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7.3.2016 B8-0310/9 

Poprawka  9 

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

Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

Projekt rezolucji 

Poprawka horyzontalna 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Zastępuje się słowo „macedoński” słowem 

„tego kraju” 

(Poprawka horyzontalna dotycząca całego 

tekstu) 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/10 

Poprawka  10 

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

Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że Rada blokuje 

postępy w procesie przystąpienia po części 

ze względu na nierozstrzygnięty spór z 

Grecją dotyczący nazwy tego kraju; mając 

na uwadze, że problemy dwustronne nie 

powinny być wykorzystywane do 

blokowania procesu przystąpienia do UE, 

ale należy je rozwiązywać w 

konstruktywny sposób na jak 

najwcześniejszym etapie tego procesu, z 

uwzględnieniem zasad i wartości ONZ i 

UE; 

F. mając na uwadze, że Rada wielokrotnie 

potwierdzała zobowiązanie UE podjęte na 

mocy agendy z Salonik oraz status byłej 

jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

jako kraju kandydującego, a także 

ponowiła – ostatnio w swoich konkluzjach 

z dnia 15 grudnia 2015 r. – swoje 

jednoznaczne poparcie dla procesu 

przystąpienia byłej jugosłowiańskiej 

republiki Macedonii do UE; mając na 

uwadze, że nierozstrzygnięte kwestie 

należy rozwiązywać w konstruktywny 

sposób na jak najwcześniejszym etapie, 

najlepiej przed rozpoczęciem negocjacji 

akcesyjnych,  z uwzględnieniem zasad i 

wartości ONZ i UE; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/11 

Poprawka  11 

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

Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że między Komisją, 

Radą i Parlamentem panuje zgoda, że 

utrzymanie pozytywnej rekomendacji do 

otwarcia negocjacji akcesyjnych z tym 

krajem zależy od pełnego wdrożenia 

porozumienia politycznego z czerwca/lipca 

2015 r. oraz znaczących postępów w 

realizacji priorytetów dotyczących pilnych 

reform; mając na uwadze, że pełne 

wdrożenie porozumienia politycznego 

stworzyłoby warunki, w których istnieje 

realistyczna perspektywa 

wynegocjowanego rozwiązania sporu z 

Grecją dotyczącego nazwy; 

G. mając na uwadze, że zgodnie ze swoimi 

konkluzjami z grudnia 2014 r. Rada 

powróci do tego tematu po wyborach w 

byłej jugosłowiańskiej republice 

Macedonii w oparciu o aktualne 

informacje, które przedstawić ma 

Komisja; mając na uwadze, że pełne 

wdrożenie porozumienia politycznego 

stworzyłoby warunki, w których istnieje 

realistyczna perspektywa 

wynegocjowanego rozwiązania sporu z 

Grecją dotyczącego nazwy; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/12 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla potrzebę przygotowania 

wyborów zgodnie z najwyższymi 

standardami międzynarodowymi, 

zapewniając wolne i uczciwe procedury 

wyborcze oraz zwiększając wolność 

mediów; wyraża zaniepokojenie 

powolnym tempem audytu spisu 

wyborców i reformy mediów; podkreśla, 

że Państwowa Komisja Wyborcza musi 

mieć pełną zdolność do wykonywania 

swojej pracy oraz że metodologia 

dotycząca audytu spisu wyborców powinna 

zostać uzgodniona przez wszystkie strony, 

przy czym należy ustalić poziom kontroli 

w terenie, aby zapewnić legitymację; 

ponadto podkreśla, że wszystkie podmioty 

polityczne powinny szanować wyniki 

wyborów i aktywnie uczestniczyć w 

pracach parlamentarnych; zwraca uwagę 

na wspólną odpowiedzialność 

najważniejszych sił politycznych za 

przygotowanie wyborów; apeluje do 

społeczności międzynarodowej, by była 

obecna przy obserwacji wyborów; 

5. podkreśla potrzebę przygotowania 

wyborów zgodnie z najwyższymi 

standardami międzynarodowymi, 

zapewniając wolne i uczciwe procedury 

wyborcze oraz zwiększając wolność 

mediów; ubolewa nad tym, że władzom nie 

udało się dotychczas osiągnąć żadnych 

postępów w kwestii poprawy 

wiarygodności spisu wyborców zgodnie z 

międzynarodowymi standardami, 

podobnie jak w kwestii uzgodnionych 

reform na rzecz sprawnego i niezależnego 

funkcjonowania mediów; podkreśla, że 

Państwowa Komisja Wyborcza musi mieć 

pełną zdolność do wykonywania swojej 

pracy oraz że metodologia dotycząca 

audytu spisu wyborców powinna zostać 

uzgodniona przez wszystkie strony, przy 

czym należy ustalić poziom kontroli w 

terenie, aby zapewnić legitymację; ponadto 

podkreśla, że wszystkie podmioty 

polityczne powinny szanować wyniki 

wyborów i aktywnie uczestniczyć w 

pracach parlamentarnych; zwraca uwagę 

na wspólną odpowiedzialność 

najważniejszych sił politycznych za 

przygotowanie wyborów; apeluje do 

społeczności międzynarodowej, by była 

obecna przy obserwacji wyborów; 
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7.3.2016 B8-0310/13 

