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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.3.2016 B8-0310/1 

Módosítás  1 

Tunne Kelam 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a Külügyi Bizottság nevében 

a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel az Európai Tanács 2016. 

február 18–19-i következtetéseire, 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/2 

Módosítás  2 

Tunne Kelam 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a Külügyi Bizottság nevében 

a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  17a. üdvözli a hatóságok által annak 

érdekében tett eddigi erőfeszítéseket, hogy 

visszaszerezzék Szerbiától a jugoszláv 

titkosszolgálat releváns levéltári iratait, és 

arra ösztönzi őket, hogy zárják le a 

folyamatot, ami fontos lépést jelentene a 

kommunista múlttal való szakítás, 

valamint a további demokratizálódás, 

elszámoltathatóság és az intézmények 

megerősítése szempontjából; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/3 

Módosítás  3 

Tunne Kelam 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a Külügyi Bizottság nevében 

a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

43 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

43. megállapítja, hogy az ország soha nem 

látott migrációs áramlásnak van kitéve, 

ugyanis 2015-ben több mint 500 000 

migráns haladt át az országon; elismeri, 

hogy az ország felelős partnerként lépett 

fel a migránsok és menekültek hatalmas 

áradatának kezelése, valamint a hatékony 

határellenőrzési intézkedések meghozatala 

során; megállapítja, hogy a beáramlás 

gazdasági terhet rótt az országra; felszólítja 

a Bizottságot, hogy fokozza a 

határellenőrzési kapacitásnak nyújtott 

támogatást, és tegye lehetővé az ezzel 

kapcsolatos uniós eszközökhöz és 

programokhoz való hozzáférést; felszólítja 

az illetékes hatóságokat, hogy 

tartózkodjanak minden olyan cselekedettől, 

például erőszaktól vagy agresszív 

fellépéstől, amellyel diszkriminálhatják 

vagy életveszélybe sodorhatják a 

menekülteket és migránsokat; megjegyzi, 

hogy minden ezzel kapcsolatos fellépésnek 

összhangban kell állnia az uniós értékekkel 

és elvekkel, és tiszteletben kell tartania az 

emberek és az emberi élet méltóságát; 

bátorítja az illetékes hatóságokat, hogy az 

Unió segítségével fejlesszék a befogadó és 

a szállást biztosító létesítményeket, javítsák 

a regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

43. megállapítja, hogy az ország soha nem 

látott migrációs áramlásnak van kitéve, 

ugyanis 2015-ben több mint 500 000 

migráns haladt át az országon; elismeri, 

hogy az ország felelős partnerként lépett 

fel a migránsok és menekültek hatalmas 

áradatának kezelése, valamint a hatékony 

határellenőrzési intézkedések meghozatala 

során; tudatában van a Görögországgal 

közös határon kialakult, egyre feszültebb 

helyzetnek, és felhívja a hatóságokat, 

hogy továbbra is működjenek együtt és 

hangolják össze intézkedéseiket az 

Európai Unióval a migrációval 

kapcsolatos kérdéseket illetően; az 

illegális migráció és az 

emberkereskedelem elleni küzdelem 

érdekében ösztönzi a határigazgatással 

kapcsolatos intézkedések fokozását; 
megállapítja, hogy a beáramlás gazdasági 

terhet rótt az országra; felszólítja a 

Bizottságot, hogy fokozza a 

határellenőrzési kapacitásnak nyújtott 

támogatást, és tegye lehetővé az ezzel 

kapcsolatos uniós eszközökhöz és 

programokhoz való hozzáférést; felszólítja 

az illetékes hatóságokat, hogy 

tartózkodjanak minden olyan cselekedettől, 

például erőszaktól vagy agresszív 

fellépéstől, amellyel diszkriminálhatják 

vagy életveszélybe sodorhatják a 
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kapacitásokat, és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; sürgeti az 

országot, hogy tegyen meg minden tőle 

telhetőt, és gondoskodjon a menekülteket 

és a migránsokat segítő létesítmények 

kialakításáról, tartson fenn emberhez méltó 

körülményeket, tartózkodjon a menekültek 

erőszakos feltartóztatásától, illetve 

biztosítsa a nemzeti jogszabályok, valamint 

a menekültekre és a menedékjogra 

vonatkozó nemzetközi jog tiszteletben 

tartását; megjegyzi, hogy összességében 

csökkent a schengeni országokban 

benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; emlékeztet arra, 

hogy különös figyelmet kell fordítani az 

országon átutazó menekült és migráns 

gyermekek, valamint kísérő nélküli 

kiskorúak kiszolgáltatott helyzetére, 

biztosítva számukra az alapvető 

szolgáltatásokat, valamint gondoskodva 

arról, hogy a szociális munkások 

eljuthassanak hozzájuk a megfelelő 

védelem biztosítása érdekében; 

menekülteket és migránsokat; megjegyzi, 

hogy minden ezzel kapcsolatos fellépésnek 

összhangban kell állnia az uniós értékekkel 

és elvekkel, és tiszteletben kell tartania az 

emberek és az emberi élet méltóságát; 

bátorítja az illetékes hatóságokat, hogy az 

Unió segítségével fejlesszék a befogadó és 

a szállást biztosító létesítményeket, javítsák 

a regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat, és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; sürgeti az 

országot, hogy tegyen meg minden tőle 

telhetőt, és gondoskodjon a menekülteket 

és a migránsokat segítő létesítmények 

kialakításáról, tartson fenn emberhez méltó 

körülményeket, tartózkodjon a menekültek 

erőszakos feltartóztatásától, illetve 

biztosítsa a nemzeti jogszabályok, valamint 

a menekültekre és a menedékjogra 

vonatkozó nemzetközi jog tiszteletben 

tartását; megjegyzi, hogy összességében 

csökkent a schengeni országokban 

benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; emlékeztet arra, 

hogy különös figyelmet kell fordítani az 

országon átutazó menekült és migráns 

gyermekek, valamint kísérő nélküli 

kiskorúak kiszolgáltatott helyzetére, 

biztosítva számukra az alapvető 

szolgáltatásokat, valamint gondoskodva 

arról, hogy a szociális munkások 

eljuthassanak hozzájuk a megfelelő 

védelem biztosítása érdekében; 

Or. en 

 

 


