavoitteiden toteutuksessa; katsoo, 

että poliittisen sopimuksen täysimääräinen 

täytäntöönpano loisi ilmapiirin, jossa on 

realistisia mahdollisuuksia saada aikaan 

neuvotteluratkaisu nimikysymyksessä 

Kreikan kanssa; 

G. ottaa huomioon, että neuvosto 

käsittelee joulukuussa 2014 antamiensa 

päätelmien mukaisesti entisen 

Jugoslavian tasavallan Makedonian 

tilannetta uudelleen komission uuden 

kertomuksen pohjalta sen jälkeen, kun 

maassa on järjestetty vaalit; katsoo, että 

poliittisen sopimuksen täysimääräinen 

täytäntöönpano loisi ilmapiirin, jossa on 

realistisia mahdollisuuksia saada aikaan 

neuvotteluratkaisu nimikysymyksessä 

Kreikan kanssa; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/12 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. painottaa, että vaaleja on valmisteltava 

korkeimpien kansainvälisten normien 

mukaisesti ja että on varmistettava vapaat 

ja oikeudenmukaiset vaalimenettelyt ja 

parannettava tiedotusvälineiden vapautta; 

on huolestunut äänestäjäluettelon 

tarkastuksen ja mediauudistuksen 

hitaudesta; korostaa, että 

valtakunnalliselle vaalilautakunnalle on 

annettava täydet valmiudet työnsä 

tekemiseen ja että kaikkien osapuolten on 

sovittava äänestäjäluettelon 

tarkastusmenetelmistä, jotka sisältävät 

sovitun määrän kenttätarkastuksia 

uskottavuuden takaamiseksi; korostaa 

myös sitä, kuinka tärkeää on, että kaikki 

poliittiset toimijat kunnioittavat 

vaalituloksia ja osallistuvat aktiivisesti 

parlamentaariseen toimintaan; panee 

merkille tärkeimpien poliittisten voimien 

yhteisen vastuun vaalien 

valmisteluprosessissa; kehottaa 

kansainvälistä yhteisöä olemaan valmiina 

tarkkailemaan vaaleja; 

5. painottaa, että vaaleja on valmisteltava 

korkeimpien kansainvälisten normien 

mukaisesti ja että on varmistettava vapaat 

ja oikeudenmukaiset vaalimenettelyt ja 

parannettava tiedotusvälineiden vapautta; 

pitää valitettavana, että viranomaiset eivät 

tähän mennessä ole edistyneet lainkaan 

vaaliluetteloiden luotettavuuden 

parantamisessa kansainvälisten 

vaatimusten mukaisesti eivätkä ne 

myöskään ole edistyneet sovituissa 

uudistuksissa, jotka koskevat 

tiedotusvälineiden sujuvaa ja 

riippumatonta toimintaa; korostaa, että 

valtakunnalliselle vaalilautakunnalle on 

annettava täydet valmiudet työnsä 

tekemiseen ja että kaikkien osapuolten on 

sovittava äänestäjäluettelon 

tarkastusmenetelmistä, jotka sisältävät 

sovitun määrän kenttätarkastuksia 

uskottavuuden takaamiseksi; korostaa 

myös sitä, kuinka tärkeää on, että kaikki 

poliittiset toimijat kunnioittavat 

vaalituloksia ja osallistuvat aktiivisesti 

parlamentaariseen toimintaan; panee 

merkille tärkeimpien poliittisten voimien 

yhteisen vastuun vaalien 

valmisteluprosessissa; kehottaa 

kansainvälistä yhteisöä olemaan valmiina 
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tarkkailemaan vaaleja; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/13 

Tarkistus  13 

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

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

Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

43 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

43. toteaa, että maa on kokenut 

ennennäkemättömän muuttovirran, kun yli 

500 000 henkilöä on kulkenut sen läpi 

vuonna 2015; tunnustaa, että se on 

toiminut vastuullisena kumppanina 

valtavan maahanmuutto- ja 

pakolaisaallon käsittelyssä ja tehokkaiden 

rajavalvontatoimien toteuttamisessa; 
panee merkille muuttovirran aiheuttaman 

taloudellisen rasitteen; kehottaa komissiota 

lisäämään rajavalvontavalmiuksien 

tukemista ja sallimaan asiaa koskevien 

EU:n välineiden ja ohjelmien käytön; 

