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Изменение 9
Стелиос Кулоглу
от името на групата The Left

Доклад A9-0040/2021
Илхан Кючюк
Доклади за 2019 – 2020 г. относно Северна Македония
(2019/2174(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. изразява своята солидарност с 
народа на Северна Македония и счита, 
че е важно да се осигури 
непрекъснатост на ангажираната и 
активна подкрепа за македонския 
напредък към Европейския съюз;

5. изразява своята солидарност с 
народа на Северна Македония и счита, 
че е важно да се осигури 
непрекъснатост на ангажираната и 
активна подкрепа за напредъка на 
Северна Македония към Европейския 
съюз;
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Изменение 10
Стелиос Кулоглу
от името на групата The Left

Доклад A9-0040/2021
Илхан Кючюк
Доклади за 2019 – 2020 г. относно Северна Македония
(2019/2174(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 48

Предложение за резолюция Изменение

48. приветства усилията на страната 
за подобряване на сътрудничеството в 
областта на управлението на 
незаконната миграция и за посрещане 
на основните нужди на бежанците, 
лицата, търсещи убежище, и 
мигрантите; призовава за по-нататъшно 
укрепване на международната закрила 
за нуждаещите се и за предотвратяване 
на нарушенията на международното 
право, като например предполагаеми 
отблъсквания; призовава органите да 
въведат механизъм за активно 
наблюдение и да предприемат 
необходимите стъпки за 
предотвратяване на тези нарушения на 
международното право; подчертава, че 
приносът на Северна Македония за 
защитата на външните граници на 
Европейския съюз е от основно 
значение, и призовава ЕС да засили 
своята подкрепа за защита на 
границите в региона; отбелязва 
постигнатия напредък в борбата с 
трафика на хора и незаконното им 
превеждане през граница и припомня 
необходимостта от създаване на 
жизнеспособен механизъм за 
управление на незаконните 
миграционни потоци и за борба с 
мрежите за незаконно превеждане през 
граница на хора, тъй като страната 

48. приветства усилията на страната 
за подобряване на сътрудничеството и 
за посрещане на основните нужди на 
бежанците, лицата, търсещи убежище, и 
мигрантите; призовава за по‑нататъшно 
укрепване на международната закрила 
за нуждаещите се и за предотвратяване 
на нарушенията на международното 
право, като например предполагаеми 
отблъсквания; призовава органите да 
въведат механизъм за активно 
независимо наблюдение и да 
предприемат необходимите стъпки за 
предотвратяване на тези нарушения на 
международното право; отбелязва 
постигнатия напредък в борбата с 
трафика на хора и незаконното им 
превеждане през граница и припомня 
необходимостта от създаване на 
жизнеспособен механизъм за 
управление на миграционните потоци 
и за борба с мрежите за незаконно 
превеждане през граница на хора, тъй 
като страната продължава да бъде част 
от един от основните миграционни 
транзитни маршрути; отбелязва 
продължаващото сътрудничество с 
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана (Frontex) и припомня, че 
всички гранични дейности трябва да 
бъдат извършвани при пълно зачитане 
на основните права; насърчава страната 
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продължава да бъде част от един от 
основните миграционни транзитни 
маршрути; отбелязва продължаващото 
сътрудничество и подкрепя 
финализирането на споразумението 
за статуса с Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана (Frontex), 
което би улеснило по-добрата защита 
на границите и борбата с 
трансграничната престъпност при 
пълно зачитане на основните права; 
насърчава страната да пристъпи към 
приемането на стратегия за интеграция 
на мигрантите, включително 
реинтеграция на завърналите се лица;

да пристъпи към приемането на 
стратегия за интеграция на мигрантите, 
включително реинтеграция на 
завърналите се лица;
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Предложение за резолюция
Параграф 75

Предложение за резолюция Изменение

75. отново изразява пълната си 
подкрепа за засиленото регионално 
сътрудничество и призовава всички 
страни да гарантират пълно, 
последователно и добросъвестно 
прилагане на Преспанското 
споразумение с Гърция и Договора за 
добросъседски отношения с България, 
които представляват важна част от 
двустранните отношения; настоятелно 
призовава партньорите да продължат да 
се ангажират и да решават двустранно 
всички нерешени двустранни въпроси, 
които нямат отношение към процеса на 
присъединяване, да действат 
конструктивно и да се въздържат от 
действия, които биха могли да 
подкопаят европейската интеграция и 
по-широките интереси на ЕС;

75. отново изразява пълната си 
подкрепа за засиленото регионално 
сътрудничество и призовава всички 
страни да гарантират пълно, 
последователно и добросъвестно 
прилагане на Преспанското 
споразумение с Гърция и Договора за 
добросъседски отношения с България, 
които представляват важни части от 
двустранните и регионалните 
отношения; настоятелно призовава 
партньорите да продължат да се 
ангажират и да решават двустранно 
всички нерешени двустранни въпроси, 
които нямат отношение към процеса на 
присъединяване, да действат 
конструктивно и да се въздържат от 
действия, които биха могли да 
подкопаят европейската интеграция и 
по-широките интереси на ЕС;

Or. en


