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7.3.2016 B8-0310/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

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

Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Horizontálny pozmeňujúci návrh 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Nahradiť výraz „macedónsky“ výrazom 

„tejto krajiny“. 

(Horizontálny pozmeňujúci návrh, ktorý sa 

uplatňuje v celom texte.) 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

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

Nikolaos Chountis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže Rada blokuje posun do ďalšej 

fázy procesu pristúpenia krajiny z dôvodu 

nedoriešeného problému jej názvu s 

Gréckom; keďže dvojstranné otázky by sa 

nemali používať ako zámienka na 

bránenie prístupovému procesu EÚ, ale 
mali by sa riešiť konštruktívnym 

spôsobom, a to čo najskôr, pričom by sa 

mali zohľadniť zásady a hodnoty OSN a 

EÚ; 

F. keďže Rada pri viacerých príležitostiach 

opätovne potvrdila záväzok EÚ prijatý v 

rámci solúnskej agendy i status bývalej 

Juhoslovanskej republiky Macedónsko 

ako kandidátskej krajiny a zopakovala 

svoje jednoznačné odhodlanie podporovať 

proces pristúpenia bývalej Juhoslovanskej 

republiky Macedónsko k EÚ, najnovšie vo 

svojich záveroch z 15. decembra 2015; 

keďže otvorené otázky by sa mali riešiť 

konštruktívnym spôsobom, a to čo najskôr, 

pokiaľ možno pred začatím rokovaní o 

pristúpení, pričom by sa mali zohľadniť 

zásady a hodnoty EÚ; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

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

Nikolaos Chountis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže Komisia, Rada a Parlament sa 

zhodujú v tom, že zachovanie kladného 

odporúčania začať rokovania o pristúpení 

tejto krajiny k EÚ je podmienené tým, či 

táto krajina v plnej miere vykonáva 

politickú dohodu z júna/júla 2015 a či 

dosiahne významný pokrok v plnení 

naliehavých priorít v oblasti reforiem; 

keďže úplné vykonávanie politickej 

dohody môže vytvoriť prostredie s 

realistickou vyhliadkou na riešenie otázky 

názvu s Gréckom prostredníctvom 

rokovaní; 

G. keďže Rada sa v súlade so svojimi 

závermi z decembra 2014 vráti k otázke 

bývalej Juhoslovanskej republiky 

Macedónsko po tom, čo sa v krajine 

uskutočnia voľby, a to na základe 

očakávaných aktuálnych informácií, ktoré 

poskytne Komisia; keďže úplné 

vykonávanie politickej dohody môže 

vytvoriť prostredie s realistickou 

vyhliadkou na riešenie otázky názvu s 

Gréckom prostredníctvom rokovaní; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/12 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje, že je potrebné pripraviť 

voľby podľa najvyšších medzinárodných 

noriem vrátane zaručenia slobodného a 

spravodlivého priebehu volieb a posilnenia 

slobody médií; vyjadruje znepokojenie 

nad pomalým overovaním zoznamu 

voličov a reformou médií; zdôrazňuje, že 

štátna volebná komisia musí byť plne 

schopná vykonávať svoju prácu a že 

metodika overovania zoznamu voličov by 

mala byť predmetom dohody všetkých 

strán, ktoré sa dohodnú aj na úrovni 

kontrol na mieste, aby bola zaručená 

legitímnosť; zdôrazňuje okrem toho, že je 

dôležité, aby všetci politickí aktéri 

rešpektovali výsledky volieb a aktívne sa 

zúčastňovali na parlamentných činnostiach; 

berie na vedomie spoločnú zodpovednosť 

hlavných politických síl za proces prípravy 

volieb; nalieha na medzinárodné 

spoločenstvo, aby sa na voľbách zúčastnilo 

vo funkcii pozorovateľa; 

5. zdôrazňuje, že je potrebné pripraviť 

voľby podľa najvyšších medzinárodných 

noriem vrátane zaručenia slobodného a 

spravodlivého priebehu volieb a posilnenia 

slobody médií; vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že orgány doteraz nedosiahli žiadny 

pokrok, čo sa týka zvýšenia spoľahlivosti 

zoznamov voličov v súlade s 

medzinárodnými normami, a nepokročili 

ani v súvislosti s dohodnutými reformami 

zameranými na riadne a nezávislé 

fungovanie médií; zdôrazňuje, že štátna 

volebná komisia musí byť plne schopná 

vykonávať svoju prácu a že metodika 

overovania zoznamu voličov by mala byť 

predmetom dohody všetkých strán, ktoré sa 

dohodnú aj na úrovni kontrol na mieste, 

aby bola zaručená legitímnosť; zdôrazňuje 

okrem toho, že je dôležité, aby všetci 

politickí aktéri rešpektovali výsledky 

volieb a aktívne sa zúčastňovali na 

parlamentných činnostiach; berie na 

vedomie spoločnú zodpovednosť hlavných 

politických síl za proces prípravy volieb; 

