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7.3.2016 B8-0310/9 

Módosítás  9 

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

Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalási indítvány 

Horizontális módosítás 

 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

  A „macedón” szó felváltása „az ország ...-

ja/je” kifejezéssel 

(Ez a horizontális módosítás a teljes 

szövegre vonatkozik.) 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/10 

Módosítás  10 

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

Nikolaos Chountis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalási indítvány 

F preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

F. mivel a Tanács részben a 

Görögországgal fennálló, az állam nevére 

vonatkozó megoldatlan kérdés miatt eddig 

megakadályozta, hogy az ország a 

csatlakozási folyamat következő 

szakaszába lépjen; mivel a kétoldalú 

kérdéseket nem lenne szabad felhasználni 

arra, hogy azok miatt megakadályozzák az 

uniós csatlakozás folyamatát, hanem 

azokkal – konstruktív szellemben – a 

lehető leghamarabb foglalkozni kell a 

csatlakozási folyamatban, figyelembe véve 

az ENSZ és az EU elveit és értékeit; 

F. mivel a Tanács számtalan alkalommal 

megerősítette, hogy az Unió elkötelezte 

magát a szaloniki cselekvési program és 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 

tagjelölt státusza mellett, és legutóbb 

2015. december 15-i következtetéseiben 

ismételten hangsúlyozta a Macedónia Volt 

Jugoszláv Köztársaság uniós csatlakozási 

folyamata melletti egyértelmű 

elkötelezettségét; mivel a nyitott 

kérdésekkel – konstruktív szellemben – a 

lehető leghamarabb, és lehetőleg még a 

csatlakozási tárgyalások megkezdését 

megelőzően foglalkozni kell, figyelembe 

véve az ENSZ és az EU elveit és értékeit; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/11 

Módosítás  11 

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

Nikolaos Chountis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalási indítvány 

G preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

G. mivel a Bizottság, a Tanács és a 

Parlament egyetértenek abban, hogy az 

országgal folytatandó csatlakozási 

tárgyalások megkezdésére vonatkozó 

pozitív ajánlás fenntartása a 2015. 

június/júliusi politikai megállapodás teljes 

körű végrehajtásától, és a sürgős 

reformprioritások terén elérendő jelentős 

mértékű előrehaladástól függ; mivel a 

politikai megállapodás teljes körű 

végrehajtása olyan környezetet hozna létre, 

amelyben valós lehetőség nyílna a 

Görögországgal fennálló névvita 

tárgyalásos megoldására; 

G. mivel 2014. decemberi 

következtetéseinek megfelelően a  Tanács 

a Bizottságtól várt aktualizált információk 

alapján a választások után vissza fog térni 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 

kérdésére; mivel a politikai megállapodás 

teljes körű végrehajtása olyan környezetet 

hozna létre, amelyben valós lehetőség 

nyílna a Görögországgal fennálló névvita 

tárgyalásos megoldására; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/12 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalási indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

5. hangsúlyozza, hogy a választásokat a 

legszigorúbb nemzetközi előírások szerint 

kell előkészíteni, többek között biztosítva a 

szabad és tisztességes választási eljárásokat 

és megerősítve a tömegtájékoztatás 

szabadságát; aggodalmának ad hangot a 

szavazói listák ellenőrzésének és a 

médiareformnak a lassúsága miatt; 

kiemeli, hogy az Állami Választási 

Bizottságnak teljes kapacitással kell 

működnie munkájának végzéséhez, és 

valamennyi pártnak egyet kell értenie a 

szavazói listák ellenőrzésének 

módszerével, ideértve a helyszíni 

vizsgálatok közösen megállapított szintjét 

is a jogszerűség biztosítása érdekében; 

hangsúlyozza továbbá annak fontosságát, 

hogy valamennyi politikai szereplő tartsa 

tiszteletben a választási eredményeket, és a 

parlamenti tevékenységekben aktívan 

vegyen részt; megjegyzi, hogy a fő 

politikai erők közösen felelnek a 

választások előkészítésének folyamatáért; 

