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7.3.2016 B8-0310/9 

Emenda  9 

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

Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 

dwar ir-Rapport 2015 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Emenda orizzontali 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Il-kliem "tal-Maċedonja", 

"Maċedonjan", "Maċedonjana" u 

"Maċedonjani"jiġu sostitwiti bil-kelma 

"tal-pajjiż" 

(Emenda orizzontali li tapplika għat-test 

kollu) 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/10 

Emenda  10 

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

Nikolaos Chountis 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 

dwar ir-Rapport 2015 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa F 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

F. billi l-Kunsill kien qed jimblokka l-

progress fil-proċess ta' adeżjoni tal-pajjiż 

parzjalment minħabba l-kwistjoni mal-

Ġreċja dwar l-isem, li għad mhijiex 

solvuta; billi l-kwistjonijiet bilaterali 

m'għandhomx jintużaw biex ixekklu l-

proċess ta' adeżjoni iżda għandhom jiġu 

indirizzati fi spirtu kostruttiv kemm jista' 

jkun kmieni fil-proċess ta' adeżjoni, 

filwaqt li jittieħed kont tal-prinċipji u l-

valuri tan-NU u tal-UE; 

F. billi l-Kunsill f'diversi okkażjonijiet 

afferma mill-ġdid l-impenn tal-UE skont 

l-aġenda ta' Tessalonika u l-istatus ta' 

kandidat tal-Eks-Repubblika Jugoslava 

tal-Maċedonja, u tenna l-impenn 

inekwivoku tiegħu lejn il-proċess ta' 

adeżjoni mal-UE tal-Eks-Repubblika 

Jugoslava tal-Maċedonja, l-aktar 

riċentement fil-konklużjonijiet tiegħu tal-

15 ta' Diċembru 2015; billi kwistjonijiet 

pendenti għandhom jiġu indirizzati fi 

spirtu kostruttiv kemm jista' jkun kmieni, u 

preferibbilment qabel il-ftuħ tan-negozjati 

għall-adeżjoni, filwaqt li jittieħed kont tal-

prinċipji u l-valuri tan-NU u tal-UE; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/11 

Emenda  11 

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

Nikolaos Chountis 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 

dwar ir-Rapport 2015 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa G 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

G. billi hemm kunsens bejn il-

Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament li 

ż-żamma tar-rakkomandazzjoni pożittiva 

biex jinfetħu n-negozjati dwar l-adeżjoni 

għandha tkun tiddependi mill-

implimentazzjoni sħiħa tal-ftehim politiku 
ta' Ġunju/Lulju 2015 u progress 

sostanzjali fl-implimentazzjoni tal-

Prijoritajiet ta' Riforma Urġenti; billi l-

implimentazzjoni sħiħa tal-ftehim politiku 

toħloq ambjent li fih ikun hemm prospett 

realistiku ta' soluzzjoni negozjata għall-

kwistjoni dwar l-isem mal-Greċja; 

G. billi l-Kunsill se jerġa' jindirizza l-

kwistjonijiet dwar l-Eks-Repubblika 

Jugoslava tal-Maċedonja wara l-

elezzjonijiet tagħha abbażi ta' 

aġġornament mistenni mill-Kummissjoni, 

f'konformità mal-konklużjonijiet tiegħu 
ta' Diċembru 2014; billi l-

implimentazzjoni sħiħa tal-ftehim politiku 

toħloq ambjent li fih ikun hemm prospett 

realistiku ta' soluzzjoni negozjata għall-

kwistjoni dwar l-isem mal-Greċja; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/12 

Emenda  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 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 

dwar ir-Rapport 2015 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jenfasizza l-ħtieġa li l-elezzjonijiet 

jitħejjew skont l-ogħla standards 

internazzjonali, inkluż l-iżgurar ta' 

proċeduri ta' elezzjoni ħielsa u ġusti u t-

tisħiħ tal-libertà tal-midja; jesprimi 

preokkupazzjoni dwar il-pass bil-mod tal-

verifika tal-lista tal-votanti u r-riforma tal-

midja; jenfasizza li l-Kummissjoni 

Elettorali tal-Istat għandu jkollha kapaċità 

sħiħa li twettaq ħidmitha, u li metodoloġija 

għall-verifika tal-lista tal-votanti għandu 

jintlaħaq qbil dwarha mill-partiti kollha, 

b'livell miftiehem ta' kontrolli fuq il-post 

biex jiżgura l-leġittimità; jenfasizza, barra 

minn hekk, l-importanza li l-atturi politiċi 

kollha jirrispettaw ir-riżultati tal-elezzjoni 

u jipparteċipaw attivament fl-attivitajiet 

parlamentari; jinnota r-responsabilità 

kondiviża tal-forzi politiċi ewlenin għall-

proċess ta' tħejjija tal-elezzjonijiet; iħeġġeġ 

lill-komunità internazzjonali biex tkun 

preżenti għal osservazzjoni elettorali; 

