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7.3.2016 B8-0310/9 

Alteração  9 

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

Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 referente à antiga República Jugoslava da Macedónia 

Proposta de resolução 

Alteração transversal 

 

Proposta de resolução Alteração 

  Substituir "da antiga República 

Jugoslava da Macedónia" por "do país" 

(Alteração horizontal que se aplica à 

totalidade do texto em apreço) 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/10 

Alteração  10 

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

Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 referente à antiga República Jugoslava da Macedónia 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que o Conselho tem 

bloqueado a evolução do processo de 

adesão do país devido, em parte, ao 

diferendo ainda pendente com a Grécia 

relativo ao nome do país; que as questões 

bilaterais não devem ser utilizadas como 

pretexto para bloquear o processo de 

adesão à UE, devendo ser abordadas num 

espírito construtivo, tão precocemente 

quanto possível, tendo em conta os 

princípios e os valores da ONU e da UE; 

F. Considerando que o Conselho tem 

reafirmado, em diversas ocasiões, o 

compromisso da UE no âmbito da Agenda 

de Salónica e o estatuto de país candidato 

da antiga República Jugoslava da 

Macedónia, tendo reafirmado por várias 

vezes o seu compromisso inequívoco 

relativamente ao processo de adesão à UE 

da antiga República Jugoslava da 

Macedónia, a última das quais nas suas 

conclusões de 15 de dezembro de 2015; 

considerando que as questões pendentes 

devem ser abordadas num espírito 

construtivo tão precocemente quanto 

possível, de preferência antes da abertura 

das negociações de adesão, tendo em 

conta os princípios e os valores da ONU e 

da UE; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/11 

Alteração  11 

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

Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 referente à antiga República Jugoslava da Macedónia 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 

Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que a Comissão, o 

Conselho e o Parlamento concordam que 

a manutenção da recomendação positiva 

no sentido de encetar negociações de 

adesão com o país está dependente da 

plena aplicação do acordo político de 

junho/julho de 2015 e da realização de 

progressos significativos na execução das 

Prioridades Urgentes de Reforma; que a 

plena aplicação do acordo político criaria 

um ambiente que ofereceria uma perspetiva 

realista de solução negociada com a Grécia 

para a questão da designação do país; 

G. Considerando que o Conselho voltará a 

debruçar-se sobre a antiga República 

Jugoslava da Macedónia após as eleições 
com base numa atualização prevista pela 

Comissão, em conformidade com as suas 

conclusões de dezembro de 2014; que a 

plena aplicação do acordo político criaria 

um ambiente que ofereceria uma perspetiva 

realista de solução negociada com a Grécia 

para a questão da designação do país; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/12 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 referente à antiga República Jugoslava da Macedónia 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Sublinha a necessidade de organizar as 

eleições de acordo com as mais elevadas 

normas internacionais, nomeadamente, 

garantindo processos eleitorais livres e 

justos e reforçando a liberdade dos meios 

de comunicação social; manifesta a sua 

preocupação com o ritmo lento da 

auditoria dos cadernos eleitorais e da 

reforma dos meios de comunicação; frisa 

que a Comissão Nacional de Eleições deve 

ter plena capacidade para realizar o seu 

trabalho e que deve ser negociada entre 

todos os partidos a metodologia a aplicar à 

auditoria dos cadernos eleitorais, com um 

nível consensual de controlos no terreno 

que assegure a sua legitimidade; sublinha, 

além disso, a importância de todos os 

intervenientes políticos respeitarem os 

resultados das eleições e participarem 

ativamente nas atividades parlamentares; 

toma nota da responsabilidade partilhada 

das principais forças políticas pelo 

processo de preparação das eleições; insta 

a comunidade internacional a estar presente 

nas missões de observação eleitoral; 

5. Sublinha a necessidade de organizar as 

eleições de acordo com as mais elevadas 

normas internacionais, nomeadamente, 

garantindo processos eleitorais livres e 

justos e reforçando a liberdade dos meios 

de comunicação social; lamenta que as 

autoridades não tenham conseguido, até 

agora, apresentar quaisquer progressos 

na melhoria da fiabilidade dos cadernos 

eleitorais em conformidade com as 

normas internacionais, não tendo também 

obtido quaisquer progressos relativamente 

às reformas acordadas para o correto e 

independente funcionamento dos meios 

de comunicação; frisa que a Comissão 

Nacional de Eleições deve ter plena 

capacidade para realizar o seu trabalho e 

que deve ser negociada entre todos os 

partidos a metodologia a aplicar à auditoria 

dos cadernos eleitorais, com um nível 

consensual de controlos no terreno que 

assegure a sua legitimidade; sublinha, além 

disso, a importância de todos os 

intervenientes políticos respeitarem os 

resultados das eleições e participarem 

ativamente nas atividades parlamentares; 

toma nota da responsabilidade partilhada 

das principais forças políticas pelo 

processo de preparação das eleições; insta 
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a comunidade internacional a estar presente 

nas missões de observação eleitoral; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/13 