nalieha na medzinárodné spoločenstvo, aby 

sa na voľbách zúčastnilo vo funkcii 

pozorovateľa; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

7.3.2016 B8-0310/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

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

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

Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

43. konštatuje, že krajina čelí 

bezprecedentnému migračnému toku, 

pričom v roku 2015 cez ňu prešlo viac 

ako 500 000 osôb; vyjadruje uznanie 

krajine za to, že pri zvládaní veľkého 

prílevu migrantov a utečencov a pri 

zavádzaní účinných opatrení riadenia 

hraníc konala ako zodpovedný partner; 
berie na vedomie hospodárske zaťaženie, 

ktoré vzniklo v dôsledku tohto prílevu; 

vyzýva Komisiu, aby zvýšila podporu 

určenú kapacitám v oblasti riadenia 

hraníc a umožnila prístup k príslušným 

nástrojom a programom EÚ; vyzýva 

príslušné orgány, aby nepodnikali žiadne 

kroky vrátane násilia a používania sily, 

ktoré by mohli byť diskriminačné voči 

utečencom a migrantom, prípadne 

ohrozovať ich životy, a aby takýmto 

krokom predchádzali; konštatuje, že všetky 

príslušné druhy krokov by mali byť v 

súlade s hodnotami a zásadami EÚ a mali 

by rešpektovať dôstojnosť ľudských bytostí 

a ľudský život; nabáda príslušné orgány, 

aby aj za pomoci EÚ posilnili prijímacie a 

ubytovacie zariadenia, regionálnu 

koordináciu a výmenu informácií a účinné 

riadenie hraníc, a aby rozšírili kapacity na 

presadzovanie práva a bojovali proti 

43. konštatuje, že krajina čelí 

bezprecedentnému migračnému toku, 

pričom v roku 2015 cez ňu prešlo viac 

ako 600 000 osôb; berie na vedomie 

hospodárske povinnosti, ktoré vznikli v 

dôsledku tejto situácie; vyzýva Komisiu, 

aby zvýšila podporu určenú pre prijímaciu 

kapacitu a umožnila prístup k príslušným 

nástrojom a programom EÚ; vyzýva 

príslušné orgány, aby nepodnikali žiadne 

kroky vrátane násilia a používania sily, 

ktoré by mohli byť diskriminačné voči 

utečencom a migrantom, prípadne 

ohrozovať ich životy, a aby takýmto 

krokom predchádzali; konštatuje, že všetky 

príslušné druhy krokov by mali byť v 

súlade s medzinárodným právom a 

hodnotami a zásadami EÚ a mali by 

rešpektovať dôstojnosť ľudských bytostí a 

ľudský život; nabáda príslušné orgány, aby 

aj za pomoci EÚ posilnili prijímacie a 

ubytovacie zariadenia, regionálnu 

koordináciu a výmenu informácií a účinné 

riadenie hraníc v tom zmysle, že zaistia a 

umožnia trvalý a bezpečný priechod pre 

všetkých ľudí, ktorí potrebujú 

medzinárodnú ochranu, bez ohľadu na 

ich pôvod, a aby rozšírili kapacity na 

presadzovanie práva a bojovali proti 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

obchodovaniu s ľuďmi; naliehavo vyzýva 

krajinu, aby urobila všetko pre poskytnutie 

zariadení pre utečencov a migrantov, 

udržiavanie ľudských podmienok, 

neuplatňovanie ich násilného núteného 

vracania a zaistenie prísneho dodržiavania 

zákonov samotnej krajiny a 

medzinárodného práva v oblasti utečencov 

a azylu; konštatuje, že celkový počet 

neopodstatnených žiadostí o azyl podaných 

v členských krajinách schengenskej zóny 

klesol; pripomína, že je potrebné venovať 

osobitnú pozornosť nestabilnej situácii detí 

utečencov a migrantov a maloletým bez 

sprievodu, ktorí cestujú po krajine, tým, že 

sa im poskytnú základné služby a zaručí sa, 

že sociálni pracovníci im budú môcť 

poskytovať primeranú ochranu; 

obchodovaniu s ľuďmi; naliehavo vyzýva 

krajinu, aby urobila všetko pre poskytnutie 

zariadení pre utečencov a migrantov, 

udržiavanie ľudských podmienok, 

neuplatňovanie žiadneho spôsobu 

núteného vracania a zaistenie prísneho 

dodržiavania zákonov samotnej krajiny a 

medzinárodného práva v oblasti utečencov 

a azylu; konštatuje, že celkový počet 

neopodstatnených žiadostí o azyl podaných 

v členských krajinách schengenskej zóny 

klesol; pripomína, že je potrebné venovať 

osobitnú pozornosť nestabilnej situácii detí 

utečencov a migrantov a maloletým bez 

sprievodu, ktorí cestujú po krajine, tým, že 

sa im poskytnú základné služby a zaručí sa, 

že sociálni pracovníci im budú môcť 

poskytovať primeranú ochranu; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/14 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  43a. zdôrazňuje, že krajina by nemala 