Poprawka  13 

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

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

Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

43. zauważa, że kraj ten zmaga się z 

bezprecedensowym napływem migrantów, 

gdyż w 2015 r. przez jego terytorium 

przemieściło się ponad 500 000 osób; 

uznaje, że podejmując wyzwanie, jakim 

jest ogromny napływ migrantów i 

uchodźców, oraz ustanawiając skuteczne 

środki zarządzania granicami, kraj 

zachował się jak odpowiedzialny partner; 
zauważa, że taki napływ ludzi spowodował 

obciążenie gospodarcze; wzywa Komisję 

do większego wspierania zdolności 

zarządzania granicami i do umożliwienia 

temu państwu dostępu do odnośnych 

instrumentów i programów UE; wzywa 

właściwe władze do unikania i 

powstrzymywania się od wszelkich 

działań, w tym od przemocy i zastosowania 

siły, które mogą dyskryminować 

uchodźców i migrantów oraz zagrażać ich 

życiu; zauważa, że wszelkie odnośne 

formy działania powinny być zgodne z 

wartościami i zasadami UE, a realizując je, 

należy szanować godność człowieka i 

życie ludzkie; nakłania właściwe władze, 

by z pomocą UE ulepszyły struktury 

przyjmujące i pobytowe, usprawniły 

koordynację regionalną i wymianę 

informacji oraz skuteczne zarządzanie 

43. zauważa, że kraj ten zmaga się z 

bezprecedensowym napływem migrantów, 

gdyż w 2015 r. przez jego terytorium 

przemieściło się ponad 600 000 osób; 

zauważa, że ta sytuacja spowodowała 

obciążenie gospodarcze; wzywa Komisję 

do większego wspierania zdolności 

przyjmowania i do umożliwienia temu 

państwu dostępu do odnośnych 

instrumentów i programów UE; wzywa 

właściwe władze do unikania i 

powstrzymywania się od wszelkich 

działań, w tym od przemocy i zastosowania 

siły, które mogą dyskryminować 

uchodźców i migrantów oraz zagrażać ich 

życiu; zauważa, że wszelkie odnośne 

formy działania powinny być zgodne z 

prawem międzynarodowym oraz 

wartościami i zasadami UE, a realizując je, 

należy szanować godność człowieka i 

życie ludzkie; nakłania właściwe władze, 

by z pomocą UE ulepszyły struktury 

przyjmujące i pobytowe, usprawniły 

koordynację regionalną i wymianę 

informacji oraz skuteczne zarządzanie 

granicami, czyli zapewniły i umożliwiły 

stałe i bezpieczne przejście wszystkim 

osobom potrzebującym ochrony 

międzynarodowej, niezależnie od ich 
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granicami, a także by zwiększyły zdolności 

w zakresie egzekwowania prawa i 

zwalczały handel ludźmi; wzywa 

Macedonię do dołożenia wszelkich starań, 

aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę 

uchodźcom i migrantom, zagwarantować 

im ludzkie warunki, nie dopuszczać do 

brutalnego zawracania oraz zapewnić 

ścisłe poszanowanie prawa krajowego i 

prawa międzynarodowego w dziedzinie 

uchodźców i azylu; zauważa, że zmalała 

całkowita liczba bezzasadnych wniosków o 

udzielenie azylu złożonych w krajach 

należących do strefy Schengen; 

przypomina, że należy poświęcić 

szczególną uwagę trudnej sytuacji dzieci 

uchodźców i migrantów oraz 

pozbawionych opieki małoletnich 

przemierzających kraj, a także zapewnić 

im podstawowe usługi i odpowiednią 

opiekę pracowników społecznych; 

pochodzenia, a także by zwiększyły 

zdolności w zakresie egzekwowania prawa 

i zwalczały handel ludźmi; wzywa 

Macedonię do dołożenia wszelkich starań, 

aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę 

uchodźcom i migrantom, zagwarantować 

im ludzkie warunki, nie dopuszczać do 

jakiegokolwiek brutalnego zawracania oraz 

zapewnić ścisłe poszanowanie prawa 

krajowego i prawa międzynarodowego w 

dziedzinie uchodźców i azylu; zauważa, że 

zmalała całkowita liczba bezzasadnych 

wniosków o udzielenie azylu złożonych w 

krajach należących do strefy Schengen; 

przypomina, że należy poświęcić 

szczególną uwagę trudnej sytuacji dzieci 

uchodźców i migrantów oraz 

pozbawionych opieki małoletnich 

przemierzających kraj, a także zapewnić 

im podstawowe usługi i odpowiednią 

opiekę pracowników społecznych; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/14 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  43a. podkreśla, że kraj ten powinien 

powstrzymać się od jednostronnych i 

nieskoordynowanych działań, które 

negatywnie wpływają na inne kraje; 

potępia w tym kontekście zamknięcie 

granicy przez ten kraj; wzywa byłą 

jugosłowiańską republikę Macedonii, by 

podejmowała działania zgodne z prawem 

międzynarodowym, w duchu dzielenia się 

odpowiedzialnością i solidarności, oraz by 

zagwarantowała stałe i bezpieczne 

przejście wszystkim osobom 

potrzebującym ochrony międzynarodowej, 

niezależnie od ich pochodzenia; 

podkreśla, że zamykanie granic i 

wprowadzanie restrykcji granicznych, 

ogłoszone również przez inne kraje UE i 

spoza UE, to działania niezgodne z 

Konwencją z 1951 r. dotyczącą statusu 

uchodźców i z protokołem do niej z 

1967 r.; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/15 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