Alteração  13 

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

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

Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 referente à antiga República Jugoslava da Macedónia 

Proposta de resolução 

N.º 43 

 

Proposta de resolução Alteração 

43. Observa que o país tem vindo a 

enfrentar um fluxo migratório sem 

precedentes, tendo já transitado pelo 

território, em 2015, mais de 500 mil 

pessoas; reconhece que o país tem sido um 

parceiro responsável na forma como tem 

enfrentado o enorme afluxo de migrantes 

e refugiados e como tem estabelecido 

medidas eficazes de gestão das fronteiras; 

observa os encargos económicos 
decorrentes deste afluxo; exorta a 

Comissão a reforçar o apoio às capacidades 

de gestão das fronteiras e a permitir o 

acesso aos instrumentos e programas 

pertinentes da UE; exorta as autoridades 

competentes a evitarem e a absterem-se de 

qualquer tipo de medidas, incluindo 

violência e utilização da força, que possam 

atentar contra as vidas dos refugiados e 

migrantes e pô-las em risco; observa que 

todas as medidas tomadas devem ser 

consentâneas com os valores e princípios 

da UE e respeitar a dignidade dos seres 

humanos e a vida humana; incentiva as 

autoridades competentes a reforçarem, com 

a ajuda da UE, as estruturas de 

acolhimento e alojamento, a coordenação 

regional e o intercâmbio de informações e 

a gestão eficaz das fronteiras, bem como a 

43. Observa que o país tem vindo a 

enfrentar um fluxo migratório sem 

precedentes, tendo já transitado pelo 

território, em 2015, mais de 600 mil 

pessoas; observa as responsabilidades de 

natureza económica decorrentes desta 

situação; exorta a Comissão a reforçar o 

apoio às capacidades de acolhimento e a 

permitir o acesso aos instrumentos e 

programas pertinentes da UE; exorta as 

autoridades competentes a evitarem e a 

absterem-se de qualquer tipo de medidas, 

incluindo violência e utilização da força, 

que possam atentar contra as vidas dos 

refugiados e migrantes e pô-las em risco; 

observa que todas as medidas tomadas 

devem ser consentâneas com o direito 

internacional e os valores e princípios da 

UE e respeitar a dignidade dos seres 

humanos e a vida humana; incentiva as 

autoridades competentes a reforçarem, com 

a ajuda da UE, as estruturas de 

acolhimento e alojamento, a coordenação 

regional e o intercâmbio de informações e 

a gestão eficaz das fronteiras, no sentido 

de fornecer e autorizar um trânsito 

permanente e seguro a todas as pessoas 

que necessitem de proteção internacional, 

independentemente da sua origem, bem 
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aumentarem as capacidades de aplicação 

da lei e a combaterem o tráfico de seres 

humanos; insta o país a fazer todos os 

possíveis para assegurar estruturas de 

acolhimento para os refugiados e 

migrantes, mantê-los em condições 

humanas, não os repelir violentamente e 

garantir o estrito respeito pela legislação 

nacional e internacional em matéria de 

refugiados e asilo; observa que o número 

total de pedidos de asilo infundados 

apresentados em países membros da zona 

Schengen diminuiu; recorda que deve ser 

prestada especial atenção à situação 

vulnerável das crianças refugiadas e 

migrantes, bem como dos menores não 

acompanhados que atravessam o território, 

fornecendo-lhes serviços básicos e 

garantindo a assistência dos trabalhadores 

dos serviços sociais, por forma a oferecer 

uma proteção adequada; 

como a aumentarem as capacidades de 

aplicação da lei e a combaterem o tráfico 

de seres humanos; insta o país a fazer todos 

os possíveis para assegurar estruturas de 

acolhimento para os refugiados e 

migrantes, mantê-los em condições 

humanas, abster-se de qualquer tipo de 

repulsão e garantir o estrito respeito pela 

legislação nacional e internacional em 

matéria de refugiados e asilo; observa que 

o número total de pedidos de asilo 

infundados apresentados em países 

membros da zona Schengen diminuiu; 

recorda que deve ser prestada especial 

atenção à situação vulnerável das crianças 

refugiadas e migrantes, bem como dos 

menores não acompanhados que 

atravessam o território, fornecendo-lhes 

serviços básicos e garantindo a assistência 

dos trabalhadores dos serviços sociais, por 

forma a oferecer uma proteção adequada; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/14 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 referente à antiga República Jugoslava da Macedónia 

