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7.3.2016 B8-0310/4 

Pozměňovací návrh  4 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 45 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 45a. v tomto ohledu podporuje návrh 

Matthewa Nimetze, osobního velvyslance 

generálního tajemníka OSN pro 

rozhovory Řecka a Bývalé jugoslávské 

republiky Makedonie, na vytvoření 

složeného jména se zeměpisným 

vymezujícím přídomkem, pokud tím 

nebude dotčena makedonská národnost, 

identita, kultura a jazyk; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/5 

Pozměňovací návrh  5 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 40 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 40a. bere na vědomí plánovanou výstavbu 

dvou velkých vodních elektráren Lukovo 

Pole a Boškov Most; upozorňuje na 

skutečnost, že provádění aquis v oblasti 

ochrany přírody a budování sítě Natura 

2000 teprve bude zahájeno; v této 

souvislosti žádá, aby se postupovalo podle 

doporučení stálého výboru Bernské 

úmluvy (č. 184(2015)) a přerušily se 

všechny projekty na území národního 

parku Marovo do doby, než bude v plném 

souladu s environmentálními právními 

předpisy EU vypracováno strategické 

posouzení vlivů na životní prostředí; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/6 

Pozměňovací návrh  6 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

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; bere na vědomí 

hospodářskou zátěž spojenou s přílivem 

migrantů; bere na vědomí nedávné 

rozhodnutí této země zabránit vstupu 

uprchlíků a migrantů a jejich tranzitu 

přes své území a připomínaje, že za 

humanitární krizi, která se rodí na 

vnějších hranicích EU, neseme společnou 

zodpovědnost, vyzývá Komisi, aby zvýšila 

humanitární pomoc a podporu kapacit pro 

správu hranic této země 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 
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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; 

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 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 

 

 


