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7.3.2016 B8-0310/1 

Tarkistus  1 

Tunne Kelam 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 15 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 18. ja 19. helmikuuta 

2016 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 

päätelmät, 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/2 

Tarkistus  2 

Tunne Kelam 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  17 a. pitää myönteisinä viranomaisten 

tähän asti toteuttamia toimia 

asianomaisten Jugoslavian 

tiedustelupalvelun asiakirjojen saamiseksi 

Serbiasta; kannustaa viranomaisia 

saattamaan päätökseen tämän prosessin 

ja toteaa, että se olisi tärkeä askel kohti 

irtautumista maan kommunistisesta 

menneisyydestä ja siirtymistä kohti 

demokratisoitumista, vastuuvelvollisuutta 

ja institutionaalista vakautta; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/3 

Tarkistus  3 

Tunne Kelam 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

43 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

43. toteaa, että maa on kokenut 

ennennäkemättömän muuttovirran, kun yli 

500 000 henkilöä on kulkenut sen läpi 

vuonna 2015; tunnustaa, että se on toiminut 

vastuullisena kumppanina valtavan 

maahanmuutto- ja pakolaisaallon 

käsittelyssä ja tehokkaiden 

rajavalvontatoimien toteuttamisessa; panee 

merkille muuttovirran aiheuttaman 

taloudellisen rasitteen; panee merkille 

muuttovirran aiheuttaman taloudellisen 

rasitteen; kehottaa komissiota lisäämään 

rajavalvontavalmiuksien tukemista ja 

sallimaan asiaa koskevien EU:n välineiden 

ja ohjelmien käytön; kehottaa 

toimivaltaisia viranomaisia välttämään 

toimia ja pidättymään toimista, mukaan 

luettuna väkivalta ja voimankäyttö, jotka 

voivat olla pakolaisia ja maahanmuuttajia 

syrjiviä ja asettaa heidät vaaraan; katsoo, 

että kaikkien olennaisten toimien olisi 

oltava EU:n arvojen ja periaatteiden 

mukaisia ja niissä olisi kunnioitettava 

ihmisarvoa ja ihmiselämää; kehottaa 

toimivaltaisia viranomaisia parantamaan 

EU:n tuella vastaanotto- ja 

majoitusmahdollisuuksia, alueellista 

koordinointia ja tiedonvaihtoa sekä 

tehokasta rajavalvontaa ja lisäämään 

lainvalvontavalmiuksia ja torjumaan 

ihmiskauppaa; kehottaa maata tekemään 

43. toteaa, että maa on kokenut 

ennennäkemättömän muuttovirran, kun yli 

500 000 henkilöä on kulkenut sen läpi 

vuonna 2015; tunnustaa, että se on toiminut 

vastuullisena kumppanina valtavan 

maahanmuutto- ja pakolaisaallon 

käsittelyssä ja tehokkaiden 

rajavalvontatoimien toteuttamisessa; on 

tietoinen siitä, että tilanne Kreikan rajalla 

on yhä jännittyneempi, ja kehottaa 

viranomaisia jatkamaan yhteistyötä ja 

koordinointia 

maahanmuuttokysymyksissä EU:n 

kanssa; kehottaa tehostamaan 

rajavalvontaan liittyviä toimia laittoman 

maahanmuuton ja ihmiskaupan 

torjumiseksi; panee merkille muuttovirran 

aiheuttaman taloudellisen rasitteen; 

kehottaa komissiota lisäämään 

rajavalvontavalmiuksien tukemista ja 

sallimaan asiaa koskevien EU:n välineiden 

ja ohjelmien käytön; kehottaa 

toimivaltaisia viranomaisia välttämään 

toimia ja pidättymään toimista, mukaan 

luettuna väkivalta ja voimankäyttö, jotka 

voivat olla pakolaisia ja maahanmuuttajia 

syrjiviä ja asettaa heidät vaaraan; katsoo, 

että kaikkien olennaisten toimien olisi 

oltava EU:n arvojen ja periaatteiden 

mukaisia ja niissä olisi kunnioitettava 

ihmisarvoa ja ihmiselämää; kehottaa 
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kaiken mahdollisen, jotta varmistetaan tilat 

pakolaisille ja maahanmuuttajille, 

ylläpidetään inhimillisiä olosuhteita, 

pidätytään väkivaltaisista käännytyksistä ja 

varmistetaan pakolaisia ja 

turvapaikanhakijoita koskevan kansallisen 

lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden 

tiukka noudattaminen; toteaa, että 

Schengen-maissa jätettyjen 

perusteettomien turvapaikkahakemusten 

kokonaismäärä on vähentynyt; muistuttaa, 

että on kiinnitettävä erityishuomiota 

pakolais- ja maahanmuuttajalasten sekä 

maassa yksin matkustavien alaikäisten 

heikkoon asemaan tarjoamalla heille 

peruspalveluja ja varmistamalla 

sosiaalityöntekijöiden tarjoama 

asianmukainen suojelu; 

toimivaltaisia viranomaisia parantamaan 

EU:n tuella vastaanotto- ja 

majoitusmahdollisuuksia, alueellista 

koordinointia ja tiedonvaihtoa sekä 

tehokasta rajavalvontaa ja lisäämään 

lainvalvontavalmiuksia ja torjumaan 

ihmiskauppaa; kehottaa maata tekemään 

kaiken mahdollisen, jotta varmistetaan tilat 

pakolaisille ja maahanmuuttajille, 

ylläpidetään inhimillisiä olosuhteita, 

pidätytään väkivaltaisista käännytyksistä ja 

varmistetaan pakolaisia ja 

turvapaikanhakijoita koskevan kansallisen 

lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden 

tiukka noudattaminen; toteaa, että 

Schengen-maissa jätettyjen 

perusteettomien turvapaikkahakemusten 

kokonaismäärä on vähentynyt; muistuttaa, 

että on kiinnitettävä erityishuomiota 

pakolais- ja maahanmuuttajalasten sekä 

maassa yksin matkustavien alaikäisten 

heikkoon asemaan tarjoamalla heille 

peruspalveluja ja varmistamalla 

sosiaalityöntekijöiden tarjoama 

asianmukainen suojelu; 

Or. en 

 

 