kehottaa toimivaltaisia viranomaisia 

välttämään toimia ja pidättymään toimista, 

mukaan luettuna väkivalta ja 

voimankäyttö, jotka voivat olla pakolaisia 

ja maahanmuuttajia syrjiviä ja asettaa 

heidät vaaraan; katsoo, että kaikkien 

olennaisten toimien olisi oltava EU:n 

arvojen ja periaatteiden mukaisia ja niissä 

olisi kunnioitettava ihmisarvoa ja 

ihmiselämää; kehottaa toimivaltaisia 

viranomaisia parantamaan EU:n tuella 

vastaanotto- ja majoitusmahdollisuuksia, 

alueellista koordinointia ja tiedonvaihtoa 

sekä tehokasta rajavalvontaa ja lisäämään 

lainvalvontavalmiuksia ja torjumaan 

ihmiskauppaa; kehottaa maata tekemään 

43. toteaa, että maa on kokenut 

ennennäkemättömän muuttovirran, kun yli 

600 000 henkilöä on kulkenut sen läpi 

vuonna 2015; panee merkille tilanteen 

aiheuttaman taloudellisen vastuun; 

kehottaa komissiota lisäämään 

vastaanottovalmiuksien tukemista ja 

sallimaan asiaa koskevien EU:n välineiden 

ja ohjelmien käytön; kehottaa 

toimivaltaisia viranomaisia välttämään 

toimia ja pidättymään toimista, mukaan 

luettuna väkivalta ja voimankäyttö, jotka 

voivat olla pakolaisia ja maahanmuuttajia 

syrjiviä ja asettaa heidät vaaraan; katsoo, 

että kaikkien olennaisten toimien olisi 

oltava kansainvälisen oikeuden sekä EU:n 

arvojen ja periaatteiden mukaisia ja niissä 

olisi kunnioitettava ihmisarvoa ja 

ihmiselämää; kehottaa toimivaltaisia 

viranomaisia parantamaan EU:n tuella 

vastaanotto- ja majoitusmahdollisuuksia, 

alueellista koordinointia ja tiedonvaihtoa 

sekä tehokasta rajavalvontaa, jonka 

puitteissa kaikille kansainvälistä suojelua 

tarvitseville henkilöille tarjotaan pysyvät 

ja turvalliset kulkuväylät ja 

mahdollistetaan heidän siirtymisensä 

eteenpäin heidän alkuperäänsä 

katsomatta, ja lisäämään 
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kaiken mahdollisen, jotta varmistetaan tilat 

pakolaisille ja maahanmuuttajille, 

ylläpidetään inhimillisiä olosuhteita, 

pidätytään väkivaltaisista käännytyksistä ja 

varmistetaan pakolaisia ja 

turvapaikanhakijoita koskevan kansallisen 

lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden 

tiukka noudattaminen; toteaa, että 

Schengen-maissa jätettyjen 

perusteettomien turvapaikkahakemusten 

kokonaismäärä on vähentynyt; muistuttaa, 

että on kiinnitettävä erityishuomiota 

pakolais- ja maahanmuuttajalasten sekä 

maassa yksin matkustavien alaikäisten 

heikkoon asemaan tarjoamalla heille 

peruspalveluja ja varmistamalla 

sosiaalityöntekijöiden tarjoama 

asianmukainen suojelu; 

lainvalvontavalmiuksia ja torjumaan 

ihmiskauppaa; kehottaa maata tekemään 

kaiken mahdollisen, jotta varmistetaan tilat 

pakolaisille ja maahanmuuttajille, 

ylläpidetään inhimillisiä olosuhteita, 

pidätytään kaikenlaisista käännytyksistä ja 

varmistetaan pakolaisia ja 

turvapaikanhakijoita koskevan kansallisen 

lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden 

tiukka noudattaminen; toteaa, että 

Schengen-maissa jätettyjen 

perusteettomien turvapaikkahakemusten 

kokonaismäärä on vähentynyt; muistuttaa, 

että on kiinnitettävä erityishuomiota 

pakolais- ja maahanmuuttajalasten sekä 

maassa yksin matkustavien alaikäisten 

heikkoon asemaan tarjoamalla heille 

peruspalveluja ja varmistamalla 

sosiaalityöntekijöiden tarjoama 

asianmukainen suojelu; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/14 

Tarkistus  14 

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

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

Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

43 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  43 a. painottaa, että maan olisi pidätyttävä 

yksipuolisista ja koordinoimattomista 

toimenpiteistä, joilla on kielteisiä 

vaikutuksia muihin maihin; tuomitsee 

näin ollen sen, että maa on sulkenut 

rajansa; kehottaa entistä Jugoslavian 

tasavaltaa Makedoniaa toimimaan 

kansainvälisen oikeuden mukaisesti 

vastuunjaon ja yhteisvastuun hengessä 

sekä takaamaan pysyvät ja turvalliset 

kulkuväylät kaikille kansainvälistä 

suojelua tarvitseville henkilöille heidän 

alkuperäänsä katsomatta; painottaa, että 

rajojen sulkeminen ja rajoitukset, joita 

myös muut unioniin kuuluvat ja unionin 

ulkopuoliset valtiot ovat toteuttaneet, eivät 

ole vuoden 1951 pakolaisten 

oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen 

ja sen vuoden 1967 pöytäkirjan mukaisia; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/15 

