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7.3.2016 B8-0310/1 

Predlog spremembe  1 

Tunne Kelam 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 15 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju sklepov Evropskega 

sveta z dne 18. in 19. februarja 2016, 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/2 

Predlog spremembe  2 

Tunne Kelam 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  17a. pozdravlja dosedanja prizadevanja 

oblasti, da bi od Srbije pridobile ustrezne 

arhive jugoslovanske tajne službe, in jih 

poziva, naj zaključijo ta postopek, kar bi 

pomenilo pomemben odmik od 

komunistične preteklosti in korak v smeri 

demokratizacije, odgovornosti in 

institucionalne trdnosti;  

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/3 

Predlog spremembe  3 

Tunne Kelam 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. je seznanjen s tem, da se država sooča z 

največjim migracijskim tokom doslej, saj 

jo je v letu 2015 prečkalo več kot 500.000 

oseb; priznava, da je pri reševanju velikega 

pritoka migrantov in beguncev ter pri 

vzpostavitvi učinkovitih ukrepov za 

upravljanje meja ravnala kot odgovorna 

partnerica; je seznanjen z ekonomskim 

bremenom, ki ga povzroča ta pritok; poziva 

Komisijo, naj poveča podporo za 

upravljanje meja in omogoči dostop do 

ustreznih instrumentov in programov EU; 

poziva pristojne organe, naj se izognejo in 

vzdržijo vsakršnih ukrepov, vključno z 

nasiljem in uporabo sile, ki bi lahko bili 

usmerjeni proti beguncem in migrantom ter 

bi jih lahko ogrozili; ugotavlja, da bi 

morale biti vse vrste ustreznih ukrepov v 

skladu z vrednotami in načeli EU ter 

spoštovati dostojanstvo človeških bitij in 

človekovega življenja; poziva pristojne 

organe, naj s pomočjo EU izboljšajo 

sprejemne in nastanitvene zmogljivosti, 

regionalno usklajevanje in izmenjavo 

informacij, učinkovito upravljajo meje, 

razširijo zmogljivosti na področju 

kazenskega pregona in se borijo proti 

trgovini z ljudmi; poziva državo, naj stori 

vse, kar je v njeni moči, da bi poskrbela za 

prostore za begunce in migrante, da bi 

ohranila človeške razmere, da beguncev in 

43. je seznanjen s tem, da se država sooča z 

največjim migracijskim tokom doslej, saj 

jo je v letu 2015 prečkalo več kot 500.000 

oseb; priznava, da je pri reševanju velikega 

pritoka migrantov in beguncev ter pri 

vzpostavitvi učinkovitih ukrepov za 

upravljanje meja ravnala kot odgovorna 

partnerica; je seznanjen s čedalje bolj 

napetimi razmerami na meji z Grčijo in 

poziva oblasti, naj še naprej sodelujejo in 

se usklajujejo z EU pri vprašanjih 

migracij; spodbuja krepitev ukrepov na 

področju upravljanja meja, da bi se borili 

proti nezakonitemu priseljevanju in 

trgovini z ljudmi; je seznanjen z 

ekonomskim bremenom, ki ga povzroča ta 

pritok; poziva Komisijo, naj poveča 

podporo za upravljanje meja in omogoči 

dostop do ustreznih instrumentov in 

programov EU; poziva pristojne organe, 

naj se izognejo in vzdržijo vsakršnih 

ukrepov, vključno z nasiljem in uporabo 

sile, ki bi lahko bili usmerjeni proti 

beguncem in migrantom ter bi jih lahko 

ogrozili; ugotavlja, da bi morale biti vse 

vrste ustreznih ukrepov v skladu z 

vrednotami in načeli EU ter spoštovati 

dostojanstvo človeških bitij in človekovega 

življenja; poziva pristojne organe, naj s 

pomočjo EU izboljšajo sprejemne in 

nastanitvene zmogljivosti, regionalno 
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migrantov ne bi več nasilno vračala ter da 

bi zagotovila dosledno upoštevanje lastne 

in mednarodne zakonodaje o beguncih in 

azilu; ugotavlja, da se je skupno število 

neutemeljenih prošenj za azil, vloženih v 

državah članicah schengenskega območja, 

zmanjšalo; želi spomniti, da je treba 

posebno pozornost nameniti občutljivemu 

položaju otrok beguncev in migrantov ter 

mladoletnikov brez spremstva, ki potujejo 

skozi državo, tako da se jim omogočijo 

osnovne storitve in terensko svetovanje 

socialnih delavcev za zagotovitev ustrezne 

zaščite; 

usklajevanje in izmenjavo informacij, 

učinkovito upravljajo meje, razširijo 

zmogljivosti na področju kazenskega 

pregona in se borijo proti trgovini z ljudmi; 

poziva državo, naj stori vse, kar je v njeni 

moči, da bi poskrbela za prostore za 

begunce in migrante, da bi ohranila 

človeške razmere, da beguncev in 

migrantov ne bi več nasilno vračala ter da 

bi zagotovila dosledno upoštevanje lastne 

in mednarodne zakonodaje o beguncih in 

azilu; ugotavlja, da se je skupno število 

neutemeljenih prošenj za azil, vloženih v 

državah članicah schengenskega območja, 

zmanjšalo; želi spomniti, da je treba 

posebno pozornost nameniti občutljivemu 

položaju otrok beguncev in migrantov ter 

mladoletnikov brez spremstva, ki potujejo 

skozi državo, tako da se jim omogočijo 

osnovne storitve in terensko svetovanje 

socialnih delavcev za zagotovitev ustrezne 

zaščite; 

Or. en 

 

 


