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7.3.2016 B8-0310/9 

Predlog spremembe  9 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Merja Kyllönen, Nikolaos 

Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Horizontalni predlog spremembe 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Pridevnik „makedonski“ naj se nadomesti 

s sintagmo „te države“. 

(Horizontalni predlog spremembe, ki velja 

za celotno besedilo.) 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/10 

Predlog spremembe  10 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Merja Kyllönen, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker Svet med drugim zaradi nerešenega 

vprašanja z Grčijo v zvezi z imenom 

blokira napredek pri pristopnem procesu 

države; ker dvostranskih vprašanj ne bi 

smeli uporabljati za oviranje pristopnega 

procesa k EU, temveč bi jih bilo treba 

obravnavati v konstruktivnem duhu čim 

bolj zgodaj v pristopnem procesu, ob tem 

pa upoštevati načela in vrednote Združenih 

narodov in EU; 

F. ker je Svet večkrat potrdil zavezanost 

EU solunski agendi in status kandidatke 

za nekdanjo jugoslovansko republiko 

Makedonijo ter izrazil odločno podporo 
procesu pristopanja nekdanje 

jugoslovanske republike Makedonije k 

EU, nazadnje v svojih sklepih z dne 

15. decembra 2015; ker bi bilo treba 

odprta vprašanja obravnavati v 

konstruktivnem duhu in to čim prej, po 

možnosti še pred odprtjem pristopnih 

pogajanj, ob tem pa upoštevati načela in 

vrednote Združenih narodov in EU; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/11 

Predlog spremembe  11 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Merja Kyllönen, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker so Komisija, Svet in Parlament 

dosegli soglasje o tem, da je treba 

ohranitev pozitivnega priporočila za 

začetek pristopnih pogajanj pogojevati s 

tem, da bo država začela v celoti izvajati 

politični dogovor iz junija/julija 2015 ter 

dosegla bistven napredek pri izvajanju 

nujnih prednostnih nalog na področju 

reform; ker bi popolno izvajanje 

političnega dogovora ustvarilo ozračje, v 

katerem bi bilo realistično pričakovati, da 

bo mogoče vprašanje imena z Grčijo rešiti 

s pogajanji; 

G. ker bo Svet v skladu s svojimi sklepi iz 

decembra 2014 ponovno preučil napredek 

nekdanje jugoslovanske republike 

Makedonije po tamkajšnjih volitvah, in 

sicer na podlagi najnovejšega poročila, ki 

naj bi ga pripravila Komisija; ker bi 

popolno izvajanje političnega dogovora 

ustvarilo ozračje, v katerem bi bilo 

realistično pričakovati, da bo mogoče 

vprašanje imena z Grčijo rešiti s pogajanji; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/12 

Predlog spremembe  12 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Merja Kyllönen, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina 

Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je treba pripraviti volitve v 

skladu z najstrožjimi mednarodnimi 

standardi, zagotoviti svobodne in poštene 

volilne postopke ter izboljšati svobodo 

medijev; izraža zaskrbljenost nad počasno 

revizijo volilnega imenika in medijsko 

reformo; poudarja, da mora imeti državna 

volilna komisija vsa pooblastila za 

izvajanje svojih nalog in da se morajo vse 

stranke sporazumeti o metodologiji za 

revizijo volilnega imenika ter dogovoriti o 

ravni kontrol na terenu, s čimer bi 

zagotovile legitimnost; prav tako poudarja, 

da morajo vsi politični akterji spoštovati 

rezultate volitev in dejavno sodelovati v 

parlamentarnih dejavnostih; ugotavlja, da 

imajo največje politične sile skupno 

odgovornost za postopek priprave volitev; 

poziva mednarodno skupnost, naj 

organizira opazovanje volitev; 

5. poudarja, da je treba pripraviti volitve v 

skladu z najstrožjimi mednarodnimi 

standardi, zagotoviti svobodne in poštene 

volilne postopke ter izboljšati svobodo 

medijev; obžaluje, da tamkajšnji organi 

zaenkrat niso dosegli napredka glede 

večje zanesljivosti volilnega imenika v 

skladu z mednarodnimi standardi ter prav 

tako niso dosegli napredka glede 

dogovorjenih reform o nemotenem in 

neodvisnem delovanju medijev; poudarja, 

da mora imeti državna volilna komisija vsa 

pooblastila za izvajanje svojih nalog in da 

se morajo vse stranke sporazumeti o 

metodologiji za revizijo volilnega imenika 

ter dogovoriti o ravni kontrol na terenu, s 

čimer bi zagotovile legitimnost; prav tako 

poudarja, da morajo vsi politični akterji 

spoštovati rezultate volitev in dejavno 

sodelovati v parlamentarnih dejavnostih; 

ugotavlja, da imajo največje politične sile 

skupno odgovornost za postopek priprave 

volitev; poziva mednarodno skupnost, naj 

organizira opazovanje volitev; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/13 