Tarkistus  15 

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

Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

44 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

44. katsoo, että neuvottelujen 

aloittamisella EU:n kanssa voi olla vain 

myönteisiä vaikutuksia pyrkimyksiin 

ratkaista kahdenvälisiä kiistoja ja että se 

vauhdittaa ja edistää myös kipeästi 

tarvittavia uudistuksia erityisesti 

oikeusvaltioperiaatteen, oikeuslaitoksen 

riippumattomuuden, korruption torjunnan, 

monietnisen yhteenkuuluvuuden 

vahvistamisen ja EU:n 

laajentumispolitiikan uskottavuuden 
osalta; 

44. katsoo, että neuvottelujen aloittaminen 

EU:n kanssa edellyttää kipeästi tarvittavia 

uudistuksia erityisesti 

oikeusvaltioperiaatteen, oikeuslaitoksen 

riippumattomuuden, korruption torjunnan, 

monietnisen yhteenkuuluvuuden 

vahvistamisen sekä hyvien 

naapuruussuhteiden ja alueellisen 

yhteistyön osalta; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/16 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

45 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

45. pitää myönteisenä Kreikan kanssa 

tehtyä sopimusta 11:stä luottamusta 

lisäävästä toimesta etupäässä koulutuksen, 

kulttuurin, energian ja sisäasioiden alalla; 

toteaa, että yhteistyö on paras luottamusta 

lisäävä toimi; pitää myönteisenä merkkinä 

kahden ulkoministerin korkean tason 

neuvotteluja kummassakin pääkaupungissa 

ja uutta yhteistä työryhmää, jonka on 

määrä valvoa toimien täytäntöönpanoa; 

kehottaa kumpaakin osapuolta 

hyödyntämään näiden tapaamisten tuloksia 

ja käymään lisää rakentavia keskusteluja 

korkealla poliittisella tasolla myös 

luottamusta rakentavien toimenpiteiden 

täytäntöönpanosta kahdenvälisen 

yhteistyön lisäämiseksi ja keskinäisen 

luottamuksen vahvistamiseksi; kehottaa 

molempia hallituksia käyttämään tilaisuutta 

hyväkseen ja ottamaan konkreettisia 

askelia molemminpuolisen luottamuksen 

lisäämiseksi myös nimikysymyksen 

suhteen; kehottaa korkeaa edustajaa / 

komission varapuheenjohtajaa ja 

komissiota tukemaan yhteistyön henkeä ja 

laatimaan uusia aloitteita, joiden avulla 

voidaan selvittää jäljellä olevat 

erimielisyydet 5. joulukuuta 2011 annetun 

Kansainvälisen tuomioistuimen päätöksen 

45. pitää myönteisenä Kreikan kanssa 

tehtyä sopimusta 11:stä luottamusta 

lisäävästä toimesta etupäässä koulutuksen, 

kulttuurin, energian ja sisäasioiden alalla; 

toteaa, että yhteistyö on paras luottamusta 

lisäävä toimi; pitää myönteisenä merkkinä 

kahden ulkoministerin korkean tason 

neuvotteluja kummassakin pääkaupungissa 

ja uutta yhteistä työryhmää, jonka on 

määrä valvoa toimien täytäntöönpanoa; 

kehottaa kumpaakin osapuolta 

hyödyntämään näiden tapaamisten tuloksia 

ja käymään lisää rakentavia keskusteluja 

korkealla poliittisella tasolla myös 

luottamusta rakentavien toimenpiteiden 

täytäntöönpanosta kahdenvälisen 

yhteistyön lisäämiseksi ja keskinäisen 

luottamuksen vahvistamiseksi; kehottaa 

molempia hallituksia käyttämään tilaisuutta 

hyväkseen ja ottamaan konkreettisia 

askelia molemminpuolisen luottamuksen 

lisäämiseksi myös nimikysymyksen 

suhteen; antaa edelleen täyden tukensa 

YK:n prosessille, joka säilyy keskeisenä 

foorumina ratkaisun löytämiseksi, sillä 

molemmat osapuolet tunnustavat sen; 
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mukaisesti, jotta voidaan pyrkiä 

yhteistyössä näiden kahden maan sekä 

YK:n erityisedustajan kanssa 

nimikysymyksessä ratkaisuun, jonka 

molemmat osapuolet voivat hyväksyä, ja 

tiedottamaan asiasta parlamentille; 

Or. en 



 

AM\1088837FI.doc  PE579.736v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.3.2016 B8-0310/17 

Tarkistus  17 

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

Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

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

Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

50 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

50. on sitä mieltä, että Makedonian 

Nato-jäsenyys voisi edistää turvallisuutta 

ja poliittista vakautta Kaakkois-

Euroopassa; toivoo, että 

liittymisneuvottelut aloitetaan pian; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


