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7.3.2016 B8-0310/1 

Ändringsförslag  1 

Tunne Kelam 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 15a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av slutsatserna från 

Europeiska rådets möte den 18 och 19 

februari 2016, 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/2 

Ändringsförslag  2 

Tunne Kelam 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

Förslag till resolution 

Punkt 17a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  17a. Europaparlamentet välkomnar det 

arbete som myndigheterna hittills har lagt 

ner för att hämta den jugoslaviska 

underrättelsetjänstens relevanta arkiv 

från Serbien, och uppmuntrar dem att 

slutföra processen, som skulle innebära 

ett viktigt steg mot en brytning med 

landets kommunistiska förflutna och en 

förflyttning närmare en större 

demokratisering, ansvarsskyldighet och 

institutionell styrka. 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/3 

Ändringsförslag  3 

Tunne Kelam 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

Förslag till resolution 

Punkt 43 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor på genomresa i landet under 

2015. Parlamentet konstaterar att landet 

agerat som en ansvarstagande partner i 

arbetet med att hantera den enorma 

tillströmningen av migranter och flyktingar 

och med att upprätta en effektiv 

gränsförvaltning. Parlamentet noterar den 

ekonomiska börda som orsakas av denna 

tillströmning. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att öka stödet till 

gränshantering och ge tillgång till EU:s 

relevanta instrument och program. 

Parlamentet uppmanar de behöriga 

myndigheterna att undvika och avhålla sig 

från alla sorters åtgärder, inbegripet 

användning av våld och maktmedel, som 

kan diskriminera mot flyktingar och 

migranter och riskera deras liv. 

Parlamentet noterar att alla relevanta 

åtgärder ska var förenliga med EU:s värden 

och principer och respektera människors 

värdighet och liv. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

43. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor på genomresa i landet under 

2015. Parlamentet konstaterar att landet 

agerat som en ansvarstagande partner i 

arbetet med att hantera den enorma 

tillströmningen av migranter och flyktingar 

och med att upprätta en effektiv 

gränsförvaltning. Parlamentet är medvetet 

om den alltmer spända situationen vid 

gränsen till Grekland, och uppmanar 

myndigheterna att fortsätta samarbetet 

och samordningen med EU i 

migrationsfrågor. Parlamentet 

uppmuntrar till större insatser vid 

gränsförvaltningen för att bekämpa 

olaglig migration och människohandel. 
Parlamentet noterar den ekonomiska börda 

som orsakas av denna tillströmning. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

öka stödet till gränshantering och ge 

tillgång till EU:s relevanta instrument och 

program. Parlamentet uppmanar de 

behöriga myndigheterna att undvika och 

avhålla sig från alla sorters åtgärder, 

inbegripet användning av våld och 

maktmedel, som kan diskriminera mot 

flyktingar och migranter och riskera deras 

liv. Parlamentet noterar att alla relevanta 

åtgärder ska var förenliga med EU:s värden 
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bekämpa människohandeln. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen landet att göra 

allt som står i dess makt för att se till att det 

finns faciliteter för flyktingar och 

migranter, upprätthålla humana 

förhållanden, avhålla sig från våldsamma 

motaktioner och säkra en strikt respekt för 

landets egen lag och internationell 

lagstiftning om flyktingar och asylrätt. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. Parlamentet 

påminner om att man måste ta särskild 

hänsyn till utsattheten hos flyktingars och 

migranters barn och ensamkommande barn 

som reser genom landet, genom att erbjuda 

dem grundläggande tjänster och garantera 

kontakt med socialarbetare för att 

tillhandahålla lämpligt skydd. 

och principer och respektera människors 

värdighet och liv. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen landet att göra 

allt som står i dess makt för att se till att det 

finns faciliteter för flyktingar och 

migranter, upprätthålla humana 

förhållanden, avhålla sig från våldsamma 

motaktioner och säkra en strikt respekt för 

landets egen lag och internationell 

lagstiftning om flyktingar och asylrätt. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. Parlamentet 

påminner om att man måste ta särskild 

hänsyn till utsattheten hos flyktingars och 

migranters barn och ensamkommande barn 

som reser genom landet, genom att erbjuda 

dem grundläggande tjänster och garantera 

kontakt med socialarbetare för att 

tillhandahålla lämpligt skydd. 

Or. en 

 

 

 