5. Jenfasizza l-ħtieġa li l-elezzjonijiet 

jitħejjew skont l-ogħla standards 

internazzjonali, inkluż l-iżgurar ta' 

proċeduri ta' elezzjoni ħielsa u ġusti u t-

tisħiħ tal-libertà tal-midja; jiddispjaċih li l-

awtoritajiet s'issa ma għamlu l-ebda 

progress biex tittejjeb l-affidabilità tal-listi 

elettorali skont standards internazzjonali 
u bl-istess mod ma għamlu l-ebda 

progress fir-riformi li ntlaħaq qbil 

dwarhom dwar il-funzjonament mingħajr 

xkiel u indipendenti tal-midja; jenfasizza li 

l-Kummissjoni Elettorali tal-Istat għandu 

jkollha kapaċità sħiħa li twettaq ħidmitha, 

u li metodoloġija għall-verifika tal-lista tal-

votanti għandu jintlaħaq qbil dwarha mill-

partiti kollha, b'livell miftiehem ta' 

kontrolli fuq il-post biex jiżgura l-

leġittimità; jenfasizza, barra minn hekk, l-

importanza li l-atturi politiċi kollha 

jirrispettaw ir-riżultati tal-elezzjoni u 

jipparteċipaw attivament fl-attivitajiet 

parlamentari; jinnota r-responsabilità 

kondiviża tal-forzi politiċi ewlenin għall-

proċess ta' tħejjija tal-elezzjonijiet; iħeġġeġ 

lill-komunità internazzjonali biex tkun 

preżenti għal osservazzjoni elettorali; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/13 

Emenda  13 

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

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

Guzmán 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 

dwar ir-Rapport 2015 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 43 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

43. Jinnota li l-pajjiż ilu jiffaċċja fluss 

migratorju bla preċedent, b'aktar minn 

500 000 persuna li ttranżitaw minnu fl-

2015; jirrikonoxxi li huwa aġixxa bħala 

sieħeb responsabbli fil-ġestjoni tal-influss 

kbir ta' migranti u rifuġjati u fl-

istabbiliment ta' miżuri ta' ġestjoni 

effettiva tal-fruntieri; jinnota l-piż 

ekonomiku maħluq minn dan l-influss; 

jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-appoġġ 

għall-kapaċità ta' ġestjoni tal-fruntiera u 

tippermetti aċċess għal strumenti u 

programmi rilevanti tal-UE; jistieden lill-

awtoritajiet kompetenti jevitaw u jżommu 

lura minn kwalunkwe tip ta' azzjonijiet, 

inkluż il-vjolenza u l-użu tal-forza, li tista' 

tiddiskrimina kontra, u tpoġġi f'riskju l-

ħajjiet ta' rifuġjati u migranti; jinnota li kull 

tip ta' azzjoni għandha tkun skont il-valuri 

u l-prinċipji tal-UE, u għandha tirrispetta d-

dinjità tal-bnedmin u l-ħajja umana; 

iħeġġeġ lill-awtoritajiet kompetenti jsaħħu, 

bl-għajnuna tal-UE, il-faċilitajiet ta' lqugħ 

u ta' akkomodazzjoni, il-koordinazzjoni 

reġjonali u l-iskambju ta' informazzjoni u l-

ġestjoni effettiva tal-fruntieri, jestendu l-

kapaċitajiet tal-infurzar tal-liġi u jiġġieldu 

kontra t-traffikar tal-bnedmin; iħeġġeġ lill-

pajjiż biex jagħmel dak kollu possibbli 

43. Jinnota li l-pajjiż ilu jiffaċċja fluss 

migratorju bla preċedent, b'aktar minn 

600 000 persuna li ttranżitaw minnu fl-

2015; jinnota r-responsabilitajiet 

ekonomiċi li nħolqu minħabba din is-

sitwazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni 

ttejjeb l-appoġġ għall-kapaċità ta' 

akkoljenza u tippermetti aċċess għall-

istrumenti u l-programmi rilevanti tal-UE; 

jistieden lill-awtoritajiet kompetenti 

jevitaw u jżommu lura minn kwalunkwe 

tip ta' azzjonijiet, inkluż il-vjolenza u l-użu 

tal-forza, li tista' tiddiskrimina kontra, u 

tpoġġi f'riskju l-ħajjiet ta' rifuġjati u 

migranti; jinnota li kull tip ta' azzjoni 

għandha tkun skont il-valuri u l-prinċipji 

tad-dritt internazzjonali u tal-UE, u 

għandha tirrispetta d-dinjità tal-bnedmin u 

l-ħajja umana; iħeġġeġ lill-awtoritajiet 

kompetenti jsaħħu, bl-għajnuna tal-UE, il-

faċilitajiet ta' akkoljenza u ta' 

