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Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  17a. påskønner den indsats, der indtil nu 

er gjort af myndighederne for at 

tilvejebringe de jugoslaviske 

efterretningsarkiver fra Serbien, og 

opfordrer dem til at færdiggøre processen, 

hvilket ville være et vigtigt skridt hen imod 

et brud med den kommunistiske fortid og i 

retning af øget demokrati, ansvarlighed 

og institutionel styrke; 

Or. en 
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Punkt 43 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

43. bemærker, at landet har oplevet en 

hidtil uset migrationsstrøm, idet over 

500 000 mennesker indtil videre er rejst 

igennem landet i 2015; anerkender, at det 

har ageret som en ansvarlig partner i 

forbindelse med håndteringen af den 

enorme tilstrømning af migranter og 

flygtninge og i forbindelse med 

etableringen af effektive 

grænseforvaltningsforanstaltninger; noterer 

sig den økonomiske byrde, som denne 

tilstrømning har forårsaget; opfordrer 

Kommissionen til at øge støtten til 

grænseforvaltningskapacitet og til at give 

adgang til de relevante EU-instrumenter og 

-programmer; opfordrer de kompetente 

myndigheder til at undgå og afstå fra 

enhver form for handling, herunder vold og 

magtanvendelse, som kan diskriminere 

flygtninge og migranter og bringe deres liv 

i fare; bemærker, at alle relevante 

initiativer bør være i overensstemmelse 

med EU's værdier og principper og bør 

respektere menneskers værdighed og liv; 

tilskynder de kompetente myndigheder til 

med EU's hjælp at forbedre modtagelses- 

og indkvarteringsfaciliteterne, det 

regionale samarbejde og 

informationsudvekslingen i forbindelse 

hermed og en effektiv grænseforvaltning 

samt til at udvide 

43. bemærker, at landet har oplevet en 

hidtil uset migrationsstrøm, idet over 

500 000 mennesker indtil videre er rejst 

igennem landet i 2015; anerkender, at det 

har ageret som en ansvarlig partner i 

forbindelse med håndteringen af den 

enorme tilstrømning af migranter og 

flygtninge og i forbindelse med 

etableringen af effektive 

grænseforvaltningsforanstaltninger; er 

opmærksom på den stadig mere spændte 

situation ved grænsen til Grækenland, og 

opfordrer myndighederne til at fortsætte 

deres samarbejde og koordinering med 

EU om migrationsspørgsmål; tilskynder 

til intensivering af foranstaltningerne for 

grænseforvaltning med henblik på 

bekæmpelse af ulovlig migration og 

menneskehandel; noterer sig den 

økonomiske byrde, som denne tilstrømning 

har forårsaget; opfordrer Kommissionen til 

at øge støtten til 

grænseforvaltningskapacitet og til at give 

adgang til de relevante EU-instrumenter og 

-programmer; opfordrer de kompetente 

myndigheder til at undgå og afstå fra 

enhver form for handling, herunder vold og 

magtanvendelse, som kan diskriminere 

flygtninge og migranter og bringe deres liv 

i fare; bemærker, at alle relevante 

initiativer bør være i overensstemmelse 
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retshåndhævelseskapaciteten og bekæmpe 

menneskehandel; opfordrer indtrængende 

landet til at gøre alt, hvad der er muligt for 

at sikre faciliteter for flygtninge og 

indvandrere, opretholde humane vilkår, 

afstå fra voldelig tilbagedrivelse og sikre 

streng overholdelse af landets egen 

lovgivning og folkeretten vedrørende 

flygtninge og asyl; bemærker, at det 

samlede antal grundløse asylansøgninger, 

der blev indgivet i 

Schengenmedlemslandene, er faldet; 

minder om, at der skal lægges særlig vægt 

på den sårbare situation for børn af 

migranter og flygtninge og uledsagede 

mindreårige, der rejser gennem landet, ved 

at forsyne dem med grundlæggende 

tjenesteydelser og sikre inddragelse af 

socialarbejdere til at sørge for passende 

beskyttelse; 

med EU's værdier og principper og bør 

respektere menneskers værdighed og liv; 

tilskynder de kompetente myndigheder til 

med EU's hjælp at forbedre modtagelses- 

og indkvarteringsfaciliteterne, det 

regionale samarbejde og 

informationsudvekslingen i forbindelse 

hermed og en effektiv grænseforvaltning 

samt til at udvide 

retshåndhævelseskapaciteten og bekæmpe 

menneskehandel; opfordrer indtrængende 

landet til at gøre alt, hvad der er muligt for 

at sikre faciliteter for flygtninge og 

indvandrere, opretholde humane vilkår, 

afstå fra voldelig tilbagedrivelse og sikre 

streng overholdelse af landets egen 

lovgivning og folkeretten vedrørende 

flygtninge og asyl; bemærker, at det 

samlede antal grundløse asylansøgninger, 

der blev indgivet i 

Schengenmedlemslandene, er faldet; 

minder om, at der skal lægges særlig vægt 

på den sårbare situation for børn af 

migranter og flygtninge og uledsagede 

mindreårige, der rejser gennem landet, ved 

at forsyne dem med grundlæggende 

tjenesteydelser og sikre inddragelse af 

socialarbejdere til at sørge for passende 

beskyttelse; 

Or. en 

 

 


