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7.3.2016 B8-0310/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Tunne Kelam 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Citácia 15 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  so zreteľom na závery zasadnutia 

Európskej rady z 18. a 19. februára 2016, 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Tunne Kelam 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  17a. víta úsilie, ktoré príslušné orgány 

doposiaľ vyvinuli s cieľom získať 

príslušné archívy juhoslovanskej tajnej 

služby v Srbsku, a nabáda ich, aby 

dokončili tento proces, ktorý bude 

významným krokom ku skoncovaniu s 

obdobím komunizmu a k vydaniu sa na 

cestu k ďalšej demokratizácii, 

zodpovednosti a inštitucionálnej sile; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Tunne Kelam 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

43. konštatuje, že krajina čelí 

bezprecedentnému migračnému toku, 

pričom v roku 2015 cez ňu prešlo viac 

ako 500 000 osôb; vyjadruje uznanie 

krajine za to, že pri zvládaní veľkého 

prílevu migrantov a utečencov a pri 

zavádzaní účinných opatrení riadenia 

hraníc konala ako zodpovedný partner; 

berie na vedomie hospodárske zaťaženie, 

ktoré vzniklo v dôsledku tohto prílevu; 

vyzýva Komisiu, aby zvýšila podporu 

určenú kapacitám v oblasti riadenia hraníc 

a umožnila prístup k príslušným nástrojom 

a programom EÚ; vyzýva príslušné 

orgány, aby nepodnikali žiadne kroky 

vrátane násilia a používania sily, ktoré by 

mohli byť diskriminačné voči utečencom a 

migrantom, prípadne ohrozovať ich životy, 

a aby takýmto krokom predchádzali; 

konštatuje, že všetky príslušné druhy 

krokov by mali byť v súlade s hodnotami a 

zásadami EÚ a mali by rešpektovať 

dôstojnosť ľudských bytostí a ľudský 

život; nabáda príslušné orgány, aby aj za 

pomoci EÚ posilnili prijímacie a 

ubytovacie zariadenia, regionálnu 

koordináciu a výmenu informácií a účinné 

riadenie hraníc, a aby rozšírili kapacity na 

presadzovanie práva a bojovali proti 

obchodovaniu s ľuďmi; naliehavo vyzýva 

krajinu, aby urobila všetko pre poskytnutie 

43. konštatuje, že krajina čelí 

bezprecedentnému migračnému toku, 

pričom v roku 2015 cez ňu prešlo viac 

ako 500 000 osôb; vyjadruje uznanie 

krajine za to, že pri zvládaní veľkého 

prílevu migrantov a utečencov a pri 

zavádzaní účinných opatrení riadenia 

hraníc konala ako zodpovedný partner; je 

si vedomý čoraz napätejšej situácie na 

hraniciach s Gréckom a vyzýva orgány, 

aby v otázkach migrácie pokračovali v 

spolupráci a koordinácii s EÚ; nabáda na 

sprísnenie opatrení týkajúcich sa riadenia 

hraníc s cieľom bojovať proti nelegálnej 

migrácii a obchodovaniu s ľuďmi; berie 

na vedomie hospodárske zaťaženie, ktoré 

vzniklo v dôsledku tohto prílevu; vyzýva 

Komisiu, aby zvýšila podporu určenú 

kapacitám v oblasti riadenia hraníc a 

umožnila prístup k príslušným nástrojom a 

programom EÚ; vyzýva príslušné orgány, 

aby nepodnikali žiadne kroky vrátane 

násilia a používania sily, ktoré by mohli 

byť diskriminačné voči utečencom a 

migrantom, prípadne ohrozovať ich životy, 

a aby takýmto krokom predchádzali; 

konštatuje, že všetky príslušné druhy 

krokov by mali byť v súlade s hodnotami a 

zásadami EÚ a mali by rešpektovať 

dôstojnosť ľudských bytostí a ľudský 

život; nabáda príslušné orgány, aby aj za 
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zariadení pre utečencov a migrantov, 

udržiavanie ľudských podmienok, 

neuplatňovanie ich násilného núteného 

vracania a zaistenie prísneho dodržiavania 

zákonov samotnej krajiny a 

medzinárodného práva v oblasti utečencov 

a azylu; konštatuje, že celkový počet 

neopodstatnených žiadostí o azyl podaných 

v členských krajinách schengenskej zóny 

klesol; pripomína, že je potrebné venovať 

osobitnú pozornosť nestabilnej situácii detí 

utečencov a migrantov a maloletým bez 

sprievodu, ktorí cestujú po krajine, tým, že 

sa im poskytnú základné služby a zaručí sa, 

že sociálni pracovníci im budú môcť 

poskytovať primeranú ochranu; 

pomoci EÚ posilnili prijímacie a 

ubytovacie zariadenia, regionálnu 

koordináciu a výmenu informácií a účinné 

riadenie hraníc, a aby rozšírili kapacity na 

presadzovanie práva a bojovali proti 

obchodovaniu s ľuďmi; naliehavo vyzýva 

krajinu, aby urobila všetko pre poskytnutie 

zariadení pre utečencov a migrantov, 

udržiavanie ľudských podmienok, 

neuplatňovanie ich násilného núteného 

vracania a zaistenie prísneho dodržiavania 

zákonov samotnej krajiny a 

medzinárodného práva v oblasti utečencov 

a azylu; konštatuje, že celkový počet 

neopodstatnených žiadostí o azyl podaných 

v členských krajinách schengenskej zóny 

klesol; pripomína, že je potrebné venovať 

osobitnú pozornosť nestabilnej situácii detí 

utečencov a migrantov a maloletým bez 

sprievodu, ktorí cestujú po krajine, tým, že 

sa im poskytnú základné služby a zaručí sa, 

že sociálni pracovníci im budú môcť 

poskytovať primeranú ochranu; 

Or. en 

 

 