44. jest zdania, że negocjacje z UE mogą 

tylko korzystnie wpłynąć na wysiłki 

zmierzające do rozwiązania dwustronnych 

sporów, nadając przy tym impuls do 
wprowadzenia bardzo potrzebnych reform, 

szczególnie w odniesieniu do 

praworządności, niezależności wymiaru 

sprawiedliwości i walki z korupcją, 

wzmacniając spójność wieloetniczną i 

zapewniając wiarygodność polityki 

rozszerzenia UE; 

44. jest zdania, że otwarcie negocjacji z 

UE wymaga wprowadzenia bardzo 

potrzebnych reform, szczególnie w 

odniesieniu do praworządności, 

niezależności wymiaru sprawiedliwości i 

walki z korupcją, oraz wzmocnienia 

spójności wieloetnicznej, a także 

pogłębienia stosunków dobrosąsiedzkich i 

współpracy regionalnej; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/16 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. pochwala porozumienie z Grecją 

dotyczące jedenastu środków budowy 

zaufania, głównie w obszarach edukacji, 

kultury, energii i spraw wewnętrznych; 

zauważa, że współpraca jest najlepszym 

środkiem budowy zaufania; z 

zadowoleniem przyjmuje – jako 

pozytywny sygnał – konsultacje na 

wysokim szczeblu z udziałem dwóch 

ministrów spraw zagranicznych w dwóch 

odnośnych stolicach oraz utworzenie 

wspólnej grupy zadaniowej, której misją 

jest nadzorowanie wdrażania tych 

środków; zachęca obie strony do 

wykorzystania wyników tych spotkań i 

podjęcia dalszej konstruktywnej dyskusji 

na wysokim szczeblu politycznym, w tym 

również na temat wdrażania środków 

budowy zaufania, z myślą o wzbogaceniu 

dwustronnej współpracy i wzmocnieniu 

wzajemnego zaufania; zachęca oba rządy 

do wykorzystania tej dynamiki i podjęcia 

konkretnych kroków ku dalszemu 

umacnianiu wzajemnego zaufania, również 

w odniesieniu do kwestii nazwy; zachęca 

wiceprzewodniczącą / wysoką 

przedstawiciel i Komisję do wsparcia 

ducha współpracy i podjęcia nowych 

inicjatyw, których celem będzie 

45. pochwala porozumienie z Grecją 

dotyczące jedenastu środków budowy 

zaufania, głównie w obszarach edukacji, 

kultury, energii i spraw wewnętrznych; 

zauważa, że współpraca jest najlepszym 

środkiem budowy zaufania; z 

zadowoleniem przyjmuje – jako 

pozytywny sygnał – konsultacje na 

wysokim szczeblu z udziałem dwóch 

ministrów spraw zagranicznych w dwóch 

odnośnych stolicach oraz utworzenie 

wspólnej grupy zadaniowej, której misją 

jest nadzorowanie wdrażania tych 

środków; zachęca obie strony do 

wykorzystania wyników tych spotkań i 

podjęcia dalszej konstruktywnej dyskusji 

na wysokim szczeblu politycznym, w tym 

również na temat wdrażania środków 

budowy zaufania, z myślą o wzbogaceniu 

dwustronnej współpracy i wzmocnieniu 

wzajemnego zaufania; zachęca oba rządy 

do wykorzystania tej dynamiki i podjęcia 

konkretnych kroków ku dalszemu 

umacnianiu wzajemnego zaufania, również 

w odniesieniu do kwestii nazwy; ponownie 

wyraża pełne poparcie dla działań 

prowadzonych przez ONZ, które stanowią 

nadal zasadnicze ramy wypracowania 
rozwiązania, ponieważ są uznawane przez 
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przezwyciężenie utrzymujących się różnic 

zgodnie z orzeczeniem Międzynarodowego 

Trybunału Sprawiedliwości z dnia 

5 grudnia 2011 r., aby znaleźć, we 

współpracy z obu krajami i ze specjalnym 

przedstawicielem ONZ, możliwego do 

zaakceptowania przez obie strony 
rozwiązania problemu nazwy, a także do 

przedstawienia Parlamentowi 

sprawozdania na ten temat; 

obydwie strony; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/17 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 50 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

50. jest zdania, że członkostwo Macedonii 

w NATO mogłoby przyczynić się do 

zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności 

politycznej w Europie Południowo-

Wschodniej; wyraża nadzieję, że 

negocjacje w sprawie przystąpienia 

niedługo zostaną otwarte; 

skreślony 

Or. en 

 

 


