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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

7.3.2016 B8-0310/1 

Τροπολογία  1 

Tunne Kelam 

 εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Δεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική αναυορά 15α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  – έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

Επξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 18
εο

 θαη 

19
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2016, 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/2 

Τροπολογία  2 

Tunne Kelam 

 εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Δεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 17α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  17α. ραηξεηίδεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηεβιήζεζαλ έσο ηώξα από ηηο αξρέο 

γηα ηελ αλάθηεζε από ηε Σεξβία ησλ 

ζρεηηθώλ αξρείσλ ησλ κπζηηθώλ 

ππεξεζηώλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, θαη ηηο 

ελζαξξύλεη λα νινθιεξώζνπλ ηε 

δηαδηθαζία ε νπνία ζα ζεκαηνδνηήζεη 

έλα ζεκαληηθό βήκα γηα ηε δηάξξεμε ησλ 

δεζκώλ κε ην θνκκνπληζηηθό παξειζόλ 

θαη έλα βήκα πξνο ηνλ εθδεκνθξαηηζκό, 

ηελ ππεπζπλόηεηα θαη ηελ ελδπλάκσζε 

ησλ ζεζκώλ·  

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/3 

Τροπολογία  3 

Tunne Kelam 

 εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Δεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 43 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

43. ζεκεηώλεη όηη ε ρώξα βξίζθεηαη 

αληηκέησπε κε έλα πξσηνθαλέο 

κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα θαη πεξηζζόηεξνη 

από 500.000 άλζξσπνη δηήιζαλ από ην 

έδαθόο ηεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2015· 

αλαγλσξίδεη όηη ε ρώξα έρεη ελεξγήζεη σο 

αμηόπηζηνο εηαίξνο, θαηά ηελ αληηκεηώπηζε 

ηνπ ηεξάζηηνπ ξεύκαηνο κεηαλαζηώλ θαη 

πξνζθύγσλ θαη ηε ιήςε απνηειεζκαηηθώλ 

κέηξσλ δηαρείξηζεο ζπλόξσλ· επηζεκαίλεη 

ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ 

δεκηνύξγεζε απηό ην ξεύκα· θαιεί ηελ 

Επηηξνπή λα εληζρύζεη ηε ζηήξημε ησλ 

ηθαλνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ ζπλόξσλ θαη 

λα επηηξέςεη ηελ πξόζβαζε ζηα ζρεηηθά 

κέζα θαη πξνγξάκκαηα ηεο ΕΕ· θαιεί ηηο 

αξκόδηεο αξρέο λα απνθύγνπλ θάζε είδνπο 

πξάμε πνπ ζα κπνξνύζε λα εηζαγάγεη 

δηαθξίζεηο ή λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δσή 

πξνζθύγσλ ή κεηαλαζηώλ, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο βίαο θαη ηεο ρξήζεο 

θαηαλαγθαζκνύ, θαη λα απέρνπλ από 

ηέηνηνπ είδνπο πξάμεηο· ζεκεηώλεη όηη όιεο 

νη ζρεηηθέο πξάμεηο ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ 

κε ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηεο ΕΕ θαη λα 

ζέβνληαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ αλζξώπσλ 

θαη ηεο αλζξώπηλεο δσήο· ελζαξξύλεη ηηο 

αξκόδηεο αξρέο λα αλαβαζκίζνπλ, κε ηε 

βνήζεηα ηεο ΕΕ, ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ππνδνρήο θαη δηακνλήο, ηνλ πεξηθεξεηαθό 

43. ζεκεηώλεη όηη ε ρώξα βξίζθεηαη 

αληηκέησπε κε έλα πξσηνθαλέο 

κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα θαη πεξηζζόηεξνη 

από 500.000 άλζξσπνη δηήιζαλ από ην 

έδαθόο ηεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2015· 

αλαγλσξίδεη όηη ε ρώξα έρεη ελεξγήζεη σο 

αμηόπηζηνο εηαίξνο, θαηά ηελ αληηκεηώπηζε 

ηνπ ηεξάζηηνπ ξεύκαηνο κεηαλαζηώλ θαη 

πξνζθύγσλ θαη ηε ιήςε απνηειεζκαηηθώλ 

κέηξσλ δηαρείξηζεο ζπλόξσλ· είλαη 

ελήκεξν γηα ηελ ζπλερώο εληεηλόκελε 

θαηάζηαζε ζηα ζύλνξα κε ηελ Ειιάδα, 

θαη θαιεί ηηο αξρέο λα ζπλερίζνπλ ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηνλ ζπληνληζκό κε ηελ ΕΕ 

ζε ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο· ελζαξξύλεη 

ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλόξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο 

εκπνξίαο αλζξώπσλ· επηζεκαίλεη ηελ 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ δεκηνύξγεζε 

