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7.3.2016 B8-0310/9 

Grozījums Nr.  9 

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

Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

Rezolūcijas priekšlikums 

Horizontāls grozījums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Aizstāj "Maķedonijas" ar "valsts". 

(Horizontāls grozījums, kas attiecas uz visu 

tekstu.) 

Or. en



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2016 B8-0310/10 

Grozījums Nr.  10 

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

Nikolaos Chountis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

Rezolūcijas priekšlikums 

F apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

F. tā kā Padome bloķē pāreju uz 

pievienošanās procesa nākamo fāzi, daļēji 

pamatojoties uz neatrisinātajām 

domstarpībām ar Grieķiju nosaukuma 

jautājumā; tā kā divpusējus strīdīgus 

jautājumus nedrīkstētu izmantot, lai 

kavētu pievienošanās ES procesu, bet tos 

tomēr vajadzētu risināt konstruktīvā 

gaisotnē un pēc iespējas agrā 

pievienošanās procesa stadijā, ņemot vērā 

kopējās ANO un ES intereses un vērtības; 

F. tā kā Padome jau vairākkārt atkārtoti 

apstiprinājusi ES saistības saskaņā ar 

Saloniku programmu un bijušās 

Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 

kandidātvalsts statusu, kā arī pavisam 

nesen 2015. gada 15. decembrī atkārtoti 

uzsvērusi tās nepārprotamo apņemšanos 

attiecībā uz bijušās Dienvidslāvijas 

Republikas pievienošanās ES procesu; tā 

kā atklātie jautājumi cik vien drīz 

iespējams būtu jārisina konstruktīvā 

gaisotnē un vēlams pirms pievienošanās 

sarunu uzsākšanas, ņemot vērā ANO un 

ES principus un vērtības; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/11 

Grozījums Nr.  11 

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

Nikolaos Chountis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

Rezolūcijas priekšlikums 

G apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

G. tā kā starp Komisiju, Padomi un 

Parlamentu pastāv vienprātība, ka 

priekšnoteikums pozitīvā ieteikuma 

saglabāšana uzsākt pievienošanās 

sarunas ar valsti ir pilnīga 2015. gada 

jūnija/jūlija politiskās vienošanās 

īstenošana un būtiska progresa 

panākšana steidzamo reformu prioritāšu 

īstenošanā; tā kā veiksmīga politiskās 

vienošanās īstenošana radītu vidi, kurā 

būtu reālas izredzes īstenot sarunās panāktu 

atrisinājumu nosaukuma jautājumā ar 

Grieķiju; 

G. tā kā Padome saskaņā ar 2014. gada 

decembra secinājumiem atgriezīsies pie 

bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas 

Republikas jautājuma, pamatojoties uz 

Komisijas atjaunināto informāciju, pēc 

tam, kad tajā būs notikušas vēlēšanas; tā 

kā veiksmīga politiskās vienošanās 

īstenošana radītu vidi, kurā būtu reālas 

izredzes īstenot sarunās panāktu 

atrisinājumu nosaukuma jautājumā ar 

Grieķiju; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/12 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. uzsver nepieciešamību sagatavot 

vēlēšanas atbilstoši visaugstākajiem 

starptautiskajiem standartiem, tostarp 

nodrošināt brīvas un godīgas vēlēšanu 

procedūras un pastiprināt plašsaziņas 

līdzekļu brīvību; pauž bažas par vēlētāju 

saraksta pārskatīšanas un plašsaziņas 

līdzekļu reformas lēno gaitu; uzsver, ka 

pilnībā jānodrošina Valsts vēlēšanu 

komisijas veiktspēja tās darba īstenošanai 

un ka visām pusēm būtu jāvienojas par 

vēlētāju saraksta revīzijas metodoloģiju, 

vienojoties arī par to pārbaužu līmeni, kas 

rīkojamas uz vietas, lai nodrošinātu 

leģitimitāti; turklāt uzsver, cik svarīgi ir 

visiem politikā iesaistītajiem respektēt 

vēlēšanu rezultātus un aktīvi piedalīties 

parlamentārajās darbībās; norāda, ka 

atbildība par vēlēšanu sagatavošanas 

procesu jāuzņemas visiem galvenajiem 

politiskajiem spēkiem; mudina 

starptautisko sabiedrību būt klāt vēlēšanu 

novērošanai; 