Predlog spremembe  13 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Patrick Le Hyaric, 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Marisa Matias, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou), Merja Kyllönen, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol 

Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. je seznanjen s tem, da se država sooča z 

največjim migracijskim tokom doslej, saj 

jo je v letu 2015 prečkalo več kot 500.000 

oseb; priznava, da je pri reševanju 

velikega pritoka migrantov in beguncev 

ter pri vzpostavitvi učinkovitih ukrepov za 

upravljanje meja ravnala kot odgovorna 

partnerica; je seznanjen z ekonomskim 

bremenom, ki ga povzroča ta pritok; 

poziva Komisijo, naj poveča podporo za 

upravljanje meja in omogoči dostop do 

ustreznih instrumentov in programov EU; 

poziva pristojne organe, naj se izognejo in 

vzdržijo vsakršnih ukrepov, vključno z 

nasiljem in uporabo sile, ki bi lahko bili 

usmerjeni proti beguncem in migrantom ter 

bi jih lahko ogrozili; ugotavlja, da bi 

morale biti vse vrste ustreznih ukrepov v 

skladu z vrednotami in načeli EU ter 

spoštovati dostojanstvo človeških bitij in 

človekovega življenja; poziva pristojne 

organe, naj s pomočjo EU izboljšajo 

sprejemne in nastanitvene zmogljivosti, 

regionalno usklajevanje in izmenjavo 

informacij, učinkovito upravljajo meje, 

razširijo zmogljivosti na področju 

kazenskega pregona in se borijo proti 

trgovini z ljudmi; poziva državo, naj stori 

43. je seznanjen s tem, da se država sooča z 

največjim migracijskim tokom doslej, saj 

jo je v letu 2015 prečkalo več kot 600 000 

oseb; je seznanjen z ekonomsko 

odgovornostjo, ki jo povzroča to stanje; 

poziva Komisijo, naj poveča podporo za 

zmogljivost sprejemanja in omogoči 

dostop do ustreznih instrumentov in 

programov EU; poziva pristojne organe, 

naj se izognejo in vzdržijo vsakršnih 

ukrepov, vključno z nasiljem in uporabo 

sile, ki bi lahko bili usmerjeni proti 

beguncem in migrantom ter bi jih lahko 

ogrozili; ugotavlja, da bi morale biti vse 

vrste ustreznih ukrepov v skladu z 

mednarodnim pravom in z vrednotami in 

načeli EU ter spoštovati dostojanstvo 

človeških bitij in človekovega življenja; 

poziva pristojne organe, naj s pomočjo EU 

izboljšajo sprejemne in nastanitvene 

zmogljivosti, regionalno usklajevanje in 

izmenjavo informacij, učinkovito 

upravljajo meje v smislu zagotavljanja in 

omogočanja stalnega in varnega prehoda 

za vse ljudi, ki potrebujejo mednarodno 

zaščito, ne glede na njihovo poreklo, 

razširijo zmogljivosti na področju 

kazenskega pregona in se borijo proti 
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vse, kar je v njeni moči, da bi poskrbela za 

prostore za begunce in migrante, da bi 

ohranila človeške razmere, da beguncev in 

migrantov ne bi več nasilno vračala ter da 

bi zagotovila dosledno upoštevanje lastne 

in mednarodne zakonodaje o beguncih in 

azilu; ugotavlja, da se je skupno število 

neutemeljenih prošenj za azil, vloženih v 

državah članicah schengenskega območja, 

zmanjšalo; želi spomniti, da je treba 

posebno pozornost nameniti občutljivemu 

položaju otrok beguncev in migrantov ter 

mladoletnikov brez spremstva, ki potujejo 

skozi državo, tako da se jim omogočijo 

osnovne storitve in terensko svetovanje 

socialnih delavcev za zagotovitev ustrezne 

zaščite; 

trgovini z ljudmi; poziva državo, naj stori 

vse, kar je v njeni moči, da bi poskrbela za 

prostore za begunce in migrante, da bi 

ohranila človeške razmere, da beguncev in 

migrantov na noben način ne bi več 

vračala ter da bi zagotovila dosledno 

upoštevanje lastne in mednarodne 

zakonodaje o beguncih in azilu; ugotavlja, 

da se je skupno število neutemeljenih 

prošenj za azil, vloženih v državah članicah 

schengenskega območja, zmanjšalo; želi 

spomniti, da je treba posebno pozornost 

nameniti občutljivemu položaju otrok 

beguncev in migrantov ter mladoletnikov 

brez spremstva, ki potujejo skozi državo, 

tako da se jim omogočijo osnovne storitve 

in terensko svetovanje socialnih delavcev 

za zagotovitev ustrezne zaščite; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/14 

Predlog spremembe  14 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Patrick Le Hyaric, 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Marisa Matias, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou), Merja Kyllönen, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol 

Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 43a. poudarja, da bi se morala država 

vzdržati enostranskih in neusklajenih 

ukrepov, ki imajo negativne učinke na 

druge države; v zvezi s tem obsoja, da je 

zaprla mejo; poziva nekdanjo 

jugoslovansko republiko Makedonijo, naj 

deluje v okviru mednarodnega prava, v 

duhu delitve odgovornosti in solidarnosti, 

ter naj zagotovi stalen in varen prehod za 

vse ljudi, ki potrebujejo mednarodno 

zaščito, ne glede na njihovo poreklo; 

poudarja, da zapiranje mej in sprejemanje 

omejitev tudi s strani drugih držav članic 

in držav zunaj EU ni skladno s 

Konvencijo o statusu beguncev iz leta 

1951 ter s protokolom h konvenciji iz leta 

1967; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/15 

Predlog spremembe  15 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Patrick Le Hyaric, 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Merja Kyllönen, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. meni, da lahko pogajanja EU samo 

pozitivno prispevajo k reševanju 

dvostranskih sporov, obenem pa ustvarijo 

zagon in učinek vzvoda pri precej nujnih 

reformah, zlasti na področju spoštovanja 

načela pravne države, neodvisnosti sodstva 

in boja proti korupciji, krepitve večetnične 

kohezije in varovanja verodostojnosti 

širitvene politike EU; 

44. meni, da je za odprtje pogajanj z EU 

potrebna izvedba nujnih reform, zlasti na 

področju spoštovanja načela pravne države, 

neodvisnosti sodstva in boja proti 

korupciji, krepitve večetnične kohezije ter 

dobrososedskih odnosov in regionalnega 

sodelovanja; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/16 

Predlog spremembe  16 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Merja Kyllönen, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina 

Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. pozdravlja sporazum z Grčijo o enajstih 

ukrepih za krepitev zaupanja, zlasti na 

področju izobraževanja, kulture, energije in 

notranjih zadev; ugotavlja, da je 

sodelovanje najboljši ukrep za krepitev 

zaupanja; pozdravlja posvetovanja na 

visoki ravni med ministroma za zunanje 

zadeve v obeh prestolnicah in oblikovanje 

skupne projektne skupine, katere cilj je 

nadzor nad izvajanjem ukrepov, in meni, 

da gre za pozitiven signal; poziva obe 

strani, naj se opirata na rezultate teh 

srečanj in izvajata nadaljnje konstruktivne 

razprave na visoki politični ravni, vključno 

z izvajanjem ukrepov za vzpostavitev 

zaupanja, da bi obogatili dvostransko 

sodelovanje in okrepili vzajemno zaupanje; 

spodbuja obe vladi, naj izkoristita trenutek 

in sprejmeta konkretne ukrepe za dodatno 

okrepitev vzajemnega zaupanja v zvezi s 

temi vprašanji; poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico in 

Komisijo, naj podpirata duh sodelovanja 

in oblikujeta nove pobude za odpravo 

preostalih nesoglasij v skladu s sodbo 

Meddržavnega sodišča z dne 5. decembra 

2011, da bi si v sodelovanju z obema 

državama in posebnim poročevalcem ZN 

45. pozdravlja sporazum z Grčijo o enajstih 

ukrepih za krepitev zaupanja, zlasti na 

področju izobraževanja, kulture, energije in 

notranjih zadev; ugotavlja, da je 

sodelovanje najboljši ukrep za krepitev 

zaupanja; pozdravlja posvetovanja na 

visoki ravni med ministroma za zunanje 

zadeve v obeh prestolnicah in oblikovanje 

skupne projektne skupine, katere cilj je 

nadzor nad izvajanjem ukrepov, in meni, 

da gre za pozitiven signal; poziva obe 

strani, naj se opirata na rezultate teh 

srečanj in izvajata nadaljnje konstruktivne 

razprave na visoki politični ravni, vključno 

z izvajanjem ukrepov za krepitev zaupanja, 

da bi obogatili dvostransko sodelovanje in 

okrepili vzajemno zaupanje; spodbuja obe 

vladi, naj izkoristita trenutek in sprejmeta 

konkretne ukrepe za dodatno okrepitev 

vzajemnega zaupanja, med drugim v zvezi 

z vprašanjem imena; ponovno izraža 

polno podporo procesu Združenih 

narodov, ki je še vedno ključni okvir za 

rešitev tega vprašanja, saj ga priznavata 

obe strani; 
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prizadevali za vzajemno sprejemljivo 

rešitev vprašanja imena, o tem pa naj 

poročata Parlamentu; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/17 

Predlog spremembe  17 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Merja Kyllönen, Nikolaos 

Hundis (Nikolaos Chountis), Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 50 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. meni, da bi lahko članstvo Makedonije 

v zvezi Nato prispevalo k večji varnosti in 

politični stabilnosti v jugovzhodni Evropi; 

upa, da se bodo pristopna pogajanja 

kmalu začela; 

črtano 

Or. en 

 

 


