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Amendamentul 8
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Elena Kountoura, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, ECR, Verts/ALE, GUE/NGL
Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania

Propunere comună de rezoluție
Referirea 7

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

– având în vedere aderarea Albaniei 
la NATO în 2009 și faptul că Macedonia 
de Nord este în prezent pe cale să devină 
cel de al 30-lea membru al NATO,

eliminat

Or. en
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Amendamentul 9
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Elena Kountoura, Dimitrios Papadimoulis, 
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, ECR, Verts/ALE, GUE/NGL
Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania

Propunere comună de rezoluție
Considerentul J

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

J. întrucât progresele bune înregistrate 
în Albania în ceea ce privește reforma 
judiciară în Albania care vizează creșterea 
independenței, a gradului de răspundere, a 
profesionalismului și a eficienței 
instituțiilor judiciare ale acestei țări și 
creșterea încrederii populației în 
autoritățile judiciare; întrucât reformele 
trebuie să fie considerate cele mai 
cuprinzătoare eforturi în acest domeniu, 
comparativ și cu ceea ce vor trebui să 
îndeplinească toate celelalte țări din 
regiune în vederea aderării la UE; 

J. întrucât progresele bune înregistrate 
în Albania în ceea ce privește reforma 
judiciară în Albania care vizează creșterea 
independenței, a gradului de răspundere, a 
profesionalismului și a eficienței 
instituțiilor judiciare ale acestei țări și 
creșterea încrederii populației în 
autoritățile judiciare; întrucât reformele 
trebuie să fie considerate cele mai 
cuprinzătoare eforturi în acest domeniu, 
comparativ și cu ceea ce vor trebui să 
îndeplinească toate celelalte țări din 
regiune în vederea aderării la UE; întrucât 
concluziile Consiliului Afaceri Generale 
din iunie 2018 și iunie 2019 au subliniat 
că ar trebui adoptate noi reforme în ceea 
ce privește statul de drept, funcționarea și 
independența instituțiilor democratice, 
combaterea crimei organizate și a 
corupției, precum și protejarea 
minorităților etnice;

Or. en
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Amendamentul 10
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Elena Kountoura, Dimitrios Papadimoulis, 
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, ECR, Verts/ALE, GUE/NGL
Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania

Propunere comună de rezoluție
Considerentul I

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

I. întrucât Macedonia de Nord, sub 
fosta sa denumire în august 2017, a semnat 
așa-numitul „Tratat de prietenie” cu 
Bulgaria, care a pus capăt controverselor 
bilaterale și a adus cele două țări mai 
aproape printr-un parteneriat orientat către 
UE, urmat de Acordul de la Prespa cu 
Grecia;

I. întrucât Macedonia de Nord, sub 
fosta sa denumire în august 2017, a semnat 
așa-numitul „Tratat de prietenie” cu 
Bulgaria, care a pus capăt controverselor 
bilaterale și a adus cele două țări mai 
aproape printr-un parteneriat orientat către 
UE, urmat de Acordul istoric de la Prespa 
cu Grecia, care a soluționat un diferend 
de durată și a asigurat cooperarea 
regională și bunele relații de vecinătate în 
regiune;

Or. en
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Amendamentul 11
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Elena Kountoura, Dimitrios Papadimoulis, 
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, ECR, Verts/ALE, GUE/NGL
Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania

Propunere comună de rezoluție
Punctul 1

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

1. își exprimă dezamăgirea profundă 
cu privire la faptul că UE nu a reușit să 
ajungă la un acord cu privire la deschiderea 
negocierilor de aderare cu Macedonia de 
Nord și Albania, din cauza opoziției 
Franței, a Danemarcei și a Țărilor de Jos, 
dat fiind că ambele țări au depus eforturi 
considerabile și îndeplinesc cerințele UE 
pentru deschiderea negocierilor de aderare;

1. își exprimă dezamăgirea profundă 
cu privire la faptul că UE nu a reușit să 
ajungă la un acord cu privire la deschiderea 
negocierilor de aderare cu Macedonia de 
Nord și Albania, din cauza opoziției 
Franței, a Danemarcei și a Țărilor de Jos, 
dat fiind că ambele țări au depus eforturi 
considerabile și îndeplinesc cerințele UE 
pentru deschiderea negocierilor de aderare; 
subliniază că această decizie arată lipsa 
de viziune a UE și criza cu care se 
confruntă în prezent;

Or. en
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Amendamentul 12
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Elena Kountoura, Dimitrios Papadimoulis, 
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, ECR, Verts/ALE, GUE/NGL
Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania

Propunere comună de rezoluție
Punctul 2

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

2. felicită Macedonia de Nord pentru 
soluționarea istorică și pozitivă a 
chestiunilor bilaterale dificile rămase 
deschise și pentru promovarea relațiilor de 
bună vecinătate, în special prin Acordul de 
la Prespa cu Grecia și prin Tratatul de 
prietenie, bună vecinătate și cooperare cu 
Bulgaria; invită Consiliul să ia în 
considerare mesajele pozitive ale acestor 
acorduri și efectele negative ale deciziei 
sale asupra stabilității politice, a cooperării 
regionale și a coexistenței pașnice și, în 
plus, să felicite Republica Macedonia de 
Nord pentru contribuția sa la pacea din 
Balcani și să dea un exemplu remarcabil 
pentru găsirea unor soluții pașnice la 
disputele de lungă durată; solicită 
continuarea dialogurilor Jean Monnet cu 
Adunarea din Macedonia de Nord ca 
instrument esențial de sprijin;

2. felicită Macedonia de Nord pentru 
soluționarea istorică și pozitivă a 
chestiunilor bilaterale dificile rămase 
deschise și pentru promovarea relațiilor de 
bună vecinătate, în special prin Acordul 
istoric de la Prespa cu Grecia și prin 
Tratatul de prietenie, bună vecinătate și 
cooperare cu Bulgaria; invită Consiliul să 
ia în considerare mesajele pozitive ale 
acestor acorduri și efectele negative ale 
deciziei sale asupra stabilității politice, a 
cooperării regionale și a coexistenței 
pașnice și, în plus, să felicite Republica 
Macedonia de Nord pentru contribuția sa la 
pacea din Balcani și să dea un exemplu 
remarcabil pentru găsirea unor soluții 
pașnice la disputele de lungă durată; 
solicită continuarea dialogurilor Jean 
Monnet cu Adunarea din Macedonia de 
Nord ca instrument esențial de sprijin;

Or. en
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Amendamentul 13
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Elena Kountoura, Dimitrios Papadimoulis, 
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, ECR, Verts/ALE, GUE/NGL
Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania

Propunere comună de rezoluție
Punctul 3

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

3. salută faptul că Albania și-a 
demonstrat hotărârea de a înregistra 
progrese în ceea ce privește agenda de 
reformă a UE și a obținut rezultate concrete 
și durabile și salută, de asemenea, 
reformele judiciare realizate de Albania; 
sprijină pe deplin recomandarea Comisiei 
privind Albania de a recunoaște aceste 
eforturi încurajatoare de reformă; consideră 
că o deschidere rapidă a procesului de 
examinare și a negocierilor de aderare va 
susține și va intensifica dinamica 
reformelor; consideră că deschiderea 
negocierilor ar constitui un catalizator 
puternic pentru punerea în aplicare a 
reformelor și consolidarea instituțiilor 
democratice și ar contribui la consolidarea 
controlului UE, a responsabilității și a 
respectării depline a drepturilor 
minorităților în Albania și în Macedonia de 

3. salută faptul că Albania și-a 
demonstrat hotărârea de a înregistra 
progrese în ceea ce privește agenda de 
reformă a UE și a obținut rezultate concrete 
și durabile și salută, de asemenea, 
reformele judiciare realizate de Albania; 
sprijină pe deplin recomandarea Comisiei 
și concluziile Consiliului Afaceri 
Generale din iunie 2018 și iunie 2019 
privind Albania de a recunoaște aceste 
eforturi încurajatoare de reformă; consideră 
că o deschidere rapidă a procesului de 
examinare și a negocierilor de aderare va 
susține și va intensifica dinamica 
reformelor; consideră că deschiderea 
negocierilor ar constitui un catalizator 
puternic pentru punerea în aplicare a 
reformelor și consolidarea instituțiilor 
democratice și ar contribui la consolidarea 
controlului UE, a responsabilității și a 
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Nord; respectării depline a drepturilor 
minorităților în Albania și în Macedonia de 
Nord;

Or. en
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Amendamentul 14
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Elena Kountoura, Dimitrios Papadimoulis, 
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, ECR, Verts/ALE, GUE/NGL
Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania

Propunere comună de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

5a. procesul de extindere a UE ar 
trebui să se concentreze pe reforme 
benefice pentru cetățeni și pentru 
societatea din țările în curs de aderare, să 
sprijine reformele legate de statul de 
drept, drepturile fundamentale, 
funcționarea și independența instituțiilor 
democratice, libertatea de exprimare, 
protecția minorităților civile și etnice, 
creșterea sustenabilă și favorabilă 
incluziunii, ocuparea forței de muncă, 
educația și protecția mediului;

Or. en