ösztönzi a nemzetközi közösséget, hogy 

legyen jelen a választások megfigyelése 

érdekében; 

5. hangsúlyozza, hogy a választásokat a 

legszigorúbb nemzetközi előírások szerint 

kell előkészíteni, többek között biztosítva a 

szabad és tisztességes választási eljárásokat 

és megerősítve a tömegtájékoztatás 

szabadságát; sajnálja, hogy a 

hatóságoknak eddig nem sikerült a 

nemzetközi normáknak megfelelően 

javítaniuk a választói névjegyzék 

megbízhatóságát, illetve nem tettek 

előrelépéseket a tömegtájékoztatás 

zökkenőmentes és független működésére 

irányuló, közösen megállapított reformok 

terén sem; kiemeli, hogy az Állami 

Választási Bizottságnak teljes kapacitással 

kell működnie munkájának végzéséhez, és 

valamennyi pártnak egyet kell értenie a 

szavazói listák ellenőrzésének 

módszerével, ideértve a helyszíni 

vizsgálatok közösen megállapított szintjét 

is a jogszerűség biztosítása érdekében; 

hangsúlyozza továbbá annak fontosságát, 

hogy valamennyi politikai szereplő tartsa 

tiszteletben a választási eredményeket, és a 

parlamenti tevékenységekben aktívan 

vegyen részt; megjegyzi, hogy a fő 

politikai erők közösen felelnek a 

választások előkészítésének folyamatáért; 

ösztönzi a nemzetközi közösséget, hogy 
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legyen jelen a választások megfigyelése 

érdekében; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/13 

Módosítás  13 

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

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

Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalási indítvány 

43 bekezdés 

 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

43. megállapítja, hogy az ország soha nem 

látott migrációs áramlásnak van kitéve, 

ugyanis 2015-ben több mint 500 000 

migráns haladt át az országon; elismeri, 

hogy az ország felelős partnerként lépett 

fel a migránsok és menekültek hatalmas 

áradatának kezelése, valamint a hatékony 

határellenőrzési intézkedések 

meghozatala során; megállapítja, hogy a 

beáramlás gazdasági terhet rótt az 

országra; felszólítja a Bizottságot, hogy 

fokozza a határellenőrzési kapacitásnak 

nyújtott támogatást, és tegye lehetővé az 

ezzel kapcsolatos uniós eszközökhöz és 

programokhoz való hozzáférést; felszólítja 

az illetékes hatóságokat, hogy 

tartózkodjanak minden olyan cselekedettől, 

például erőszaktól vagy agresszív 

fellépéstől, amellyel diszkriminálhatják 

vagy életveszélybe sodorhatják a 

menekülteket és migránsokat; megjegyzi, 

hogy minden ezzel kapcsolatos fellépésnek 

összhangban kell állnia az uniós értékekkel 

és elvekkel, és tiszteletben kell tartania az 

emberek és az emberi élet méltóságát; 

bátorítja az illetékes hatóságokat, hogy az 

Unió segítségével fejlesszék a befogadó és 

a szállást biztosító létesítményeket, javítsák 

a regionális koordinációt és az 

43. megállapítja, hogy az ország soha nem 

látott migrációs áramlásnak van kitéve, 

ugyanis 2015-ben több mint 600 000 

migráns haladt át az országon; 

megállapítja, hogy ez a helyzet gazdasági 

felelősséget rótt az országra; felszólítja a 

Bizottságot, hogy fokozza a 

fogadókapacitás támogatását, és tegye 

lehetővé az ezzel kapcsolatos uniós 

eszközökhöz és programokhoz való 

hozzáférést; felszólítja az illetékes 

hatóságokat, hogy tartózkodjanak minden 

olyan cselekedettől, például erőszaktól 

vagy agresszív fellépéstől, amellyel 

diszkriminálhatják vagy életveszélybe 

sodorhatják a menekülteket és 

migránsokat; megjegyzi, hogy minden 

ezzel kapcsolatos fellépésnek összhangban 

kell állnia a nemzetközi joggal, valamint 

az uniós értékekkel és elvekkel, és 

tiszteletben kell tartania az emberek és az 

emberi élet méltóságát; bátorítja az 

illetékes hatóságokat, hogy az Unió 

segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, vagyis származásától 

függetlenül a nemzetközi védelemre 
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információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat, és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; sürgeti az 