απηό ην ξεύκα· θαιεί ηελ Επηηξνπή λα 

εληζρύζεη ηε ζηήξημε ησλ ηθαλνηήησλ 

δηαρείξηζεο ησλ ζπλόξσλ θαη λα επηηξέςεη 

ηελ πξόζβαζε ζηα ζρεηηθά κέζα θαη 

πξνγξάκκαηα ηεο ΕΕ· θαιεί ηηο αξκόδηεο 

αξρέο λα απνθύγνπλ θάζε είδνπο πξάμε 

πνπ ζα κπνξνύζε λα εηζαγάγεη δηαθξίζεηο 

ή λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δσή πξνζθύγσλ ή 

κεηαλαζηώλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο βίαο 
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ζπληνληζκό θαη ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηώλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ ζπλόξσλ, λα εληζρύζεη ηηο 

ηθαλόηεηεο επηβνιήο ηνπ λόκνπ θαη λα 

θαηαπνιεκήζεη ηελ εκπνξία αλζξώπσλ· 

θαιεί ηε ρώξα λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζεη ππνδνκέο 

θαη αλζξώπηλεο ζπλζήθεο γηα ηνπο 

πξόζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο, λα 

απνθύγεη ηε βίαηε απώζεζή ηνπο θαη λα 

δηαζθαιίζεη ηνλ απζηεξό ζεβαζκό ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο ρώξαο θαη ηνπ δηεζλνύο 

δηθαίνπ ζρεηηθά κε ηνπο πξόζθπγεο θαη ην 

άζπιν· ζεκεηώλεη όηη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο 

αδηθαηνιόγεησλ αηηήζεσλ αζύινπ πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί ζε ρώξεο κέιε ηεο δώλεο 

Σέλγθελ έρεη κεησζεί· ππελζπκίδεη όηη 

πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

επάισηε θαηάζηαζε ησλ παηδηώλ 

πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ θαη ησλ 

αζπλόδεπησλ αλειίθσλ πνπ δηαζρίδνπλ ηε 

ρώξα, λα ηνπο παξέρνληαη βαζηθέο 

ππεξεζίεο θαη λα εμαζθαιηζηεί πξόζβαζε 

ζε θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο ώζηε λα ηνπο 

παξέρεηαη ε δένπζα πξνζηαζία· 

θαη ηεο ρξήζεο θαηαλαγθαζκνύ, θαη λα 

απέρνπλ από ηέηνηνπ είδνπο πξάμεηο· 

ζεκεηώλεη όηη όιεο νη ζρεηηθέο πξάμεηο ζα 

πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηηο αμίεο θαη ηηο 

αξρέο ηεο ΕΕ θαη λα ζέβνληαη ηελ 

αμηνπξέπεηα ησλ αλζξώπσλ θαη ηεο 

αλζξώπηλεο δσήο· ελζαξξύλεη ηηο αξκόδηεο 

αξρέο λα αλαβαζκίζνπλ, κε ηε βνήζεηα ηεο 

ΕΕ, ηηο εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο θαη 

δηακνλήο, ηνλ πεξηθεξεηαθό ζπληνληζκό 

θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπλόξσλ, 

λα εληζρύζεη ηηο ηθαλόηεηεο επηβνιήο ηνπ 

λόκνπ θαη λα θαηαπνιεκήζεη ηελ εκπνξία 

αλζξώπσλ· θαιεί ηε ρώξα λα θαηαβάιεη 

θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα 

εμαζθαιίζεη ππνδνκέο θαη αλζξώπηλεο 

ζπλζήθεο γηα ηνπο πξόζθπγεο θαη ηνπο 

κεηαλάζηεο, λα απνθύγεη ηε βίαηε 

απώζεζή ηνπο θαη λα δηαζθαιίζεη ηνλ 

απζηεξό ζεβαζκό ηεο λνκνζεζίαο ηεο 

ρώξαο θαη ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ ζρεηηθά κε 

ηνπο πξόζθπγεο θαη ην άζπιν· ζεκεηώλεη 

όηη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο αδηθαηνιόγεησλ 

αηηήζεσλ αζύινπ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε 

ρώξεο κέιε ηεο δώλεο Σέλγθελ έρεη 

κεησζεί· ππελζπκίδεη όηη πξέπεη λα δνζεί 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επάισηε 

θαηάζηαζε ησλ παηδηώλ πξνζθύγσλ θαη 

κεηαλαζηώλ θαη ησλ αζπλόδεπησλ 

αλειίθσλ πνπ δηαζρίδνπλ ηε ρώξα, λα ηνπο 

παξέρνληαη βαζηθέο ππεξεζίεο θαη λα 

εμαζθαιηζηεί πξόζβαζε ζε θνηλσληθνύο 

ιεηηνπξγνύο ώζηε λα ηνπο παξέρεηαη ε 

δένπζα πξνζηαζία· 

Or. en 

 

 


