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7.3.2016 B8-0310/9 

Ändringsförslag  9 

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

Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

Förslag till resolution 

Övergripande ändringsförslag 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ersätt ”makedoniska” med ”landets” 

 (Övergripande ändring som gäller hela 

texten.) 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/10 

Ändringsförslag  10 

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

Nikolaos Chountis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

Förslag till resolution 

Skäl F 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

F. Rådet har blockerat framsteg i landets 

anslutningsprocess, delvis på grund av 

den olösta namnkonflikten med Grekland. 

Bilaterala frågor bör inte användas för att 

hindra processen för anslutning till EU 

utan bör hanteras i en konstruktiv anda så 

tidigt som möjligt i anslutningsprocessen, 

med beaktande av FN:s och EU:s principer 

och värderingar. 

F. Rådet har vid flera tillfällen bekräftat 

EU:s åtagande inom ramen för 

Thessaloniki-agendan och f.d. 

jugoslaviska republiken Makedoniens 

kandidatstatus, och upprepat sitt 

otvetydiga åtagande till processen för f.d. 

jugoslaviska republiken Makedoniens 

anslutning till EU, senast i sina slutsatser 

av den 15 december 2015. Kvarstående 

frågor bör hanteras i en konstruktiv anda 

så tidigt som möjligt, helst innan 

anslutningsförhandlingar inleds, och med 

beaktande av FN:s och EU:s principer och 

värderingar. 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/11 

Ändringsförslag  11 

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

Nikolaos Chountis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

Förslag till resolution 

Skäl G 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Det finns ett samförstånd mellan 

kommissionen, rådet och parlamentet om 

att den positiva rekommendationen om att 

inleda anslutningsförhandlingar med 

landet gäller på villkoret att den politiska 

överenskommelsen från juni/juli 2015 till 

fullo genomförs och att det görs 

avsevärda framsteg i genomförandet av de 

brådskande reformprioriteringarna. Ett 

fullständigt genomförande av den politiska 

överenskommelsen skulle skapa realistiska 

förutsättningar för en förhandlingslösning 

på namnkonflikten med Grekland. 

G. Rådet kommer att återkomma till f.d. 

jugoslaviska republiken Makedonien efter 

valet på grundval av en förväntad 

uppdatering av kommissionen, i linje med 

dess slutsatser från december 2014. Ett 

fullständigt genomförande av den politiska 

överenskommelsen skulle skapa realistiska 

förutsättningar för en förhandlingslösning 

på namnkonflikten med Grekland. 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/12 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet betonar att 

förberedelserna inför valet måste följa 

högsta internationell standard, inklusive 

säkerställandet av fria och rättvisa 

valförfaranden och en större mediefrihet. 

Parlamentet uttrycker oro över de 

långsamma framstegen med att granska 

röstlängderna och genomföra 

mediereformen. Parlamentet betonar att 

den statliga valkommittén måste ha full 

kapacitet att utföra sitt arbete och att 

samtliga partier bör komma överens om en 

metod för att granska röstlängderna, med 

ett överenskommet antal kontroller på plats 

för att garantera legitimiteten. Parlamentet 

betonar vidare vikten av att alla politiska 

aktörer respekterar valresultatet och tar en 

aktiv del i parlamentets arbete. Parlamentet 

noterar att de viktigaste politiska krafterna 

har ett gemensamt ansvar för att förbereda 

valet. Parlamentet uppmanar med kraft det 

internationella samfundet att närvara för 

valobservation. 

5. Europaparlamentet betonar att 

förberedelserna inför valet måste följa 

högsta internationell standard, inklusive 

säkerställandet av fria och rättvisa 

valförfaranden och en större mediefrihet. 