akkomodazzjoni, il-koordinazzjoni 

reġjonali u l-iskambju ta' informazzjoni u l-

ġestjoni effettiva tal-fruntieri, jiġifieri li 

jipprovdu u jippermettu passaġġ 

permanenti u sikur għall-persuni kollha li 

jeħtieġu protezzjoni internazzjonali 

irrispettivament mill-oriġini tagħhom, 

jestendu l-kapaċitajiet tal-infurzar tal-liġi u 
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biex jiżgura faċilitajiet għal rifuġjati u 

migranti, jiddefendi kundizzjonijiet umani, 

ma jwettaqx respinġimenti vjolenti u 

jiżgura osservanza stretta tal-liġi tal-pajjiż 

u tad-dritt internazzjonali dwar ir-rifuġjati 

u l-asil; jinnota li l-għadd totali ta' 

applikazzjonijiet għall-asil bla bażi 

ppreżentati fil-pajjiżi membri taż-żona 

Schengen naqas; ifakkar li għandha 

tingħata attenzjoni speċjali lis-sitwazzjoni 

vulnerabbli tat-tfal u minorenni mhux 

akkumpanjati rifuġjati u migranti li 

jivvjaġġaw madwar il-pajjiż kollu, billi 

jingħataw servizzi bażiċi u bl-iżgurar tal-

involviment ta' ħaddiema soċjali li 

jipprovdu protezzjoni xierqa; 

jiġġieldu kontra t-traffikar tal-bnedmin; 

iħeġġeġ lill-pajjiż jagħmel dak kollu 

possibbli biex jiżgura faċilitajiet għar-

rifuġjati u l-migranti, jirrispetta 

kundizzjonijiet umani, ma jwettaq l-ebda 

tip ta' pushback u jiżgura osservanza 

stretta tad-dritt tal-pajjiż u tad-dritt 

internazzjonali dwar ir-rifuġjati u l-asil; 

jinnota li l-għadd totali ta' applikazzjonijiet 

għall-asil bla bażi ppreżentati fil-pajjiżi 

membri taż-żona Schengen naqas; ifakkar 

li għandha tingħata attenzjoni speċjali lis-

sitwazzjoni vulnerabbli tat-tfal u minorenni 

mhux akkumpanjati rifuġjati u migranti li 

jivvjaġġaw madwar il-pajjiż kollu, billi 

jingħataw servizzi bażiċi u bl-iżgurar tal-

involviment ta' ħaddiema soċjali li 

jipprovdu protezzjoni xierqa; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/14 

Emenda  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 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 

dwar ir-Rapport 2015 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 43 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  43a. Jenfasizza li l-pajjiż għandu joqgħod 

lura minn miżuri unilaterali u mhux 

koordinati li jkollhom effetti negattivi fuq 

pajjiżi oħra; jikkundanna, f'dan il-

kuntest, l-għeluq tal-fruntieri li 

implimenta; jistieden lill-Eks-Repubblika 

Jugoslava tal-Maċedonja biex taġixxi 

skont id-dritt internazzjonali, fi spirtu ta' 

qsim ta' responsabilità u ta' solidarjetà, u 

biex tiggarantixxi passaġġ permanenti u 

sikur għall-persuni kollha li jeħtieġu 

protezzjoni internazzjonali 

irrispettivament mill-oriġini tagħhom; 

jenfasizza li l-għeluq u r-restrizzjonijiet 

tal-fruntieri li ġew implimentati anke 

minn Stati oħra - kemm Stati tal-UE kif 

ukoll dawk li mhumiex - mhumiex 

f'konformità mal-Konvenzjoni tal-1951 

dwar l-Istatus tar-Rifuġjati u l-Protokoll 

tal-1967 tagħha; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/15 

Emenda  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 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 

dwar ir-Rapport 2015 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 44 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

44. Iqis li n-negozjati tal-UE jistgħu biss 

jinfluwenzaw b'mod pożittiv l-isforzi biex 

jissolva t-tilwim bilaterali, filwaqt li 

jiġġeneraw ukoll l-ispinta u l-ingranaġġ 

fir-rigward tar-riformi tant meħtieġa, 

b'mod partikolari fir-rigward tal-istat tad-

dritt, l-indipendenza tal-ġudikatura u l-

ġlieda kontra l-korruzzjoni, it-tisħiħ tal-

koeżjoni multietnika u s-salvagwardja tal-

kredibilità tal-politika ta' tkabbir tal-UE; 

