
 

AM\1088797CS.doc  PE579.736v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

7.3.2016 B8-0310/1 

Pozměňovací návrh  1 

Tunne Kelam 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na závěry ze zasedání 

Evropské rady konaného ve dnech 

18. a 19. února 2016, 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/2 

Pozměňovací návrh  2 

Tunne Kelam 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. oceňuje úsilí, které orgány dosud 

vynaložily na získání relevantních 

archivních materiálů jugoslávské tajné 

služby ze Srbska, a vybízí je k završení 

procesu, který by představoval významný 

krok k vypořádání se s komunistickou 

minulostí a který by znamenal pokrok 

v procesu demokratizace a posílení 

veřejné odpovědnosti a institucí; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/3 

Pozměňovací návrh  3 

Tunne Kelam 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 43 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

43. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že v roce 2015 přešlo 

přes její území více než 500 000 osob; 

uznává, že při zvládání obrovského přívalu 

migrantů a uprchlíků a při přijímání 

opatření účinné správy hranic jednala jako 

odpovědný partner; bere na vědomí 

hospodářskou zátěž spojenou s přílivem 

migrantů; vyzývá Komisi, aby zvýšila 

podporu kapacit této země pro správu 

hranic a umožnila jí přístup k příslušným 

nástrojům a programům EU; vyzývá 

příslušné orgány, aby se zdržely jakýchkoli 

kroků, včetně použití násilí a síly, které by 

mohly uprchlíky a migranty diskriminovat 

nebo ohrozit jejich životy; konstatuje, že 

veškerá související opatření by měla být 

v souladu s hodnotami a zásadami EU 

a měla by respektovat důstojnost lidských 

bytostí a lidského života; vybízí příslušné 

orgány, aby s pomocí EU zlepšily zařízení 

pro přijímání a ubytování uprchlíků, 

posílily regionální koordinaci, výměnu 

informací a účinnou správu hranic, 

rozšířily kapacity donucovacích orgánů a 

bojovaly proti obchodování s lidmi; 

naléhavě vyzývá tuto zemi, aby vynaložila 

veškeré úsilí na to, aby zajistila zařízení 

pro uprchlíky a migranty, zachovala lidské 

podmínky, upustila od násilného navracení 

43. konstatuje, že tato země čelí 

bezprecedentnímu migračnímu toku, 

vezmeme-li v úvahu, že v roce 2015 přešlo 

přes její území více než 500 000 osob; 

uznává, že při zvládání obrovského přívalu 

migrantů a uprchlíků a při přijímání 

opatření účinné správy hranic jednala jako 

odpovědný partner; je si vědom rostoucího 

napětí na hranicích s Řeckem a vyzývá 

orgány, aby v otázkách migrace 

pokračovaly ve spolupráci a koordinaci 

s EU; v zájmu boje proti nezákonné 

migraci a obchodování s lidmi vybízí 

k posílení opatření správy hranic; bere na 

vědomí hospodářskou zátěž spojenou 

s přílivem migrantů; vyzývá Komisi, aby 

zvýšila podporu kapacit této země pro 

správu hranic a umožnila jí přístup 

k příslušným nástrojům a programům EU; 

vyzývá příslušné orgány, aby se zdržely 

jakýchkoli kroků, včetně použití násilí 

a síly, které by mohly uprchlíky a migranty 

diskriminovat nebo ohrozit jejich životy; 

konstatuje, že veškerá související opatření 

by měla být v souladu s hodnotami 

a zásadami EU a měla by respektovat 

důstojnost lidských bytostí a lidského 

života; vybízí příslušné orgány, aby s 

pomocí EU zlepšily zařízení pro přijímání 

a ubytování uprchlíků, posílily regionální 

koordinaci, výměnu informací a účinnou 
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a zaručila přísné dodržování svých 

vnitrostátních zákonů a mezinárodních 

právních předpisů týkajících se uprchlíků a 

azylu; konstatuje, že celkový počet 

neodůvodněných žádostí o azyl 

předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; připomíná, 

že je třeba věnovat zvláštní pozornost 

citlivé situaci, v níž se nacházejí děti a 

nezletilé osoby bez doprovodu cestující 

napříč touto zemí jako uprchlíci a migranti, 

a že by jim měly být poskytnuty základní 

služby a zajištěn přístup k sociálním 

pracovníkům, kteří jim mohou poskytnout 

náležitou ochranu; 

správu hranic, rozšířily kapacity 

donucovacích orgánů a bojovaly proti 

obchodování s lidmi; naléhavě vyzývá tuto 

zemi, aby vynaložila veškeré úsilí na to, 

aby zajistila zařízení pro uprchlíky a 

migranty, zachovala lidské podmínky, 

upustila od násilného navracení a zaručila 

přísné dodržování svých vnitrostátních 

zákonů a mezinárodních právních předpisů 

týkajících se uprchlíků a azylu; konstatuje, 

že celkový počet neodůvodněných žádostí 

o azyl předložených v členských zemích 

schengenského prostoru klesl; připomíná, 

že je třeba věnovat zvláštní pozornost 

citlivé situaci, v níž se nacházejí děti a 

nezletilé osoby bez doprovodu cestující 

napříč touto zemí jako uprchlíci a migranti, 

a že by jim měly být poskytnuty základní 

služby a zajištěn přístup k sociálním 

pracovníkům, kteří jim mohou poskytnout 

náležitou ochranu; 

Or. en 

 

 