5. uzsver nepieciešamību sagatavot 

vēlēšanas atbilstoši visaugstākajiem 

starptautiskajiem standartiem, tostarp 

nodrošināt brīvas un godīgas vēlēšanu 

procedūras un pastiprināt plašsaziņas 

līdzekļu brīvību; pauž nožēlu par to, ka 

iestādes līdz šim nav panākušas nekādus 

rezultātus, lai uzlabotu vēlēšanu sarakstu 

uzticamību saskaņā ar starptautiskajiem 

standartiem, un tāpat nav panākušas 

nekādus rezultātus attiecībā uz 

saskaņotajām reformām par plašsaziņas 

līdzekļu netraucētu un neatkarīgu 

darbību; uzsver, ka pilnībā jānodrošina 

Valsts vēlēšanu komisijas veiktspēja tās 

darba īstenošanai un ka visām pusēm būtu 

jāvienojas par vēlētāju saraksta revīzijas 

metodoloģiju, vienojoties arī par to 

pārbaužu līmeni, kas rīkojamas uz vietas, 

lai nodrošinātu leģitimitāti; turklāt uzsver, 

cik svarīgi ir visiem politikā iesaistītajiem 

respektēt vēlēšanu rezultātus un aktīvi 

piedalīties parlamentārajās darbībās; 

norāda, ka atbildība par vēlēšanu 

sagatavošanas procesu jāuzņemas visiem 

galvenajiem politiskajiem spēkiem; mudina 

starptautisko sabiedrību būt klāt vēlēšanu 

novērošanai; 
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Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/13 

Grozījums Nr.  13 

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

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

Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

Rezolūcijas priekšlikums 

43. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

43. norāda, ka šī valsts ir saskārusies ar vēl 

nebijušu migrācijas plūsmu, jo 2015. gadā 

tajā tranzītā ir ieceļojušas vairāk nekā 

500 000 personas; atzīst, ka šī valsts ir 

rīkojusies kā atbildīgs partneris, risinot ar 

migrantu un bēgļu milzīgo pieplūdumu 

saistītos uzdevumus un veicot efektīvus 

robežu pārvaldības pasākumus; norāda uz 

ekonomisko slogu, ko rada šis pieplūdums; 

aicina Komisiju palielināt atbalstu robežu 

pārvaldības spēju sekmēšanai un dot 

iespēju izmantot attiecīgos ES 

instrumentus un programmas; aicina 

kompetentās iestādes izvairīties un 

atturēties no jebkādām darbībām, tostarp 

vardarbības un spēka pielietošanas, kas 

varētu būt diskriminējošas pret bēgļiem un 

migrantiem un apdraudēt viņu dzīvību; 

norāda, ka visām attiecīgajām darbībām 

jābūt saskaņā ar ES vērtībām un principiem 

un to īstenošanā jāievēro cilvēka cieņa un 

cieņa pret cilvēka dzīvību; mudina 

kompetentās iestādes ar ES atbalstu 

veicināt uzņemšanas un izmitināšanas 

centru darbību, reģionālo koordināciju un 

informācijas apmaiņu un efektīvu robežu 

pārvaldību, lai palielinātu tiesībsargājošo 

iestāžu spējas un apkarotu cilvēku 

tirdzniecību; mudina valsti darīt visu 

43. norāda, ka šī valsts ir saskārusies ar vēl 

nebijušu migrācijas plūsmu, jo 2015. gadā 

tajā tranzītā ir ieceļojušas vairāk nekā 

600 000 personas; norāda uz ekonomisko 

atbildību, ko rada šī situācija; aicina 

Komisiju palielināt atbalstu uzņemšanas 

spēju sekmēšanai un dot iespēju izmantot 

attiecīgos ES instrumentus un programmas; 

aicina kompetentās iestādes izvairīties un 

atturēties no jebkādām darbībām, tostarp 

vardarbības un spēka pielietošanas, kas 

varētu būt diskriminējošas pret bēgļiem un 

migrantiem un apdraudēt viņu dzīvību; 