Parlamentet beklagar att myndigheterna 

hittills inte har lyckats göra några 

framsteg med att göra röstlängderna mer 

tillförlitliga i enlighet med internationella 

standarder, och inte heller har avancerat 

med de överenskomna reformerna för att 

medierna ska kunna arbeta på ett smidigt 

och oberoende sätt. Parlamentet betonar 

att den statliga valkommittén måste ha full 

kapacitet att utföra sitt arbete och att 

samtliga partier bör komma överens om en 

metod för att granska röstlängderna, med 

ett överenskommet antal kontroller på plats 

för att garantera legitimiteten. Parlamentet 

betonar vidare vikten av att alla politiska 

aktörer respekterar valresultatet och tar en 

aktiv del i parlamentets arbete. Parlamentet 

noterar att de viktigaste politiska krafterna 

har ett gemensamt ansvar för att förbereda 

valet. Parlamentet uppmanar med kraft det 

internationella samfundet att närvara för 

valobservation. 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/13 

Ändringsförslag  13 

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

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

Guzmán 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

Förslag till resolution 

Punkt 43 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor på genomresa i landet under 

2015. Parlamentet konstaterar att landet 

agerat som en ansvarstagande partner i 

arbetet med att hantera den enorma 

tillströmningen av migranter och 

flyktingar och med att upprätta en effektiv 

gränsförvaltning. Parlamentet noterar den 

ekonomiska börda som orsakas av denna 

tillströmning. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att öka stödet till 

gränshantering och ge tillgång till EU:s 

relevanta instrument och program. 

Parlamentet uppmanar de behöriga 

myndigheterna att undvika och avhålla sig 

från alla sorters åtgärder, inbegripet 

användning av våld och maktmedel, som 

kan diskriminera mot flyktingar och 

migranter och riskera deras liv. 

Parlamentet noterar att alla relevanta 

åtgärder ska var förenliga med EU:s värden 

och principer och respektera människors 

värdighet och liv. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

43. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 600 000 

människor på genomresa i landet under 

2015. Parlamentet noterar det ekonomiska 

ansvar som följer av denna situation. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

ge mer stöd till mottagandet och att ge 

tillgång till EU:s relevanta instrument och 

program. Parlamentet uppmanar de 

behöriga myndigheterna att undvika och 

avhålla sig från alla sorters åtgärder, 

inbegripet användning av våld och 

maktmedel, som kan diskriminera mot 

flyktingar och migranter och riskera deras 

liv. Parlamentet noterar att alla relevanta 

åtgärder ska var förenliga med 

internationell rätt och med EU:s värden 

och principer samt respektera människors 

värdighet och liv. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, det vill 

säga att permanent ge alla som behöver 

internationellt skydd, oavsett var de 

kommer ifrån, möjlighet och tillstånd att 

på ett säkert sätt passera, utöka 
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ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen landet att göra 

allt som står i dess makt för att se till att det 

finns faciliteter för flyktingar och 

migranter, upprätthålla humana 

förhållanden, avhålla sig från våldsamma 

motaktioner och säkra en strikt respekt för 

landets egen lag och internationell 

lagstiftning om flyktingar och asylrätt. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. Parlamentet 

påminner om att man måste ta särskild 

hänsyn till utsattheten hos flyktingars och 

migranters barn och ensamkommande barn 

som reser genom landet, genom att erbjuda 

dem grundläggande tjänster och garantera 

kontakt med socialarbetare för att 

tillhandahålla lämpligt skydd. 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen landet att göra 

allt som står i dess makt för att se till att det 

finns faciliteter för flyktingar och 

migranter, upprätthålla humana 

förhållanden, avhålla sig från alla sorters 

motaktioner och säkra en strikt respekt för 

landets egen lag och internationell 

lagstiftning om flyktingar och asylrätt. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. Parlamentet 

påminner om att man måste ta särskild 

hänsyn till utsattheten hos flyktingars och 

migranters barn och ensamkommande barn 

som reser genom landet, genom att erbjuda 

dem grundläggande tjänster och garantera 

kontakt med socialarbetare för att 

tillhandahålla lämpligt skydd. 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/14 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

Förslag till resolution 

Punkt 43a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  43a. Europaparlamentet betonar att 

landet bör avstå från ensidiga och ej 

samordnade åtgärder som påverkar andra 

länder negativt. Parlamentet fördömer i 

detta sammanhang att landet har stängt 

sin gräns. Parlamentet uppmanar f.d. 