országot, hogy tegyen meg minden tőle 

telhetőt, és gondoskodjon a menekülteket 

és a migránsokat segítő létesítmények 

kialakításáról, tartson fenn emberhez méltó 

körülményeket, tartózkodjon a menekültek 

erőszakos feltartóztatásától, illetve 

biztosítsa a nemzeti jogszabályok, valamint 

a menekültekre és a menedékjogra 

vonatkozó nemzetközi jog tiszteletben 

tartását; megjegyzi, hogy összességében 

csökkent a schengeni országokban 

benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; emlékeztet arra, 

hogy különös figyelmet kell fordítani az 

országon átutazó menekült és migráns 

gyermekek, valamint kísérő nélküli 

kiskorúak kiszolgáltatott helyzetére, 

biztosítva számukra az alapvető 

szolgáltatásokat, valamint gondoskodva 

arról, hogy a szociális munkások 

eljuthassanak hozzájuk a megfelelő 

védelem biztosítása érdekében; 

szoruló valamennyi személynek 

biztosítsanak állandó és biztonságos 

áthaladást, továbbá bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat, és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; sürgeti az 

országot, hogy tegyen meg minden tőle 

telhetőt, és gondoskodjon a menekülteket 

és a migránsokat segítő létesítmények 

kialakításáról, tartson fenn emberhez méltó 

körülményeket, tartózkodjon a menekültek 

bárminemű feltartóztatásától, illetve 

biztosítsa a nemzeti jogszabályok, valamint 

a menekültekre és a menedékjogra 

vonatkozó nemzetközi jog tiszteletben 

tartását; megjegyzi, hogy összességében 

csökkent a schengeni országokban 

benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; emlékeztet arra, 

hogy különös figyelmet kell fordítani az 

országon átutazó menekült és migráns 

gyermekek, valamint kísérő nélküli 

kiskorúak kiszolgáltatott helyzetére, 

biztosítva számukra az alapvető 

szolgáltatásokat, valamint gondoskodva 

arról, hogy a szociális munkások 

eljuthassanak hozzájuk a megfelelő 

védelem biztosítása érdekében; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/14 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalási indítvány 

43 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

  43a. hangsúlyozza, hogy az országnak 

tartózkodnia kell minden olyan egyoldalú 

és nem kellően összehangolt intézkedéstől, 

amely káros hatással van más országokra; 

ezzel összefüggésben elítéli az ország által 

végrehajtott határlezárást; felszólítja 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot, 

hogy a nemzetközi jogot tiszteletben 

tartva, valamint a felelősségmegosztás és 

a szolidaritás szellemében lépjen fel, és 

származásától függetlenül a nemzetközi 

védelemre szoruló valamennyi személynek 

garantálja az állandó és biztonságos 

áthaladást; hangsúlyozza, hogy a 

határlezárások, valamint az egyéb uniós 

és nem uniós országok által is végrehajtott 

korlátozások nincsenek összhangban a 

menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi 

egyezménnyel és annak 1967. évi 

jegyzőkönyvével; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/15 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalási indítvány 

44 bekezdés 

 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

44. úgy véli, hogy az Unióval folytatott 

tárgyalások csak pozitívan 

befolyásolhatják a kétoldalú viták 

megoldására tett erőfeszítéseket, 

ugyanakkor lendületet is adnak az 

égetően szükséges reformoknak, 

különösen a jogállamiság, az 

igazságszolgáltatás függetlensége, a 

korrupció elleni küzdelem, az etnikumok 

közötti összetartás erősítése, valamint az 

uniós bővítési politika hitelességének 

megőrzése terén; 