norāda, ka visām attiecīgajām darbībām 

jābūt saskaņā ar starptautiskajām tiesībām 

un ES vērtībām un principiem un to 

īstenošanā jāievēro cilvēka cieņa un cieņa 

pret cilvēka dzīvību; mudina kompetentās 

iestādes ar ES atbalstu veicināt uzņemšanas 

un izmitināšanas centru darbību, reģionālo 

koordināciju un informācijas apmaiņu un 

efektīvu robežu pārvaldību, kas izpaužas 

nepārtrauktas un drošas pārvietošanās 

nodrošināšanai visiem cilvēkiem, kuriem 

vajadzīga starptautiskā aizsardzība, 

neatkarīgi no viņu izcelsmes, lai 

palielinātu tiesībsargājošo iestāžu spējas un 

apkarotu cilvēku tirdzniecību; mudina 

valsti darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu 
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iespējamo, lai nodrošinātu bēgļu un 

migrantu izmitināšanas iespējas, uzturētu 

cilvēkam piemērotus apstākļus, atturētos 

no vardarbīgas atpakaļsūtīšanas un 

nodrošinātu, ka tiek stingri ievēroti valsts 

tiesību akti un starptautiskās tiesības 

attiecībā uz bēgļiem un patvēruma 

meklētājiem; norāda, ka nepamatotu 

patvēruma pieteikumu vispārējais skaits, 

kas iesniegti Šengenas dalībvalstīs, ir 

samazinājies; atgādina, ka īpaša uzmanība 

ir jāpievērš to bēgļu un migrantu bērnu un 

nepavadītu nepilngadīgo neaizsargātībai, 

kuri pārvietojas valstī, sniedzot viņiem 

pamatpakalpojumus un ar sociālo 

darbinieku palīdzību nodrošinot pienācīgu 

aizsardzību; 

bēgļu un migrantu izmitināšanas iespējas, 

uzturētu cilvēkam piemērotus apstākļus, 

atturētos no jebkādas vardarbīgas 

atpakaļsūtīšanas un nodrošinātu, ka tiek 

stingri ievēroti valsts tiesību akti un 

starptautiskās tiesības attiecībā uz bēgļiem 

un patvēruma meklētājiem; norāda, ka 

nepamatotu patvēruma pieteikumu 

vispārējais skaits, kas iesniegti Šengenas 

dalībvalstīs, ir samazinājies; atgādina, ka 

īpaša uzmanība ir jāpievērš to bēgļu un 

migrantu bērnu un nepavadītu 

nepilngadīgo neaizsargātībai, kuri 

pārvietojas valstī, sniedzot viņiem 

pamatpakalpojumus un ar sociālo 

darbinieku palīdzību nodrošinot pienācīgu 

aizsardzību; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/14 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

Rezolūcijas priekšlikums 

43.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  43.a uzsver, ka valstij būtu jāatturas no 

vienpusējiem un nekoordinētiem 

pasākumiem, kuri negatīvi ietekmē citas 

valstis; šajā sakarībā nosoda tās īstenoto 

robežu slēgšanu; aicina bijušo 

Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

rīkoties saskaņā ar starptautiskajām 

tiesībām kopējas atbildības un 

solidaritātes gaisotnē un garantēt 

nepārtrauktu un drošu pārvietošanos 

visiem cilvēkiem, kuriem vajadzīga 

starptautiskā aizsardzība, neatkarīgi no 

viņu izcelsmes; uzsver, ka robežu slēgšana 

un ierobežojumi, kurus īstenojušas arī 

citas ES un trešās valstis neatbilst 

1951. gada Konvencijai par bēgļu statusu 

un tai pievienotajam 1967. gada 

protokolam; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/15 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

Rezolūcijas priekšlikums 

44. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

44. uzskata, ka sarunu sākšanai ar ES var 

būt tikai un vienīgi pozitīva ietekme uz 

centieniem atrisināt divpusējas 

domstarpības un vienlaikus tās rosinātu 

dinamiku un sekmētu turpmāku ļoti 

vajadzīgo reformu izstrādi, jo īpaši 

attiecībā uz tiesiskumu, tiesu sistēmas 

neatkarību un cīņu pret korupciju, sekmētu 

daudzu etnisko grupu kohēziju, kā arī 

saglabātu ES paplašināšanās politikas 

ticamību; 