Proposta de resolução 

N.º 43-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  43-A. Salienta que o país deve abster-se 

de tomar medidas unilaterais e não 

coordenadas que tenham efeitos negativos 

sobre outros países; condena, neste 

contexto, a decisão de encerramento das 

fronteiras; solicita à antiga República 

Jugoslava da Macedónia que aja no 

quadro do direito internacional, num 

espírito de partilha das responsabilidades 

e de solidariedade, e que garanta o 

trânsito seguro e permanente de todas as 

pessoas que necessitam de proteção 

internacional, independentemente da sua 

origem; salienta que o encerramento das 

fronteiras e as restrições que foram 

decretadas também por outros 

Estados-Membros da UE e por países 

terceiros não estão em conformidade com 

a Convenção de 1951 relativa ao Estatuto 

dos Refugiados e com o correspondente 

Protocolo de 1967; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/15 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 referente à antiga República Jugoslava da Macedónia 

Proposta de resolução 

N.º 44 

 

Proposta de resolução Alteração 

44. Considera que as negociações com a 

UE só poderão influenciar positivamente 

os esforços com vista à resolução dos 

litígios bilaterais, criando 

simultaneamente a oportunidade e a 

possibilidade de influência no que 

respeita a reformas muito necessárias, em 

particular no que diz respeito ao Estado de 

direito, à independência do poder judicial e 

à luta contra a corrupção, reforçando a 

coesão multiétnica e salvaguardando a 

credibilidade da política de alargamento 

da UE; 

44. Considera que a abertura de 

negociações com a UE requer a execução 

de reformas muito necessárias, em 

particular no que diz respeito ao Estado de 

direito, à independência do poder judicial e 

à luta contra a corrupção, reforçando a 

coesão multiétnica, o estabelecimento de 

relações de boa vizinhança e a 

cooperação regional; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/16 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 referente à antiga República Jugoslava da Macedónia 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Louva o acordo com a Grécia 

relativamente a 11 medidas de criação de 

confiança, nomeadamente em matéria de 

educação, cultura, energia e assuntos 

internos; observa que a cooperação é a 

melhor medida de reforço da confiança; 

congratula-se com o sinal positivo que foi 

dado pelas consultas de alto nível 

realizadas entre os dois ministros dos 

Negócios Estrangeiros nas respetivas 

capitais, bem como com a criação de um 

grupo de trabalho conjunto para 

supervisionar a aplicação das medidas; 

convida ambas as partes a tirar partido dos 

resultados dessas reuniões e a 

empenharem-se num mais amplo e 

construtivo debate de alto nível político, 

incluindo no que respeita à execução de 

medidas de reforço da confiança, com o 

objetivo de enriquecer a cooperação 

bilateral e reforçar a confiança mútua; 

incentiva ambos os Governos a 

aproveitarem esta oportunidade para tomar 

medidas concretas com vista ao reforço da 

confiança mútua, nomeadamente no que se 

refere à questão da designação; convida a 

Alta Representante/Vice-Presidente 

(AR/VP) e a Comissão a apoiarem o 

espírito de cooperação e a desenvolverem 

45. Louva o acordo com a Grécia 

relativamente a 11 medidas de criação de 

confiança, nomeadamente em matéria de 

educação, cultura, energia e assuntos 

internos; observa que a cooperação é a 

melhor medida de reforço da confiança; 

congratula-se com o sinal positivo que foi 

dado pelas consultas de alto nível 

realizadas entre os dois ministros dos 

Negócios Estrangeiros nas respetivas 

capitais, bem como com a criação de um 

grupo de trabalho conjunto para 

supervisionar a aplicação das medidas; 

convida ambas as partes a tirar partido dos 

resultados dessas reuniões e a 

empenharem-se num mais amplo e 

construtivo debate de alto nível político, 

incluindo no que respeita à execução de 

medidas de reforço da confiança, com o 

objetivo de enriquecer a cooperação 

bilateral e reforçar a confiança mútua; 

incentiva ambos os Governos a 

aproveitarem esta oportunidade para tomar 

medidas concretas com vista ao reforço da 

confiança mútua, nomeadamente no que se 

refere à questão da designação; reafirma o 

seu total apoio ao processo das Nações 

Unidas, que continua a ser, como aliás é 

reconhecido por ambas as partes, o 
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novas iniciativas com vista a ultrapassar 

as diferenças que subsistem, em 

conformidade com o acórdão do Tribunal 

Internacional de Justiça de 5 de dezembro 

de 2011, a trabalharem, em cooperação 

com os dois países e o Representante 

Especial das Nações Unidas, no sentido 

da obtenção de uma solução mutuamente 

aceitável sobre a questão do nome, e a 

manterem o Parlamento informado; 

quadro privilegiado para a obtenção de 

uma solução; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/17 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 referente à antiga República Jugoslava da Macedónia 

Proposta de resolução 

N.º 50 

 

Proposta de resolução Alteração 

50. Considera que a adesão da Macedónia 

à NATO poderá contribuir para o 

aumento da segurança e da estabilidade 

política no Sudeste da Europa; espera que 

as negociações de adesão sejam abertas 

em breve; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