jugoslaviska republiken Makedonien att 

agera i enlighet med internationell rätt, i 

en anda av gemensamt ansvar och 

solidaritet, och att garantera en 

permanent och säker genomresa för alla 

som behöver internationellt skydd, oavsett 

var de kommer ifrån. Parlamentet betonar 

att gränsstängningar och restriktioner, 

som har genomförts även av andra EU-

medlemsstater och tredjeländer, inte är 

förenliga med konventionen från 1951 om 

flyktingstatus och dess protokoll från 

1967. 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/15 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

Förslag till resolution 

Punkt 44 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

44. Europaparlamentet anser att 

förhandlingar med EU bara kan inverka 

positivt på insatser för att lösa bilaterala 

tvister och ge kraft och effekt åt 
synnerligen nödvändiga reformer, särskilt 

beträffande rättsstaten, rättsväsendets 

oberoende och kampen mot korruption, 

förstärkningen av sammanhållningen 

mellan olika etniska grupper samt skyddet 

av trovärdigheten i EU:s 

utvidgningspolitik. 

44. Europaparlamentet anser att inledandet 

av förhandlingar med EU kräver 

synnerligen nödvändiga reformer, särskilt 

beträffande rättsstaten, rättsväsendets 

oberoende och kampen mot korruption, 

förstärkningen av sammanhållningen 

mellan olika etniska grupper samt goda 

grannrelationer och regionalt samarbete. 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/16 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

Förslag till resolution 

Punkt 45 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. 

Parlamentet konstaterar att samarbete är 

den bästa förtroendeskapande åtgärden. 

Parlamentet välkomnar de två 

utrikesministrarnas högnivåsamråd i 

respektive huvudstad och inrättandet av en 

gemensam arbetsgrupp som ska övervaka 

genomförandet av åtgärderna. Parlamentet 

uppmanar båda sidor att bygga vidare på 

resultaten av dessa möten och delta i 

ytterligare konstruktiva diskussioner på 

hög politisk nivå, inklusive om vidtagandet 

av de förtroendeskapande åtgärderna, i 

syfte att berika det bilaterala samarbetet 

och stärka det ömsesidiga förtroendet. 

Båda regeringar uppmuntras att utnyttja 

denna drivkraft och vidta konkreta åtgärder 

för att ytterligare stärka det ömsesidiga 

förtroendet, även vad avser namnfrågan. 

Vice ordföranden/den höga 

representanten och kommissionen 

uppmanas att stödja samarbetsandan och 

utveckla nya initiativ för att få ett slut på 

de kvarstående meningsskillnaderna i 

linje med Internationella domstolens dom 

45. Europaparlamentet lovordar det avtal 

som ingåtts med Grekland om elva 

förtroendeskapande åtgärder 

huvudsakligen på områdena utbildning, 

kultur, energi och inrikes frågor. 

Parlamentet konstaterar att samarbete är 

den bästa förtroendeskapande åtgärden. 

Parlamentet välkomnar de två 

utrikesministrarnas högnivåsamråd i 

respektive huvudstad och inrättandet av en 

gemensam arbetsgrupp som ska övervaka 

genomförandet av åtgärderna. Parlamentet 

uppmanar båda sidor att bygga vidare på 

resultaten av dessa möten och delta i 

ytterligare konstruktiva diskussioner på 

hög politisk nivå, inklusive om vidtagandet 

av de förtroendeskapande åtgärderna, i 

syfte att berika det bilaterala samarbetet 

och stärka det ömsesidiga förtroendet. 

Båda regeringar uppmuntras att utnyttja 

denna drivkraft och vidta konkreta åtgärder 

för att ytterligare stärka det ömsesidiga 

förtroendet, även vad avser namnfrågan. 

Parlamentet upprepar sitt fulla stöd till 

FN-processen, som förblir den viktigaste 

ramen för en lösning i och med att den 

erkänns av båda parter. 
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av den 5 december 2011, samt att i 

samarbete med de två länderna och FN:s 

särskilda representant verka för en lösning 

i namnfrågan som är godtagbar för båda 

sidor och hålla parlamentet informerat. 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/17 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

Förslag till resolution 

Punkt 50 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet anser att ett 

makedoniskt Natomedlemskap skulle 

kunna bidra till ökad säkerhet och politisk 

stabilitet i Sydosteuropa, och hoppas att 

anslutningsförhandlingar inleds snart. 

utgår 

Or. en 

 

 


