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7.3.2016 B8-0310/9 

Amendamentul  9 

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

Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

Propunere de rezoluție 

Amendament orizontal 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  A se înlocui cuvântul „macedonean” cu 

cuvintele „al/a/ai/ale acestei țări” 

(Acest amendament se aplică întregului 

text supus examinării) 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/10 

Amendamentul  10 

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

Nikolaos Chountis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât Consiliul a blocat progresele în 

cadrul procesului de aderare al acestei 

țări din cauza diferendului nerezolvat cu 

Grecia privind numele țării; întrucât 

chestiunile bilaterale nu ar trebui folosite 

pentru a bloca procesul de aderare la UE, 

ci ar trebui abordate într-un spirit 

constructiv, cât mai curând posibil, în 

cadrul procesului de aderare, ținând seama 

de principiile și valorile ONU și ale UE; 

F. întrucât, cu mai multe ocazii, Consiliul 

a exprimat din nou angajamentul UE 

asumat în temeiul Agendei de la Salonic, 

a recunoscut statutul de țară candidată al 

fostei Republici iugoslave a Macedoniei și 

și-a exprimat din nou angajamentul fără 

echivoc față de procesul de aderare la UE 

al fostei Republici iugoslave a 

Macedoniei, cel mai recent în concluziile 

sale din 15 decembrie 2015; întrucât 

problemele nerezolvate ar trebui să fie 

soluționate într-un spirit constructiv, cât 

mai curând posibil, de preferat înainte de 

începerea negocierilor de aderare, ținând 

seama de principiile și de valorile ONU și 

ale UE; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/11 

Amendamentul  11 

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

Nikolaos Chountis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât există un consens între 

Comisie, Consiliu și Parlament cu privire 
la faptul că menținerea recomandării 

pozitive de a deschide negocierile de 

aderare cu această țară depinde de 

punerea în aplicare integrală a acordului 

politic din iunie-iulie 2015 și de 

înregistrarea unor progrese substanțiale 
în punerea în aplicare a priorităților de 

reformă urgente; întrucât punerea în 

aplicare cu succes a acordului politic ar 

crea un mediu în care există o perspectivă 

realistă privind aplicarea unei soluții 

negociate pentru diferendul cu Grecia legat 

de numele țării; 

G. întrucât Consiliul va reveni la situația 

fostei Republici iugoslave a Macedoniei 

după alegerile din această țară, pe baza 

unor informații actualizate care ar trebui 

să fie prezentate de Comisie, în 

conformitate cu concluziile sale din 

decembrie 2014; întrucât punerea în 

aplicare cu succes a acordului politic ar 

crea un mediu în care există o perspectivă 

realistă privind aplicarea unei soluții 

negociate pentru diferendul cu Grecia legat 

de numele țării; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/12 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază necesitatea de a pregăti 

alegerile la cele mai înalte standarde 

internaționale, inclusiv de a asigura 

proceduri de alegeri libere și corecte și de a 

consolida libertatea mass-mediei; se arată 

îngrijorat din cauza ritmului lent al 

verificării listei alegătorilor și al reformei 

mass-media; subliniază că comisia 

electorală de stat trebuie să atingă 

capacitatea maximă pentru a-și desfășura 

activitatea și că toate partidele trebuie să 

convină asupra unei metodologii de 

verificare a listelor alegătorilor, stabilind 

un nivel de verificare pe teren pentru a 

asigura legitimitatea alegerilor; subliniază, 

în plus, că este important ca toți actorii 

politici să respecte rezultatele alegerilor și 

să ia parte în mod activ la activitățile 

parlamentare; menționează faptul că 

principalele forțe politice au o 

responsabilitate comună pentru procesul de 

pregătire a alegerilor; îndeamnă 

comunitatea internațională să asiste la 

alegeri în calitate de observatori; 

5. subliniază necesitatea de a pregăti 

alegerile la cele mai înalte standarde 

internaționale, inclusiv de a asigura 

proceduri de alegeri libere și corecte și de a 

consolida libertatea mass-mediei; regretă 

faptul că autoritățile nu au realizat până 

acum progrese nici în ceea ce privește 

îmbunătățirea fiabilității listelor electorale 

conform standardelor internaționale, nici 

în legătură cu realizarea reformelor 

stabilite de comun acord cu privire la 

funcționarea fără probleme și în condiții 

de independență a mass-mediei; subliniază 

că, pentru a-și desfășura activitatea, 

comisia electorală de stat trebuie să atingă 

capacitatea maximă și că toate partidele 

trebuie să convină asupra unei metodologii 

de verificare a listelor alegătorilor, 

stabilind un nivel de verificare pe teren 

pentru a asigura legitimitatea alegerilor; 

subliniază, în plus, că este important ca toți 

actorii politici să respecte rezultatele 

alegerilor și să ia parte în mod activ la 

activitățile parlamentare; menționează 

faptul că principalele forțe politice au o 

responsabilitate comună pentru procesul de 

pregătire a alegerilor; îndeamnă 

comunitatea internațională să asiste la 

alegeri în calitate de observatori; 
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7.3.2016 B8-0310/13 

