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Pakeitimas 9
Stelios Kouloglou
„The Left“ frakcijos vardu

Pranešimas A9-0040/2021
Ilhan Kyuchyuk
2019–2020 m. ataskaitos dėl Šiaurės Makedonijos
(2019/2174(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. reiškia solidarumą su Šiaurės 
Makedonijos gyventojais ir mano, kad 
svarbu užtikrinti su pasiryžimu teikiamos 
aktyvios paramos Šiaurės Makedonijos 
pažangai siekiant narystės Europos 
Sąjungoje tęstinumą;

5. reiškia solidarumą su Šiaurės 
Makedonijos gyventojais ir mano, kad 
svarbu užtikrinti su pasiryžimu teikiamos 
aktyvios paramos Šiaurės Makedonijos 
pažangai siekiant narystės Europos 
Sąjungoje tęstinumą;

Or. en
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Pakeitimas 10
Stelios Kouloglou
„The Left“ frakcijos vardu

Pranešimas A9-0040/2021
Ilhan Kyuchyuk
2019–2020 m. ataskaitos dėl Šiaurės Makedonijos
(2019/2174(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
48 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

48. palankiai vertina šalies pastangas 
gerinti bendradarbiavimą neteisėtos 
migracijos valdymo, sienų apsaugos ir 
pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir 
migrantų pagrindinių poreikių tenkinimo 
srityse; ragina toliau stiprinti tarptautinę 
apsaugą tiems asmenims, kuriems jos 
reikia, ir užkirsti kelią tarptautinės teisės 
pažeidimams, pvz., tariamam priverstiniam 
išsiuntimui; ragina valdžios institucijas 
pradėti taikyti aktyvaus stebėjimo 
mechanizmą ir imtis reikiamų veiksmų 
siekiant užkirsti kelią šiems tarptautinės 
teisės pažeidimams; pabrėžia, kad Šiaurės 
Makedonijos indėlis į Europos Sąjungos 
išorės sienų apsaugą yra itin svarbus, ir 
ragina ES intensyvinti savo paramą sienų 
apsaugai šiame regione; atkreipia dėmesį į 
pažangą, padarytą kovojant su prekyba 
žmonėmis ir neteisėtu žmonių gabenimu, ir 
primena, kad reikia sukurti perspektyvų 
neteisėtos migracijos srautų valdymo 
mechanizmą, taip pat kovoti su neteisėto 
žmonių gabenimo tinklais, nes šalis tebėra 
vieno iš pagrindinių migrantų tranzito 
maršrutų dalis; atkreipia dėmesį į vykstantį 
bendradarbiavimą ir remia susitarimo dėl 
statuso su Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūra (FRONTEX), kuriuo 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
geriau apsaugoti sienas ir kovoti su 
tarpvalstybiniu nusikalstamumu visiškai 

48. palankiai vertina šalies pastangas 
gerinti bendradarbiavimą ir atsižvelgti į 
pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir 
migrantų pagrindinius poreikius; ragina 
toliau stiprinti tarptautinę apsaugą tiems 
asmenims, kuriems jos reikia, ir užkirsti 
kelią tarptautinės teisės pažeidimams, pvz., 
tariamam priverstiniam išsiuntimui; ragina 
valdžios institucijas pradėti taikyti 
aktyvaus nepriklausomo stebėjimo 
mechanizmą ir imtis reikiamų veiksmų 
siekiant užkirsti kelią šiems tarptautinės 
teisės pažeidimams; atkreipia dėmesį į 
pažangą, padarytą kovojant su prekyba 
žmonėmis ir neteisėtu žmonių gabenimu, ir 
primena, kad reikia sukurti perspektyvų 
migracijos srautų valdymo mechanizmą, 
taip pat kovoti su neteisėto žmonių 
gabenimo tinklais, nes šalis tebėra vieno iš 
pagrindinių migrantų tranzito maršrutų 
dalis; atkreipia dėmesį į vykstantį 
bendradarbiavimą su Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) 
ir primena, kad vykdant bet kokią sienų 
apsaugos veiklą turi būti visapusiškai 
gerbiamos pagrindinės teisės; ragina šalį 
imtis tolesnių veiksmų dėl migrantų 
integracijos, įskaitant grįžusių asmenų 
reintegraciją, strategijos priėmimo;
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laikantis pagrindinių teisių, galutinį 
patvirtinimą; ragina šalį imtis tolesnių 
veiksmų dėl migrantų integracijos, 
įskaitant grįžusių asmenų reintegraciją, 
strategijos priėmimo;

Or. en
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Pakeitimas 11
Stelios Kouloglou
„The Left“ frakcijos vardu

Pranešimas A9-0040/2021
Ilhan Kyuchyuk
2019–2020 m. ataskaitos dėl Šiaurės Makedonijos
(2019/2174(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
75 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

75. pakartoja savo visapusišką paramą 
tvirtesniam regioniniam bendradarbiavimui 
ir ragina visas šalis užtikrinti visapusišką, 
nuoseklų ir geria valia grindžiamą Prespos 
susitarimo su Graikija ir Sutarties dėl gerų 
kaimyninių santykių su Bulgarija 
įgyvendinimą, nes abu susitarimai yra 
svarbi dvišalių santykių dalis; primygtinai 
ragina partneres toliau bendradarbiauti ir 
dvišaliu pagrindu spręsti visus neišspręstus 
dvišalius klausimus, nesusijusius su 
stojimo procesu, veikti konstruktyviai ir 
susilaikyti nuo veiksmų, kurie galėtų 
pakenkti Europos integracijai ir 
platesniems ES interesams;

75. pakartoja savo visapusišką paramą 
tvirtesniam regioniniam bendradarbiavimui 
ir ragina visas šalis užtikrinti visapusišką, 
nuoseklų ir geria valia grindžiamą Prespos 
susitarimo su Graikija ir Sutarties dėl gerų 
kaimyninių santykių su Bulgarija 
įgyvendinimą, nes abu susitarimai yra 
svarbi dvišalių ir regioninių santykių dalis; 
primygtinai ragina partneres toliau 
bendradarbiauti ir dvišaliu pagrindu spręsti 
visus neišspręstus dvišalius klausimus, 
nesusijusius su stojimo procesu, veikti 
konstruktyviai ir susilaikyti nuo veiksmų, 
kurie galėtų pakenkti Europos integracijai 
ir platesniems ES interesams;

Or. en