44. úgy véli, hogy az Unióval folytatott 

tárgyalások megindításához sürgető 

reformokra van szükség, különösen a 

jogállamiság, az igazságszolgáltatás 

függetlensége, a korrupció elleni 

küzdelem, az etnikumok közötti összetartás 

erősítése, valamint a jószomszédi viszony 

és a regionális együttműködés terén; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/16 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalási indítvány 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

45. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

energetika és a belügyek területét érintő – 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; megállapítja, hogy az 

együttműködés a leghatékonyabb 

bizalomépítő intézkedés; pozitív jelként 

üdvözli a két külügyminiszternek a két 

ország fővárosában tartott magas szintű 

konzultációit, valamint az intézkedések 

végrehajtásának felügyeletét célzó közös 

munkacsoport létrehozását; felkéri a két 

felet, hogy ezen találkozók eredményeire 

építve kezdeményezzenek további, magas 

politikai szinten folytatott konstruktív 

párbeszédeket többek között a 

bizalomépítő intézkedések végrehajtásáról, 

a kétoldalú együttműködés tartalmasabbá 

tétele és a kölcsönös bizalom megerősítése 

érdekében; arra bátorítja mindkét 

kormányt, hogy használják ki a meglévő 

lendületet, és tegyenek konkrét lépéseket a 

kölcsönös bizalom további javítása 

érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; felkéri az 

alelnököt/főképviselőt és a Bizottságot, 

hogy az együttműködés szellemét 

támogatva a Nemzetközi Bíróság 2011. 

december 5-i ítéletével összhangban 

45. elismerően szól a Görögországgal 

kötött – elsősorban az oktatás, a kultúra, az 

energetika és a belügyek területét érintő – 

tizenegy bizalomépítő intézkedésről szóló 

megállapodásról; megállapítja, hogy az 

együttműködés a leghatékonyabb 

bizalomépítő intézkedés; pozitív jelként 

üdvözli a két külügyminiszternek a két 

ország fővárosában tartott magas szintű 

konzultációit, valamint az intézkedések 

végrehajtásának felügyeletét célzó közös 

munkacsoport létrehozását; felkéri a két 

felet, hogy ezen találkozók eredményeire 

építve kezdeményezzenek további, magas 

politikai szinten folytatott konstruktív 

párbeszédeket többek között a 

bizalomépítő intézkedések végrehajtásáról, 

a kétoldalú együttműködés tartalmasabbá 

tétele és a kölcsönös bizalom megerősítése 

érdekében; arra bátorítja mindkét 

kormányt, hogy használják ki a meglévő 

lendületet, és tegyenek konkrét lépéseket a 

kölcsönös bizalom további javítása 

érdekében, többek között a névvel 

kapcsolatos vita terén; újólag megerősíti, 

hogy teljes mértékben támogatja az 

ENSZ-folyamatot, amely – mivel azt 

mindkét fél elismeri – továbbra is a 

megoldás elsődleges keretét jelenti; 
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dolgozzanak ki új kezdeményezéseket a 

fennmaradó nézetkülönbségek 

felszámolására, hogy a két országgal és az 

ENSZ különleges képviselőjével együtt 

kölcsönösen elfogadható megoldást 

lehessen találni a névvel kapcsolatos 

vitára, és erről tegyenek jelentést a 

Parlamentnek; 

Or. en 
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Állásfoglalási indítvány B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalási indítvány 

50 bekezdés 

 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

50. úgy véli, hogy Macedónia NATO-

tagsága hozzájárulhatna Délkelet-Európa 

biztonságának és politikai stabilitásának 

fokozásához; reméli, hogy hamarosan 

megindulnak a csatlakozási tárgyalások; 

törölve 

Or. en 

 

 


