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7.3.2016 B8-0310/1 

Alteração  1 

Tunne Kelam 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 referente à antiga República Jugoslava da Macedónia 

Proposta de resolução 

Citação 15-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta as conclusões do 

Conselho Europeu de 18 e 19 de fevereiro 

de 2016, 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/2 

Alteração  2 

Tunne Kelam 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 referente à antiga República Jugoslava da Macedónia 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  17-A. Congratula-se com os esforços 

envidados até à data pelas autoridades 

para recuperar os arquivos relevantes dos 

serviços secretos jugoslavos da Sérvia e 

incentiva-as a concluir o processo, o que 

constituiria um passo importante para a 

rutura com o passado comunista e um 

avanço no sentido da democratização, 

responsabilização e reforço institucional; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/3 

Alteração  3 

Tunne Kelam 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 referente à antiga República Jugoslava da Macedónia 

Proposta de resolução 

N.º 43 

 

Proposta de resolução Alteração 

43. Observa que o país tem vindo a 

enfrentar um fluxo migratório sem 

precedentes, tendo já transitado pelo 

território, em 2015, mais de 500 mil 

pessoas; reconhece que o país tem sido um 

parceiro responsável na forma como tem 

enfrentado o enorme afluxo de migrantes e 

refugiados e como tem estabelecido 

medidas eficazes de gestão das fronteiras; 

observa os encargos económicos 

decorrentes deste afluxo; exorta a 

Comissão a reforçar o apoio às capacidades 

de gestão das fronteiras e a permitir o 

acesso aos instrumentos e programas 

pertinentes da UE; exorta as autoridades 

competentes a evitarem e a absterem-se de 

qualquer tipo de medidas, incluindo 

violência e utilização da força, que possam 

atentar contra as vidas dos refugiados e 

migrantes e pô-las em risco; observa que 

todas as medidas tomadas devem ser 

consentâneas com os valores e princípios 

da UE e respeitar a dignidade dos seres 

humanos e a vida humana; incentiva as 

autoridades competentes a reforçarem, com 

a ajuda da UE, as estruturas de 

acolhimento e alojamento, a coordenação 

regional e o intercâmbio de informações e 

a gestão eficaz das fronteiras, bem como a 

aumentarem as capacidades de aplicação 

da lei e a combaterem o tráfico de seres 

43. Observa que o país tem vindo a 

enfrentar um fluxo migratório sem 

precedentes, tendo já transitado pelo 

território, em 2015, mais de 500 mil 

pessoas; reconhece que o país tem sido um 

parceiro responsável na forma como tem 

enfrentado o enorme afluxo de migrantes e 

refugiados e como tem estabelecido 

medidas eficazes de gestão das fronteiras; 

está ciente de que a situação está cada vez 

mais tensa na fronteira com a Grécia e 

exorta as autoridades a prosseguirem a 

sua cooperação e coordenação com a UE 

sobre questões relacionadas com a 

migração; incentiva o reforço das 

medidas relacionadas com a gestão das 

fronteiras para combater a imigração 

ilegal e o tráfico de seres humanos; 
observa os encargos económicos 

decorrentes deste afluxo; exorta a 

Comissão a reforçar o apoio às capacidades 

de gestão das fronteiras e a permitir o 

acesso aos instrumentos e programas 

pertinentes da UE; exorta as autoridades 

competentes a evitarem e a absterem-se de 

qualquer tipo de medidas, incluindo 

violência e utilização da força, que possam 

atentar contra as vidas dos refugiados e 

migrantes e pô-las em risco; observa que 

todas as medidas tomadas devem ser 

consentâneas com os valores e princípios 
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humanos; insta o país a fazer todos os 

possíveis para assegurar estruturas de 

acolhimento para os refugiados e 

migrantes, mantê-los em condições 

humanas, não os repelir violentamente e 

garantir o estrito respeito pela legislação 

nacional e internacional em matéria de 

refugiados e asilo; observa que o número 

total de pedidos de asilo infundados 

apresentados em países membros da zona 

Schengen diminuiu; recorda que deve ser 

prestada especial atenção à situação 

vulnerável das crianças refugiadas e 

migrantes, bem como dos menores não 

acompanhados que atravessam o território, 

fornecendo-lhes serviços básicos e 

garantindo a assistência dos trabalhadores 

dos serviços sociais, por forma a oferecer 

uma proteção adequada; 

da UE e respeitar a dignidade dos seres 

humanos e a vida humana; incentiva as 

autoridades competentes a reforçarem, com 

a ajuda da UE, as estruturas de 

acolhimento e alojamento, a coordenação 

regional e o intercâmbio de informações e 

a gestão eficaz das fronteiras, bem como a 

aumentarem as capacidades de aplicação 

da lei e a combaterem o tráfico de seres 

humanos; insta o país a fazer todos os 

possíveis para assegurar estruturas de 

acolhimento para os refugiados e 

migrantes, mantê-los em condições 

humanas, não os repelir violentamente e 

garantir o estrito respeito pela legislação 

nacional e internacional em matéria de 

refugiados e asilo; observa que o número 

total de pedidos de asilo infundados 

apresentados em países membros da zona 

Schengen diminuiu; recorda que deve ser 

prestada especial atenção à situação 

vulnerável das crianças refugiadas e 

migrantes, bem como dos menores não 

acompanhados que atravessam o território, 

fornecendo-lhes serviços básicos e 

garantindo a assistência dos trabalhadores 

dos serviços sociais, por forma a oferecer 

uma proteção adequada; 

Or. en 

 

 


