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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.3.2016 B8-0310/4 

Muudatusettepanek  4 

Tamás Meszerics 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

väliskomisjoni nimel 

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 45 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  45 a. toetab sellega seoses Kreeka ning 

endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 

vaheliste läbirääkimistega tegelema 

määratud ÜRO peasekretäri isikliku 

esindaja Matthew Nimetzi ettepanekut 

geograafilise täiendiga liitnime kohta 

tingimusel, et see ei mõjuta Makedoonia 

rahvust, identiteeti, kultuuri ega keelt; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/5 

Muudatusettepanek  5 

Tamás Meszerics 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

väliskomisjoni nimel 

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 40 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  40 a. võtab teadmiseks kahe suure 

hüdroelektrijaama (Lukovo Pole ja 

Boškov Most) kavandatava rajamise; 

märgib, et looduskaitse õigustikku ja 

Natura 2000 võrgustikku ei ole veel 

rakendama hakatud; nõuab sellega seoses 

Berni konventsiooni alalise komitee 

soovituse nr 184(2015) täitmist ja kõikide 

projektide peatamist Mavrovo rahvuspargi 

territooriumil, kuni täielikus kooskõlas 

ELi keskkonnaalaste õigusaktidega 

viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline 

hindamine; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/6 

Muudatusettepanek  6 

Tamás Meszerics 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

väliskomisjoni nimel 

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 43 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

43. märgib, et riik seisab silmitsi 

enneolematu rändevooga, nii et 2015. 

aastal käis riigist läbi üle 500 000 inimese; 

tõdeb, et riik on olnud migrantide ja 

pagulaste tohutu sissevooluga 

toimetulemisel ning tõhusate 

piirihaldusmeetmete võtmisel 

vastutustundlik partner; võtab teadmiseks 

sissevooluga kaasneva majanduskoormuse; 

kutsub komisjoni üles tõhustama 

piirihaldussuutlikkuse toetamist ja 

võimaldama juurdepääsu asjakohastele ELi 

vahenditele ja programmidele; palub 

pädevatel asutustel vältida selliseid 

meetmeid ja hoiduda sellistest tegevustest, 

millega võidakse pagulasi ja migrante 

diskrimineerida ja seada ohtu nende elu, 

sealhulgas tuleks hoiduda vägivalla ja jõu 

kasutamisest; märgib, et kõik valdkonna 

meetmed peaksid olema kooskõlas ELi 

väärtuste ja põhimõtetega ning austama 

inimväärikust ja inimelu; soovitab 

pädevatel asutustel edendada ELi abiga 

vastuvõtu- ja majutusvõimalusi, 

piirkondlikku koordineerimist ja 

teabevahetust ning tõhusat piirihaldust, 

suurendada õiguskaitsealast suutlikkust ja 

võidelda inimkaubanduse vastu; nõuab 

tungivalt, et riik teeks kõik endast oleneva, 

et tagada pagulastele ja migrantidele 

mõeldud rajatiste olemasolu, luua 

43. märgib, et riik seisab silmitsi 

enneolematu rändevooga, nii et 2015. 

aastal käis riigist läbi üle 500 000 inimese; 

tõdeb, et riik on olnud migrantide ja 

pagulaste tohutu sissevooluga 

toimetulemisel ning tõhusate 

piirihaldusmeetmete võtmisel 

vastutustundlik partner; võtab teadmiseks 

sissevooluga kaasneva majanduskoormuse; 

võtab teadmiseks riigi hiljutise otsuse 

piirata pagulaste ja migrantide riiki 

sisenemist ja transiiti, kordab, et tegemist 

on humanitaarkriisiga ELi välispiiril ja 

see eeldab ühist vastutuse võtmist, ning 

kutsub komisjoni üles tõhustama 

humanitaarabi ja piirihaldussuutlikkuse 

toetamist ja võimaldama juurdepääsu 

asjakohastele ELi vahenditele ja 

programmidele; palub pädevatel asutustel 

vältida selliseid meetmeid ja hoiduda 

sellistest tegevustest, millega võidakse 

pagulasi ja migrante diskrimineerida ja 

seada ohtu nende elu, sealhulgas tuleks 

hoiduda vägivalla ja jõu kasutamisest; 

märgib, et kõik valdkonna meetmed 

peaksid olema kooskõlas ELi väärtuste ja 

põhimõtetega ning austama inimväärikust 

ja inimelu; soovitab pädevatel asutustel 

edendada ELi abiga vastuvõtu- ja 

majutusvõimalusi, piirkondlikku 

koordineerimist ja teabevahetust ning 
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inimlikud tingimused, hoiduda 

vägivaldsest tagasisaatmisest ja tagada riigi 

enda seaduste ning pagulasi ja varjupaika 

käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktide 

range järgimine; märgib, et Schengeni 

liikmesriikides esitatud põhjendamatute 

varjupaigataotluste üldarv on vähenenud; 

tuletab meelde, et erilist tähelepanu tuleb 

pöörata pagulastest ja migrantidest laste 

ning läbi riigi reisivate saatjata alaealiste 

ebakindlale olukorrale, pakkudes neile 

põhiteenuseid ja tagades kontakti 

sotsiaaltöötajatega, et võimaldada neile 

asjakohane kaitse; 

tõhusat piirihaldust, suurendada 

õiguskaitsealast suutlikkust ja võidelda 

inimkaubanduse vastu; nõuab tungivalt, et 

riik teeks kõik endast oleneva, et tagada 

pagulastele ja migrantidele mõeldud 

rajatiste olemasolu, luua inimlikud 

tingimused, hoiduda vägivaldsest 

tagasisaatmisest ja tagada riigi enda 

seaduste ning pagulasi ja varjupaika 

käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktide 

range järgimine; märgib, et Schengeni 

liikmesriikides esitatud põhjendamatute 

varjupaigataotluste üldarv on vähenenud; 

tuletab meelde, et erilist tähelepanu tuleb 

pöörata pagulastest ja migrantidest laste 

ning läbi riigi reisivate saatjata alaealiste 

ebakindlale olukorrale, pakkudes neile 

põhiteenuseid ja tagades kontakti 

sotsiaaltöötajatega, et võimaldada neile 

asjakohane kaitse; 

Or. en 

 

 


