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7.3.2016 B8-0310/1 

Изменение  1 

Туне Келам 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0310/2016 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за бившата югославска република Македония за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Позоваване 15 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид заключенията на 

Европейския съвет от 18 и 19 

февруари 2016 г., 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/2 

Изменение  2 

Туне Келам 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0310/2016 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за бившата югославска република Македония за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  17a. приветства усилията, полагани 

до момента от органите, за връщане 

от Сърбия на имащите значение за 

Македония архиви на югославските 

тайни служби и насърчава властите 

да приключат процеса, което би 

представлявало важна стъпка към 

скъсването с комунистическото 

минало и преминаването към по-

нататъшна демократизация, 

отчетност и институционална 

стабилност; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/3 

Изменение  3 

Туне Келам 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0310/2016 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за бившата югославска република Македония за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 

 

Предложение за резолюция Изменение 

43. отбелязва, че държавата е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

през 2015 г.; признава, че държавата е 

действала като отговорен партньор по 

отношение на справянето с огромния 

приток на мигранти и бежанци и 

въвеждането на ефективни мерки за 

управление на границите; отбелязва 

икономическата тежест, създадена от 

този приток; призовава Комисията да 

увеличи подкрепата за капацитет за 

управление на границите и да разреши 

достъп до съответните инструменти и 

програми на ЕС; призовава 

компетентните органи да избягват и да 

се въздържат от всякакъв тип действия, 

включително насилие и използване на 

сила, които биха могли да бъдат 

дискриминационни спрямо бежанците и 

мигрантите и да застрашават техния 

живот; отбелязва, че всички съответни 

типове действия следва да бъдат в 

съответствие с ценностите и 

принципите на ЕС и следва да зачитат 

човешкото достойнство и човешкия 

живот; насърчава компетентните органи 

да подобрят, с подкрепата на ЕС, 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

43. отбелязва, че държавата е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

през 2015 г.; признава, че държавата е 

действала като отговорен партньор по 

отношение на справянето с огромния 

приток на мигранти и бежанци и 

въвеждането на ефективни мерки за 

управление на границите; осъзнава 

добре все по-напрегнатата ситуация 

на границата с Гърция и призовава 

органите да продължат 

сътрудничеството и координацията 

с ЕС по въпросите на миграцията; 

насърчава засилването на мерките, 

свързани с управлението на 

границите, с цел борба срещу 

незаконната миграция и трафика на 

хора; отбелязва икономическата тежест, 

създадена от този приток; призовава 

Комисията да увеличи подкрепата за 

капацитет за управление на границите и 

да разреши достъп до съответните 

инструменти и програми на ЕС; 

призовава компетентните органи да 

избягват и да се въздържат от всякакъв 

тип действия, включително насилие и 

използване на сила, които биха могли да 

бъдат дискриминационни спрямо 

бежанците и мигрантите и да 
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информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; настоятелно призовава 

държавата да направи всичко възможно, 

за да осигури съоръжения за бежанците 

и мигрантите, да поддържа хуманни 

условия, да се въздържа от насилствено 

отблъскване и да гарантира стриктното 

спазване на собственото си 

законодателство и на международното 

право в областта на бежанците и 

убежището; отбелязва, че общият брой 

на необосновани молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; припомня, че трябва да се 

обърне специално внимание на 

уязвимото положение на децата 

бежанци и мигранти и на 

непридружените малолетни и 

непълнолетни лица, които пътуват през 

държавата, като им се осигурят основни 

услуги и се гарантира достъпът на 

социални работници с цел осигуряване 

на подходяща закрила; 

застрашават техния живот; отбелязва, че 

всички съответни типове действия 

следва да бъдат в съответствие с 

ценностите и принципите на ЕС и 

следва да зачитат човешкото 

достойнство и човешкия живот; 

насърчава компетентните органи да 

подобрят, с подкрепата на ЕС, 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; настоятелно призовава 

държавата да направи всичко възможно, 

за да осигури съоръжения за бежанците 

и мигрантите, да поддържа хуманни 

условия, да се въздържа от насилствено 

отблъскване и да гарантира стриктното 

спазване на собственото си 

законодателство и на международното 

право в областта на бежанците и 

убежището; отбелязва, че общият брой 

на необосновани молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; припомня, че трябва да се 

обърне специално внимание на 

уязвимото положение на децата 

бежанци и мигранти и на 

непридружените малолетни и 

непълнолетни лица, които пътуват през 

държавата, като им се осигурят основни 

услуги и се гарантира достъпът на 

социални работници с цел осигуряване 

на подходяща закрила; 

Or. en 

 

 


