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7.3.2016 B8-0310/4 

Tarkistus  4 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

45 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 45 a. kannattaa Kreikan ja entisen 

Jugoslavian tasavallan Makedonian 

välisiin keskusteluihin osallistuvan YK:n 

pääsihteerin henkilökohtaisen lähettilään 

Matthew Nimetzin ehdotusta 

maantieteellisen yhdistelmänimen 

käytöstä edellyttäen, että se ei vaikuta 

Makedonian kansallisiin 

ominaispiirteisiin, identiteettiin, 

kulttuuriin ja kieleen; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/5 

Tarkistus  5 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

40 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  40 a. panee merkille aikomuksen 

rakentaa kaksi suurta vesivoimalaa 

(Lukovo Polen ja Boškov Mostin 

voimala); huomauttaa, että 

luonnonsuojelusäännöstön ja Natura 

2000 -verkoston täytäntöönpanoa ei ole 

vielä aloitettu; kehottaa noudattamaan 

Bernin yleissopimuksen pysyvän komitean 

suositusta (nro 184(2015)) ja 

keskeyttämään hankkeiden toteutuksen 

Mavrovon kansallispuiston alueella, 

kunnes strateginen ympäristöarviointi on 

tehty täysin EU:n 

ympäristölainsäädännön mukaisesti; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/6 

Tarkistus  6 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

43 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

43. toteaa, että maa on kokenut 

ennennäkemättömän muuttovirran, kun yli 

500 000 henkilöä on kulkenut sen läpi 

vuonna 2015; tunnustaa, että se on toiminut 

vastuullisena kumppanina valtavan 

maahanmuutto- ja pakolaisaallon 

käsittelyssä ja tehokkaiden 

rajavalvontatoimien toteuttamisessa; panee 

merkille muuttovirran aiheuttaman 

taloudellisen rasitteen; kehottaa komissiota 

lisäämään rajavalvontavalmiuksien 

tukemista ja sallimaan asiaa koskevien 

EU:n välineiden ja ohjelmien käytön; 

kehottaa toimivaltaisia viranomaisia 

välttämään toimia ja pidättymään toimista, 

mukaan luettuna väkivalta ja 

voimankäyttö, jotka voivat olla pakolaisia 

ja maahanmuuttajia syrjiviä ja asettaa 

heidät vaaraan; katsoo, että kaikkien 

olennaisten toimien olisi oltava EU:n 

arvojen ja periaatteiden mukaisia ja niissä 

olisi kunnioitettava ihmisarvoa ja 

ihmiselämää; kehottaa toimivaltaisia 

viranomaisia parantamaan EU:n tuella 

vastaanotto- ja majoitusmahdollisuuksia, 

alueellista koordinointia ja tiedonvaihtoa 

sekä tehokasta rajavalvontaa ja lisäämään 

lainvalvontavalmiuksia ja torjumaan 

ihmiskauppaa; kehottaa maata tekemään 

kaiken mahdollisen, jotta varmistetaan tilat 

pakolaisille ja maahanmuuttajille, 

43. toteaa, että maa on kokenut 

ennennäkemättömän muuttovirran, kun yli 

500 000 henkilöä on kulkenut sen läpi 

vuonna 2015; tunnustaa, että se on toiminut 

vastuullisena kumppanina valtavan 

maahanmuutto- ja pakolaisaallon 

käsittelyssä ja tehokkaiden 

rajavalvontatoimien toteuttamisessa; panee 

merkille muuttovirran aiheuttaman 

taloudellisen rasitteen; panee merkille 

maan äskettäin tekemän päätöksen 

pakolaisten ja siirtolaisten maahanpääsyn 

ja kauttakulun rajoittamisesta; 

muistuttaa, että EU:n ulkorajoille 

kehittyvä humanitaarinen kriisi edellyttää 

vastuunjakoa, ja kehottaa komissiota 

lisäämään humanitaarisen avun ja 

rajavalvontavalmiuksien tukemista ja 

sallimaan asianomaisten EU:n välineiden 

ja ohjelmien käytön; kehottaa 

toimivaltaisia viranomaisia välttämään 

toimia ja pidättymään toimista, mukaan 

luettuna väkivalta ja voimankäyttö, jotka 

voivat olla pakolaisia ja maahanmuuttajia 

syrjiviä ja asettaa heidät vaaraan; katsoo, 

että kaikkien olennaisten toimien olisi 

oltava EU:n arvojen ja periaatteiden 

mukaisia ja niissä olisi kunnioitettava 

ihmisarvoa ja ihmiselämää; kehottaa 

toimivaltaisia viranomaisia parantamaan 

EU:n tuella vastaanotto- ja 
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ylläpidetään inhimillisiä olosuhteita, 

pidätytään väkivaltaisista käännytyksistä ja 

varmistetaan pakolaisia ja 

turvapaikanhakijoita koskevan kansallisen 

lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden 

tiukka noudattaminen; toteaa, että 

Schengen-maissa jätettyjen 

perusteettomien turvapaikkahakemusten 

kokonaismäärä on vähentynyt; muistuttaa, 

että on kiinnitettävä erityishuomiota 

pakolais- ja maahanmuuttajalasten sekä 

maassa yksin matkustavien alaikäisten 

heikkoon asemaan tarjoamalla heille 

peruspalveluja ja varmistamalla 

sosiaalityöntekijöiden tarjoama 

asianmukainen suojelu; 

majoitusmahdollisuuksia, alueellista 

koordinointia ja tiedonvaihtoa sekä 

tehokasta rajavalvontaa ja lisäämään 

lainvalvontavalmiuksia ja torjumaan 

ihmiskauppaa; kehottaa maata tekemään 

kaiken mahdollisen, jotta varmistetaan tilat 

pakolaisille ja maahanmuuttajille, 

ylläpidetään inhimillisiä olosuhteita, 

pidätytään väkivaltaisista käännytyksistä ja 

varmistetaan pakolaisia ja 

turvapaikanhakijoita koskevan kansallisen 

lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden 

tiukka noudattaminen; toteaa, että 

Schengen-maissa jätettyjen 

perusteettomien turvapaikkahakemusten 

kokonaismäärä on vähentynyt; muistuttaa, 

että on kiinnitettävä erityishuomiota 

pakolais- ja maahanmuuttajalasten sekä 

maassa yksin matkustavien alaikäisten 

heikkoon asemaan tarjoamalla heille 

peruspalveluja ja varmistamalla 

sosiaalityöntekijöiden tarjoama 

asianmukainen suojelu; 

Or. en 

 

 