uplatňovať jednostranné a 

nekoordinované opatrenia, ktoré majú 

nepriaznivý vplyv na iné krajiny; v tejto 

súvislosti odsudzuje uzatvorenie hraníc, 

ku ktorému sa krajina uchýlila; vyzýva 

bývalú Juhoslovanskú republiku 

Macedónsko, aby konala v súlade s 

medzinárodným právom a v duchu 

spoločnej zodpovednosti a solidarity a 

zabezpečila trvalý a bezpečný priechod pre 

všetkých ľudí, ktorí potrebujú 

medzinárodnú ochranu, bez ohľadu na 

ich pôvod; zdôrazňuje, že uzatvorenie 

hraníc a obmedzenia, ku ktorým pristúpili 

aj iné štáty EÚ a štáty mimo EÚ, nie sú 

v súlade s Dohovorom o právnom 

postavení utečencov z roku 1951 ani s 

protokolom k tomuto dohovoru z roku 

1967; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

7.3.2016 B8-0310/15 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

44. domnieva sa, že rokovania s EÚ môžu 

mať len pozitívny vplyv na úsilie o 

vyriešenie dvojstranných sporov, čo 

vytvorí impulz a pákový účinok, pokiaľ 

ide o ďalšie, veľmi potrebné reformy, 

predovšetkým z hľadiska dodržiavania 

zásad právneho štátu, nezávislosti 

súdnictva a boja proti korupcii, posilnenia 

súdržnosti medzi etnikami, ako aj ochrany 

dôveryhodnosti politiky rozširovania EÚ; 

44. domnieva sa, že začatie rokovaní s EÚ 

vyžaduje uskutočnenie veľmi potrebných 

reforiem, predovšetkým z hľadiska 

dodržiavania zásad právneho štátu, 

nezávislosti súdnictva a boja proti korupcii, 

posilnenia súdržnosti medzi etnikami, ako 

aj dobrých susedských vzťahov a 

regionálnej spolupráce; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/16 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

45. víta dohodu s Gréckom o jedenástich 

opatreniach zameraných na budovanie 

dôvery, najmä v oblasti vzdelávania, 

kultúry, energetiky a vnútorných 

záležitostí; konštatuje, že spolupráca je 

najlepším opatrením na budovanie dôvery; 

víta ako pozitívny znak konzultácie na 

vysokej úrovni, ktoré sa uskutočnili medzi 

obidvomi ministrami zahraničných vecí v 

príslušných hlavných mestách, a 

vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny 

zameranej na dohľad nad vykonávaním 

opatrení; vyzýva obe strany, aby nadviazali 

na výsledok týchto schôdzí a aby 

pokračovali v konštruktívnom dialógu na 

najvyššej politickej úrovni vrátane 

vykonávania opatrení budovania dôvery so 

zreteľom na obohatenie bilaterálnej 

spolupráce a posilnenie vzájomnej dôvery; 

vyzýva obe vlády, aby využili tento impulz 

a podnikli konkrétne kroky smerom k 

ďalšiemu posilneniu vzájomnej dôvery 

vrátane otázky názvu; vyzýva 

podpredsedníčku Komisie/vysokú 

predstaviteľku (PK/VP), aby podporovala 

snahu o spoluprácu a rozvíjala nové 

iniciatívy s cieľom odstrániť ostávajúce 

rozdiely v súlade s rozhodnutím 

Medzinárodného súdneho dvora z 5. 

45. víta dohodu s Gréckom o jedenástich 

opatreniach zameraných na budovanie 

dôvery, najmä v oblasti vzdelávania, 

kultúry, energetiky a vnútorných 

záležitostí; konštatuje, že spolupráca je 

najlepším opatrením na budovanie dôvery; 

víta ako pozitívny znak konzultácie na 

vysokej úrovni, ktoré sa uskutočnili medzi 

obidvomi ministrami zahraničných vecí v 

príslušných hlavných mestách, a 

vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny 

zameranej na dohľad nad vykonávaním 

opatrení; vyzýva obe strany, aby nadviazali 

na výsledok týchto schôdzí a aby 

pokračovali v konštruktívnom dialógu na 

najvyššej politickej úrovni vrátane 

vykonávania opatrení budovania dôvery so 

zreteľom na obohatenie bilaterálnej 

spolupráce a posilnenie vzájomnej dôvery; 

vyzýva obe vlády, aby využili tento impulz 

a podnikli konkrétne kroky smerom k 

ďalšiemu posilneniu vzájomnej dôvery 

vrátane otázky názvu; znovu opakuje, že 

plne podporuje proces v rámci OSN, ktorý 

naďalej predstavuje kľúčový rámec pre 

riešenie, pretože ho uznávajú obe strany; 
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decembra 2011 a aby v spolupráci s 

oboma krajinami a osobitným 

predstaviteľom OSN pracovala na 

vzájomne prijateľnom riešení otázky 

názvu a podala o tom správu Európskemu 

parlamentu; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/17 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 50 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

50. domnieva sa, že členstvo Macedónska 

v NATO by mohlo prispieť k dosiahnutiu 

vyššej bezpečnosti a politickej stability v 

juhovýchodnej Európe; dúfa, že 

rokovania o pristúpení sa čoskoro začnú; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