Amendamentul  13 

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

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

Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. observă că țara se confruntă cu un flux 

migratoriu fără precedent, peste 500 000 

de persoane tranzitând țara în 2015; 

recunoaște că țara a acționat ca un 

partener responsabil, făcând față acestui 

flux masiv de migranți și refugiați și 

instituind măsuri eficace de gestionare a 

frontierelor; constată sarcina economică 

generată de acest flux; solicită Comisiei să 

consolideze sprijinul acordat serviciilor de 

gestionare a frontierelor și să permită 

accesul la instrumentele și la programele 

relevante ale UE; solicită autorităților 

competente să evite și să se abțină de la 

orice acțiune, inclusiv de la orice act de 

violență și de folosire a forței, care ar putea 

fi discriminatoriu la adresa refugiaților și a 

migranților și ar putea să pună în pericol 

viața acestora; constată că toate tipurile de 

acțiuni relevante ar trebui să fie conforme 

cu valorile și principiile UE și că acestea ar 

trebui să respecte demnitatea ființelor 

umane și viața umană; încurajează 

autoritățile competente să consolideze, cu 

sprijinul UE, centrele de primire și de 

cazare, coordonarea regională, schimbul de 

informații și gestionarea eficace a 

frontierelor, să mărească capacitățile de 

aplicare a legii și să combată traficul de 

43. observă că această țară se confruntă cu 

un flux de migrație fără precedent, peste 

600 000 de persoane tranzitând-o în 2015; 

ia act de responsabilitățile economice 

generate de această situație; solicită 

Comisiei să consolideze sprijinul acordat 

serviciilor de primire și să permită accesul 

la instrumentele și la programele relevante 

ale UE; solicită autorităților competente să 

evite și să se abțină de la orice acțiune, 

inclusiv de la orice act de violență și de 

folosire a forței, care ar putea fi 

discriminatoriu la adresa refugiaților și a 

migranților și ar putea să pună în pericol 

viața acestora; constată că toate tipurile de 

acțiuni relevante ar trebui să fie conforme 

cu dreptul internațional și cu valorile și 

principiile UE și că acestea ar trebui să 

respecte demnitatea ființelor umane și viața 

umană; încurajează autoritățile competente 

să consolideze, cu sprijinul UE, centrele de 

primire și de cazare, coordonarea 

regională, schimbul de informații și 

gestionarea eficace a frontierelor, adică să 

asigure și să permită trecerea continuă și 

în condiții de siguranță pentru toate 

persoanele care au nevoie de protecție 

internațională, indiferent de originea 

acestora, să mărească capacitățile de 
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ființe umane; îndeamnă țara să facă tot 

posibilul pentru a asigura centre pentru 

refugiați și migranți, să mențină condiții 

umane, să nu facă returnări violente și să 

asigure respectarea strictă a dreptului țării 

și a dreptului internațional privind 

refugiații și azilul; remarcă faptul că 

numărul total de cereri de azil nejustificate 

depuse în țările membre ale spațiului 

Schengen a scăzut; reamintește că trebuie 

să se acorde o atenție deosebită situației 

vulnerabile a copiilor refugiați și migranți, 

precum și minorilor neînsoțiți care 

călătoresc în interiorul țării, asigurându-le 

acestora servicii de bază și mobilizarea de 

asistenți sociali pentru a le oferi protecția 

adecvată; 

aplicare a legii și să combată traficul de 

ființe umane; îndeamnă această țară să 

facă tot posibilul pentru a asigura centre 

pentru refugiați și migranți, să mențină 

condiții umane, să nu facă niciun fel de 

returnări și să asigure respectarea strictă a 

dreptului țării și a dreptului internațional 

privind refugiații și azilul; remarcă faptul 

că numărul total de cereri de azil 

nejustificate depuse în țările membre ale 

spațiului Schengen a scăzut; reamintește că 

trebuie să se acorde o atenție deosebită 

situației vulnerabile a copiilor refugiați și 

migranți, precum și minorilor neînsoțiți 

care călătoresc în interiorul țării, 

asigurându-le acestora servicii de bază și 

mobilizarea de asistenți sociali pentru a le 

oferi protecția adecvată; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/14 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  43a. subliniază că această țară ar trebui 