44. uzskata, ka sarunu sākšanai ar ES 

nepieciešama ļoti vajadzīgo reformu 

izstrāde, jo īpaši attiecībā uz tiesiskumu, 

tiesu sistēmas neatkarību un cīņu pret 

korupciju, sekmētu daudzu etnisko grupu 

kohēziju un labām kaimiņattiecībām un 

reģionālo sadarbību; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/16 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

Rezolūcijas priekšlikums 

45. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

45. atzinīgi vērtē nolīgumu ar Grieķiju par 

11 uzticības veicināšanas pasākumiem, 

galvenokārt tādās jomās kā izglītība, 

kultūra, enerģētika un iekšlietas; norāda, ka 

sadarbība ir vislabākais uzticības 

veicināšanas pasākums; kā pozitīvu zīmi 

atzinīgi vērtē abu valstu ārlietu ministru 

augsta līmeņa apspriedes attiecīgajās 

galvaspilsētās un kopīgas darba grupas 

izveidi ar mērķi uzraudzīt attiecīgo 

pasākumu īstenošanu; aicina abas puses, 

pamatojoties uz šīs sanāksmes rezultātiem, 

turpināt iesaistīties augsta politiska līmeņa 

konstruktīvā diskusijā, tostarp par uzticības 

veicināšanas pasākumu īstenošanu, lai 

uzlabotu divpusējo sadarbību un stiprinātu 

savstarpējo uzticēšanos; mudina abu valstu 

valdības izmantot šo situāciju un veikt 

konkrētus pasākumus, lai palielinātu 

savstarpējo uzticēšanos, tostarp attiecībā uz 

nosaukuma jautājumu; aicina 

priekšsēdētāja vietnieci un augsto pārstāvi 

(PV/AP), kā arī Komisiju saskaņā ar 

Starptautiskās Tiesas 2011. gada 

5. decembra nolēmumu atbalstīt 

sadarbību sekmējošu gaisotni un izstrādāt 

jaunas iniciatīvas atlikušo nesaskaņu 

pārvarēšanai, lai strādātu sadarbībā ar 

abām valstīm un ANO īpašo pārstāvi ar 

45. atzinīgi vērtē nolīgumu ar Grieķiju par 

11 uzticības veicināšanas pasākumiem, 

galvenokārt tādās jomās kā izglītība, 

kultūra, enerģētika un iekšlietas; norāda, ka 

sadarbība ir vislabākais uzticības 

veicināšanas pasākums; kā pozitīvu zīmi 

atzinīgi vērtē abu valstu ārlietu ministru 

augsta līmeņa apspriedes attiecīgajās 

galvaspilsētās un kopīgas darba grupas 

izveidi ar mērķi uzraudzīt attiecīgo 

pasākumu īstenošanu; aicina abas puses, 

pamatojoties uz šīs sanāksmes rezultātiem, 

turpināt iesaistīties augsta politiska līmeņa 

konstruktīvā diskusijā, tostarp par uzticības 

veicināšanas pasākumu īstenošanu, lai 

uzlabotu divpusējo sadarbību un stiprinātu 

savstarpējo uzticēšanos; mudina abu valstu 

valdības izmantot šo situāciju un veikt 

konkrētus pasākumus, lai palielinātu 

savstarpējo uzticēšanos, tostarp attiecībā uz 

nosaukuma jautājumu; atkārtoti pauž 

pilnīgu atbalstu ANO procesam, kas 

joprojām ir galvenais pamats risinājuma 

rašanai, jo to atzīst abas puses; 
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mērķi panākt savstarpēji pieņemamu 

risinājumu nosaukuma jautājumā, un 

ziņot par to Parlamentam; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/17 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

Rezolūcijas priekšlikums 

50. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

50. uzskata, ka Maķedonijas dalība NATO 

varētu sekmēt lielākas drošības un 

politiskas stabilitātes panākšanu Eiropas 

dienvidaustrumos; pauž cerību, ka drīz 

tiks sāktas pievienošanās sarunas; 

svītrots 

Or. en 

 

 


