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7.3.2016 B8-0310/1 

Poprawka  1 

Tunne Kelam 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 15 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając konkluzje Rady 

Europejskiej z dni 18 i 19 lutego 2016 r., 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/2 

Poprawka  2 

Tunne Kelam 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  17a. z zadowoleniem przyjmuje 

dotychczasowe starania władz na rzecz 

odzyskania od Serbii ważnych archiwów 

jugosłowiańskich tajnych służb i zachęca 

je do sfinalizowania tego procesu, co 

byłoby ważnym krokiem ku zerwaniu z 

komunistyczną przeszłością oraz ku 

dalszej demokratyzacji, rozliczalności i 

siły instytucji; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/3 

Poprawka  3 

Tunne Kelam 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

43. zauważa, że kraj ten zmaga się z 

bezprecedensowym napływem migrantów, 

gdyż w 2015 r. przez jego terytorium 

przemieściło się ponad 500 000 osób; 

uznaje, że podejmując wyzwanie, jakim 

jest ogromny napływ migrantów i 

uchodźców, oraz ustanawiając skuteczne 

środki zarządzania granicami, kraj 

zachował się jak odpowiedzialny partner; 

zauważa, że taki napływ ludzi spowodował 

obciążenie gospodarcze; wzywa Komisję 

do większego wspierania zdolności 

zarządzania granicami i do umożliwienia 

temu państwu dostępu do odnośnych 

instrumentów i programów UE; wzywa 

właściwe władze do unikania i 

powstrzymywania się od wszelkich 

działań, w tym od przemocy i zastosowania 

siły, które mogą dyskryminować 

uchodźców i migrantów oraz zagrażać ich 

życiu; zauważa, że wszelkie odnośne 

formy działania powinny być zgodne z 

wartościami i zasadami UE, a realizując je, 

należy szanować godność człowieka i 

życie ludzkie; nakłania właściwe władze, 

by z pomocą UE ulepszyły struktury 

przyjmujące i pobytowe, usprawniły 

koordynację regionalną i wymianę 

informacji oraz skuteczne zarządzanie 

granicami, a także by zwiększyły zdolności 

w zakresie egzekwowania prawa i 

zwalczały handel ludźmi; wzywa 

43. zauważa, że kraj ten zmaga się z 

bezprecedensowym napływem migrantów, 

gdyż w 2015 r. przez jego terytorium 

przemieściło się ponad 500 000 osób; 

uznaje, że podejmując wyzwanie, jakim 

jest ogromny napływ migrantów i 

uchodźców, oraz ustanawiając skuteczne 

środki zarządzania granicami, kraj 

zachował się jak odpowiedzialny partner; 

zdaje sobie sprawę z coraz bardziej 

napiętej sytuacji na granicy z Grecją i 

wzywa władze do kontynuowania 

współpracy i koordynacji z UE w zakresie 

migracji; zachęca do nasilenia działań 

związanych z zarządzaniem granicami, 

aby zwalczać nielegalną migrację i handel 

ludźmi; zauważa, że taki napływ ludzi 

spowodował obciążenie gospodarcze; 

wzywa Komisję do większego wspierania 

zdolności zarządzania granicami i do 

umożliwienia temu państwu dostępu do 

odnośnych instrumentów i programów UE; 

wzywa właściwe władze do unikania i 

powstrzymywania się od wszelkich 

działań, w tym od przemocy i zastosowania 

siły, które mogą dyskryminować 

uchodźców i migrantów oraz zagrażać ich 

życiu; zauważa, że wszelkie odnośne 

formy działania powinny być zgodne z 

wartościami i zasadami UE, a realizując je, 

należy szanować godność człowieka i 

życie ludzkie; nakłania właściwe władze, 
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Macedonię do dołożenia wszelkich starań, 

aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę 

uchodźcom i migrantom, zagwarantować 

im ludzkie warunki, nie dopuszczać do 

brutalnego zawracania oraz zapewnić 

ścisłe poszanowanie prawa krajowego i 

prawa międzynarodowego w dziedzinie 

uchodźców i azylu; zauważa, że zmalała 

całkowita liczba bezzasadnych wniosków o 

udzielenie azylu złożonych w krajach 

należących do strefy Schengen; 

przypomina, że należy poświęcić 

szczególną uwagę trudnej sytuacji dzieci 

uchodźców i migrantów oraz 

pozbawionych opieki małoletnich 

przemierzających kraj, a także zapewnić 

im podstawowe usługi i odpowiednią 

opiekę pracowników społecznych; 

by z pomocą UE ulepszyły struktury 

przyjmujące i pobytowe, usprawniły 

koordynację regionalną i wymianę 

informacji oraz skuteczne zarządzanie 

granicami, a także by zwiększyły zdolności 

w zakresie egzekwowania prawa i 

zwalczały handel ludźmi; wzywa 

Macedonię do dołożenia wszelkich starań, 

aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę 

uchodźcom i migrantom, zagwarantować 

im ludzkie warunki, nie dopuszczać do 

brutalnego zawracania oraz zapewnić 

ścisłe poszanowanie prawa krajowego i 

prawa międzynarodowego w dziedzinie 

uchodźców i azylu; zauważa, że zmalała 

całkowita liczba bezzasadnych wniosków o 

udzielenie azylu złożonych w krajach 

należących do strefy Schengen; 

przypomina, że należy poświęcić 

szczególną uwagę trudnej sytuacji dzieci 

uchodźców i migrantów oraz 

pozbawionych opieki małoletnich 

przemierzających kraj, a także zapewnić 

im podstawowe usługi i odpowiednią 

opiekę pracowników społecznych; 

Or. en 

 

 