să se abțină să ia măsuri unilaterale și 

necoordonate care au efecte negative 

asupra altor țări; condamnă, în acest 

context, faptul că a închis granițele; invită 

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

să acționeze în conformitate cu dreptul 

internațional, într-un spirit de 

responsabilitate comună și solidaritate, și 

să garanteze trecerea continuă și în 

condiții de siguranță pentru toate 

persoanele care au nevoie de protecție 

internațională, indiferent de originea 

acestora; subliniază că închiderea 

granițelor și restricțiile aplicate în acest 

sens care au fost aplicate și de alte state 

membre ale UE și din afara UE nu 

respectă Convenția din 1951 privind 

statutul refugiaților și Protocolul din 1967 

la această convenție;  

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/15 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. consideră că negocierile cu UE nu pot 

avea decât o influență pozitivă asupra 

eforturilor de soluționare a diferendelor 

bilaterale, generând totodată un impuls și 

mobilizare pentru reformele atât de 

necesare, în special în ceea ce privește 

statul de drept, independența sistemului 

judiciar și combaterea corupției, 

consolidarea coeziunii multietnice, precum 

și garantarea credibilității politicii de 

extindere a UE; 

44. consideră că deschiderea negocierilor 

cu UE implică reformele atât de necesare, 

în special în ceea ce privește statul de 

drept, independența sistemului judiciar și 

combaterea corupției, consolidarea 

coeziunii multietnice, precum și relații de 

bună vecinătate și cooperare regională; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/16 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. salută acordul cu Grecia privind cele 11 

măsuri de consolidare a încrederii, în 

principal în domeniul educației, al culturii, 

al energiei și al afacerilor interne; constată 

că cooperarea reprezintă cea mai bună 

măsură de consolidare a încrederii; salută, 

ca un semn pozitiv, consultările la nivel 

înalt dintre cei doi miniștri de externe din 

capitalele respective și crearea unui grup 

operativ comun care să supravegheze 

punerea în aplicare a măsurilor; invită 

ambele părți să valorifice rezultatele 

acestor reuniuni și să continue discuțiile 

constructive la un nivel politic înalt, 

inclusiv în ceea ce privește punerea în 

aplicare a măsurilor de consolidare a 

încrederii, în vederea intensificării 

cooperării bilaterale și a întăririi încrederii 

reciproce; încurajează ambele guverne să 

utilizeze acest impuls și să adopte măsuri 

concrete pentru a consolida în continuare 

încrederea reciprocă, inclusiv cu privire la 

problema numelui; invită 

Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant 

(VP/HR) și Comisia să sprijine spiritul de 

cooperare și să dezvolte noi inițiative 
pentru a depăși diferențele care persistă, 

în conformitate cu hotărârea Curții de 

Justiție Internaționale din 5 decembrie 

45. salută acordul cu Grecia privind cele 11 

măsuri de consolidare a încrederii, în 

principal în domeniul educației, al culturii, 

al energiei și al afacerilor interne; constată 

că cooperarea reprezintă cea mai bună 

măsură de consolidare a încrederii; salută, 

ca un semn pozitiv, consultările la nivel 

înalt dintre cei doi miniștri de externe din 

capitalele respective și crearea unui grup 

operativ comun care să supravegheze 

punerea în aplicare a măsurilor; invită 

ambele părți să valorifice rezultatele 

acestor reuniuni și să continue discuțiile 

constructive la un nivel politic înalt, 

inclusiv în ceea ce privește punerea în 

aplicare a măsurilor de consolidare a 

încrederii, în vederea intensificării 

cooperării bilaterale și a întăririi încrederii 

reciproce; încurajează ambele guverne să 

utilizeze acest impuls și să adopte măsuri 

concrete pentru a consolida în continuare 

încrederea reciprocă, inclusiv cu privire la 

problema numelui; își reafirmă sprijinul 

deplin pentru procesul din cadrul ONU, 

care reprezintă în continuare cadrul 

fundamental pentru găsirea unei soluții, 

astfel cum este recunoscut de ambele 

părți; 
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2011, pentru a depune eforturi, în 

cooperare cu cele două țări și 

reprezentantul special al ONU, în vederea 

găsirii unei soluții reciproc acceptabile cu 

privire la problema numelui și să 

informeze Parlamentul cu privire la 

aceasta; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/17 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

Propunere de rezoluție 

Punctul 50 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. consideră că apartenența Fostei 

Republici Iugoslave a Macedoniei la 

NATO ar putea contribui la asigurarea 

unui grad mai ridicat de securitate și de 

stabilitate politică în Europa de Sud-Est; 

speră ca negocierile de aderare să fie 

deschise în curând; 

eliminat 

Or. en 

 

 


