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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.3.2016 B8-0310/1 

Muudatusettepanek  1 

Tunne Kelam 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

väliskomisjoni nimel 

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 15 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 18. ja 

19. veebruari 2016. aasta järeldusi, 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2016 B8-0310/2 

Muudatusettepanek  2 

Tunne Kelam 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

väliskomisjoni nimel 

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  17 a. peab kiiduväärseks ametivõimude 

poolt seni tehtud jõupingutusi 

Jugoslaavia salateenistuse arhiivi 

asjaomaste dokumentide Serbia käest 

tagasisaamiseks ning ärgitab neid seda 

protsessi lõpule viima, sest see oleks 

oluline samm kommunistliku mineviku 

seljataha jätmisel ja suurema 

demokraatia, vastutuse ja 

institutsioonilise tugevuse saavutamisel; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/3 

Muudatusettepanek  3 

Tunne Kelam 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

väliskomisjoni nimel 

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 43 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

43. märgib, et riik seisab silmitsi 

enneolematu rändevooga, nii et 2015. 

aastal käis riigist läbi üle 500 000 inimese; 

tõdeb, et riik on olnud migrantide ja 

pagulaste tohutu sissevooluga 

toimetulemisel ning tõhusate 

piirihaldusmeetmete võtmisel 

vastutustundlik partner; võtab teadmiseks 

sissevooluga kaasneva majanduskoormuse; 

kutsub komisjoni üles tõhustama 

piirihaldussuutlikkuse toetamist ja 

võimaldama juurdepääsu asjakohastele ELi 

vahenditele ja programmidele; palub 

pädevatel asutustel vältida selliseid 

meetmeid ja hoiduda sellistest tegevustest, 

millega võidakse pagulasi ja migrante 

diskrimineerida ja seada ohtu nende elu, 

sealhulgas tuleks hoiduda vägivalla ja jõu 

kasutamisest; märgib, et kõik valdkonna 

meetmed peaksid olema kooskõlas ELi 

väärtuste ja põhimõtetega ning austama 

inimväärikust ja inimelu; soovitab 

pädevatel asutustel edendada ELi abiga 

vastuvõtu- ja majutusvõimalusi, 

piirkondlikku koordineerimist ja 

teabevahetust ning tõhusat piirihaldust, 

suurendada õiguskaitsealast suutlikkust ja 

võidelda inimkaubanduse vastu; nõuab 

tungivalt, et riik teeks kõik endast oleneva, 

et tagada pagulastele ja migrantidele 

mõeldud rajatiste olemasolu, luua 

43. märgib, et riik seisab silmitsi 

enneolematu rändevooga, nii et 2015. 

aastal käis riigist läbi üle 500 000 inimese; 

tõdeb, et riik on olnud migrantide ja 

pagulaste tohutu sissevooluga 

toimetulemisel ning tõhusate 

piirihaldusmeetmete võtmisel 

vastutustundlik partner; on teadlik 

ülipingelisest olukorrast piiril Kreekaga 

ning palub ametivõimudel jätkata ELiga 

rändeküsimuses koostööd ja tegevuse 

koordineerimist; ärgitab tõhustama 

piirihaldusega seotud meetmeid, et 

võidelda ebaseadusliku rände ja 

inimkaubanduse vastu; võtab teadmiseks 

sissevooluga kaasneva majanduskoormuse; 

kutsub komisjoni üles tõhustama 

piirihaldussuutlikkuse toetamist ja 

võimaldama juurdepääsu asjakohastele ELi 

vahenditele ja programmidele; palub 

pädevatel asutustel vältida selliseid 

meetmeid ja hoiduda sellistest tegevustest, 

millega võidakse pagulasi ja migrante 

diskrimineerida ja seada ohtu nende elu, 

sealhulgas tuleks hoiduda vägivalla ja jõu 

kasutamisest; märgib, et kõik valdkonna 

meetmed peaksid olema kooskõlas ELi 

väärtuste ja põhimõtetega ning austama 

inimväärikust ja inimelu; soovitab 

pädevatel asutustel edendada ELi abiga 

vastuvõtu- ja majutusvõimalusi, 
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inimlikud tingimused, hoiduda 

vägivaldsest tagasisaatmisest ja tagada riigi 

enda seaduste ning pagulasi ja varjupaika 

käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktide 

range järgimine; märgib, et Schengeni 

liikmesriikides esitatud põhjendamatute 

varjupaigataotluste üldarv on vähenenud; 

tuletab meelde, et erilist tähelepanu tuleb 

pöörata pagulastest ja migrantidest laste 

ning läbi riigi reisivate saatjata alaealiste 

ebakindlale olukorrale, pakkudes neile 

põhiteenuseid ja tagades kontakti 

sotsiaaltöötajatega, et võimaldada neile 

asjakohane kaitse; 

piirkondlikku koordineerimist ja 

teabevahetust ning tõhusat piirihaldust, 

suurendada õiguskaitsealast suutlikkust ja 

võidelda inimkaubanduse vastu; nõuab 

tungivalt, et riik teeks kõik endast oleneva, 

et tagada pagulastele ja migrantidele 

mõeldud rajatiste olemasolu, luua 

inimlikud tingimused, hoiduda 

vägivaldsest tagasisaatmisest ja tagada riigi 

enda seaduste ning pagulasi ja varjupaika 

käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktide 

range järgimine; märgib, et Schengeni 

liikmesriikides esitatud põhjendamatute 

varjupaigataotluste üldarv on vähenenud; 

tuletab meelde, et erilist tähelepanu tuleb 

pöörata pagulastest ja migrantidest laste 

ning läbi riigi reisivate saatjata alaealiste 

ebakindlale olukorrale, pakkudes neile 

põhiteenuseid ja tagades kontakti 

sotsiaaltöötajatega, et võimaldada neile 

asjakohane kaitse; 

Or. en 

 

 