44. Iqis li l-ftuħ tan-negozjati tal-UE 

jirrikjedi riformi meħtieġa ħafna, b'mod 

partikolari fir-rigward tal-istat tad-dritt, l-

indipendenza tal-ġudikatura u l-ġlieda 

kontra l-korruzzjoni, it-tisħiħ tal-koeżjoni 

multietnika u relazzjonijiet ta' viċinat 

tajbin u kooperazzjoni reġjonali; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/16 

Emenda  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 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 

dwar ir-Rapport 2015 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 45 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

45. Ifaħħar il-ftehim mal-Greċja dwar 11-il 

miżura għall-bini tal-fiduċja prinċipalment 

fl-oqsma tal-edukazzjoni, tal-kultura, tal-

enerġija u tal-affarijiet interni; jinnota li l-

kooperazzjoni hija l-aħjar miżura għall-bini 

tal-fiduċja; jilqa' bħala sinjal pożittiv il-

konsultazzjonijiet ta' livell għoli bejn iż-

żewġ Ministri tal-Affarijiet Barranin fil-

bliet kapitali rispettivi tagħhom u l-ħolqien 

ta' task force konġunta li għandha l-għan li 

tissorvelja l-implimentazzjoni tal-miżuri; 

jistieden liż-żewġ naħat biex jibnu fuq l-

eżitu ta' dawn il-laqgħat u jimpenjaw 

ruħhom f'diskussjoni kostruttiva f'livell 

politiku għoli, inkluż dwar l-

implimentazzjoni ta' miżuri għall-bini tal-

fiduċja, bl-għan li tarrikkixxi l-

kooperazzjoni bilaterali u t-tisħiħ tal-

fiduċja reċiproka; jinkoraġġixxi liż-żewġ 

gvernijiet biex jużaw dan il-momentum 

biex jieħdu passi konkreti sabiex tkompli 

tissaħħaħ il-fiduċja reċiproka, inkluż fir-

rigward tal-kwistjoni tal-isem; jistieden 

lill-Viċi President/ir-Rappreżentant Għoli 

(VP/RGħ) u lill-Kummissjoni biex 

jappoġġjaw l-ispirtu ta' kooperazzjoni u 

jiżviluppaw inizjattivi ġodda sabiex 

jegħlbu d-differenzi li fadal b'konformità 

mas-sentenza tal-Qorti Internazzjonali 

45. Ifaħħar il-ftehim mal-Greċja dwar 11-il 

miżura għall-bini tal-fiduċja prinċipalment 

fl-oqsma tal-edukazzjoni, tal-kultura, tal-

enerġija u tal-affarijiet interni; jinnota li l-

kooperazzjoni hija l-aħjar miżura għall-bini 

tal-fiduċja; jilqa' bħala sinjal pożittiv il-

konsultazzjonijiet ta' livell għoli bejn iż-

żewġ Ministri tal-Affarijiet Barranin fil-

bliet kapitali rispettivi tagħhom u l-ħolqien 

ta' task force konġunta li għandha l-għan li 

tissorvelja l-implimentazzjoni tal-miżuri; 

jistieden liż-żewġ naħat biex jibnu fuq l-

eżitu ta' dawn il-laqgħat u jimpenjaw 

ruħhom f'diskussjoni kostruttiva f'livell 

politiku għoli, inkluż dwar l-

implimentazzjoni ta' miżuri għall-bini tal-

fiduċja, bl-għan li tarrikkixxi l-

kooperazzjoni bilaterali u t-tisħiħ tal-

fiduċja reċiproka; jinkoraġġixxi liż-żewġ 

gvernijiet biex jużaw dan il-momentum 

biex jieħdu passi konkreti sabiex tkompli 

tissaħħaħ il-fiduċja reċiproka, inkluż fir-

rigward tal-kwistjoni tal-isem; itenni l-

appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess tan-NU, 

li jibqa' l-qafas ewlieni għal soluzzjoni, 

peress li huwa rikonoxxut miż-żewġ 

partijiet; 



 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

tal-Ġustizzja tal-5 ta' Diċembru 2011, 

sabiex jaħdmu, b'kooperazzjoni maż-żewġ 

pajjiżi u r-Rappreżentant Speċjali tan-NU, 

favur soluzzjoni aċċettabbli b'mod 

reċiproku dwar il-kwistjoni tal-isem u biex 

jirrapportaw lura dwarhom lill-

Parlament; 

Or. en 
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50. Huwa tal-fehma li s-sħubija man-

NATO tal-Maċedonja tista' 

tikkontribwixxi biex tinkiseb aktar sigurtà 

u stabilità politika fix-Xlokk tal-Ewropa; 

jittama li n-negozjati dwar l-adeżjoni 

jinfetħu dalwaqt; 

imħassar 

Or. en 

 

 


