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7.3.2016 B8-0310/4 

Изменение  4 

Тамаш Месерич 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0310/2016 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за бившата югославска република Македония за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  45a. в този контекст подкрепя 

предложението на Матю Нимец, 

личен пратеник на генералния 

секретар на ООН за преговорите 

между Гърция и Бившата югославска 

република Македония, за съставно 

наименование, съдържащо географско 

обозначение, при условие че 

македонската националност, 

идентичност, култура и език не са 

засегнати; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/5 

Изменение  5 

Тамаш Месерич 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0310/2016 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за бившата югославска република Македония за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 40 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  40a. отбелязва планираното 

изграждане на двете големи 

водноелектрически централи Луково 

поле и Бошков мост; изтъква, че 

прилагането на достиженията на 

правото на ЕС в областта на 

защитата на природата и мрежата 

„Натура 2000“ все още не е започнало; 

в този контекст призовава за 

спазване на препоръката на 

Постоянния комитет на Бернската 

конвенция (№ 184(2015)) чрез 

преустановяване на изпълнението на 

проектите на територията на 

Национален парк „Маврово“ до 

изготвянето на стратегическа 

екологична оценка, извършена в пълно 

съответствие със 

законодателството на ЕС в областта 

на околната среда;  

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/6 

Изменение  6 

Тамаш Месерич 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0310/2016 

Иво Вайгъл 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за бившата югославска република Македония за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 

 

Предложение за резолюция Изменение 

43. отбелязва, че държавата е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

през 2015 г.; признава, че държавата е 

действала като отговорен партньор по 

отношение на справянето с огромния 

приток на мигранти и бежанци и 

въвеждането на ефективни мерки за 

управление на границите; отбелязва 

икономическата тежест, създадена от 

този приток; призовава Комисията да 

увеличи подкрепата за капацитет за 

управление на границите и да разреши 

достъп до съответните инструменти и 

програми на ЕС; призовава 

компетентните органи да избягват и да 

се въздържат от всякакъв тип действия, 

включително насилие и използване на 

сила, които биха могли да бъдат 

дискриминационни спрямо бежанците и 

мигрантите и да застрашават техния 

живот; отбелязва, че всички съответни 

типове действия следва да бъдат в 

съответствие с ценностите и 

принципите на ЕС и следва да зачитат 

човешкото достойнство и човешкия 

живот; насърчава компетентните органи 

да подобрят, с подкрепата на ЕС, 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

43. отбелязва, че държавата е изправена 

пред безпрецедентен миграционен 

поток, като над 500 000 лица са 

преминали транзитно територията ѝ 

през 2015 г.; признава, че държавата е 

действала като отговорен партньор по 

отношение на справянето с огромния 

приток на мигранти и бежанци и 

въвеждането на ефективни мерки за 

управление на границите; отбелязва 

икономическата тежест, създадена от 

този приток; отбелязва 

неотдавнашното решение на 

Македония да ограничи влизането и 

транзитното преминаване на 

бежанци и мигранти и като изтъква 

отново, че хуманитарната криза, 

протичаща по външните граници на 

ЕС, предполага общи отговорности, 
призовава Комисията да увеличи 

подкрепата за хуманитарната помощ 

и за капацитет за управление на 

границите и да разреши достъп до 

съответните инструменти и програми на 

ЕС; призовава компетентните органи да 

избягват и да се въздържат от всякакъв 

тип действия, включително насилие и 

използване на сила, които биха могли да 

бъдат дискриминационни спрямо 

бежанците и мигрантите и да 

застрашават техния живот; отбелязва, че 
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информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; настоятелно призовава 

държавата да направи всичко възможно, 

за да осигури съоръжения за бежанците 

и мигрантите, да поддържа хуманни 

условия, да се въздържа от насилствено 

отблъскване и да гарантира стриктното 

спазване на собственото си 

законодателство и на международното 

право в областта на бежанците и 

убежището; отбелязва, че общият брой 

на необосновани молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; припомня, че трябва да се 

обърне специално внимание на 

уязвимото положение на децата 

бежанци и мигранти и на 

непридружените малолетни и 

непълнолетни лица, които пътуват през 

държавата, като им се осигурят основни 

услуги и се гарантира достъпът на 

социални работници с цел осигуряване 

на подходяща закрила; 

всички съответни типове действия 

следва да бъдат в съответствие с 

ценностите и принципите на ЕС и 

следва да зачитат човешкото 

достойнство и човешкия живот; 

насърчава компетентните органи да 

подобрят, с подкрепата на ЕС, 

съоръженията за прием и настаняване, 

регионалната координация и обмена на 

информация, ефективното управление 

на границите, да увеличат капацитета за 

правоприлагане и да се борят с трафика 

на хора; настоятелно призовава 

държавата да направи всичко възможно, 

за да осигури съоръжения за бежанците 

и мигрантите, да поддържа хуманни 

условия, да се въздържа от насилствено 

отблъскване и да гарантира стриктното 

спазване на собственото си 

законодателство и на международното 

право в областта на бежанците и 

убежището; отбелязва, че общият брой 

на необосновани молби за убежище, 

подадени в държави от Шенген, е 

намалял; припомня, че трябва да се 

обърне специално внимание на 

уязвимото положение на децата 

бежанци и мигранти и на 

непридружените малолетни и 

непълнолетни лица, които пътуват през 

държавата, като им се осигурят основни 

услуги и се гарантира достъпът на 

социални работници с цел осигуряване 

на подходяща закрила; 

Or. en 

 

 


