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7.3.2016 B8-0310/4 

Módosítás  4 

Tamás Meszerics 

on behalf of the Verts/ALE Group 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a Külügyi Bizottság nevében 

a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  45a. támogatja ezzel kapcsolatban 

Matthew Nimetznek, az ENSZ-főtitkár 

Görögország és Macedónia Volt 

Jugoszláv Köztársaság közötti 

tárgyalásokkal foglalkozó személyes 

megbízottjának a földrajzi jelzőt 

tartalmazó összetett névre vonatkozó 

javaslatát, amennyiben a név nem sérti a 

macedón nemzetiséget, identitást, kultúrát 

és nyelvet; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/5 

Módosítás  5 

Tamás Meszerics 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a Külügyi Bizottság nevében 

a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

40 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  40a. tudomásul veszi, hogy két 

nagyszabású vízerőmű megépítését 

tervezik Lukovo Polénál és Boškov 

Mostnál; rámutat, hogy a 

természetvédelemre vonatkozó uniós 

vívmányok és a Natura 2000 hálózat 

végrehajtását csak ezután fogják 

megkezdeni; e tekintetben felhív a Berni 

Egyezmény állandó bizottsága 184(2015) 

számú ajánlásának teljesítésére, azáltal, 

hogy felfüggesztik a projektek 

végrehajtását a Mavrovo Nemzeti Park 

területén mindaddig, amíg az uniós 

környezetvédelmi jogszabályokat teljes 

mértékben tiszteletben tartva el nem 

végzik a stratégiai környezeti vizsgálatot; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/6 

Módosítás  6 

Tamás Meszerics 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a Külügyi Bizottság nevében 

a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

43 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

43. megállapítja, hogy az ország soha nem 

látott migrációs áramlásnak van kitéve, 

ugyanis 2015-ben több mint 500 000 

migráns haladt át az országon; elismeri, 

hogy az ország felelős partnerként lépett 

fel a migránsok és menekültek hatalmas 

áradatának kezelése, valamint a hatékony 

határellenőrzési intézkedések meghozatala 

során; megállapítja, hogy a beáramlás 

gazdasági terhet rótt az országra; felszólítja 

a Bizottságot, hogy fokozza a 

határellenőrzési kapacitásnak nyújtott 

támogatást, és tegye lehetővé az ezzel 

kapcsolatos uniós eszközökhöz és 

programokhoz való hozzáférést; felszólítja 

az illetékes hatóságokat, hogy 

tartózkodjanak minden olyan cselekedettől, 

például erőszaktól vagy agresszív 

fellépéstől, amellyel diszkriminálhatják 

vagy életveszélybe sodorhatják a 

menekülteket és migránsokat; megjegyzi, 

hogy minden ezzel kapcsolatos fellépésnek 

összhangban kell állnia az uniós értékekkel 

és elvekkel, és tiszteletben kell tartania az 

emberek és az emberi élet méltóságát; 

bátorítja az illetékes hatóságokat, hogy az 

Unió segítségével fejlesszék a befogadó és 

a szállást biztosító létesítményeket, javítsák 

a regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

43. megállapítja, hogy az ország soha nem 

látott migrációs áramlásnak van kitéve, 

ugyanis 2015-ben több mint 500 000 

migráns haladt át az országon; elismeri, 

hogy az ország felelős partnerként lépett 

fel a migránsok és menekültek hatalmas 

áradatának kezelése, valamint a hatékony 

határellenőrzési intézkedések meghozatala 

során; megállapítja, hogy a beáramlás 

gazdasági terhet rótt az országra; 

nyugtázza az ország arra vonatkozó 

közelmúltbeli döntését, hogy szigorítja a 

menekülteknek és a migránsoknak az 

országba való belépését és az országon 

való áthaladását, és megismételve azt, 

hogy az Unió külső határain kialakuló 

humanitárius válság kezelése közös 

felelősség, felszólítja a Bizottságot, hogy 

fokozza a humanitárius 

segítségnyújtáshoz és a határellenőrzési 

kapacitáshoz nyújtott támogatást, és tegye 

lehetővé az ezzel kapcsolatos uniós 

eszközökhöz és programokhoz való 

hozzáférést; felszólítja az illetékes 

hatóságokat, hogy tartózkodjanak minden 

olyan cselekedettől, például erőszaktól 

vagy agresszív fellépéstől, amellyel 

diszkriminálhatják vagy életveszélybe 

sodorhatják a menekülteket és 

migránsokat; megjegyzi, hogy minden 

ezzel kapcsolatos fellépésnek összhangban 
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kapacitásokat, és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; sürgeti az 

országot, hogy tegyen meg minden tőle 

telhetőt, és gondoskodjon a menekülteket 

és a migránsokat segítő létesítmények 

kialakításáról, tartson fenn emberhez méltó 

körülményeket, tartózkodjon a menekültek 

erőszakos feltartóztatásától, illetve 

biztosítsa a nemzeti jogszabályok, valamint 

a menekültekre és a menedékjogra 

vonatkozó nemzetközi jog tiszteletben 

tartását; megjegyzi, hogy összességében 

csökkent a schengeni országokban 

benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; emlékeztet arra, 

hogy különös figyelmet kell fordítani az 

országon átutazó menekült és migráns 

gyermekek, valamint kísérő nélküli 

kiskorúak kiszolgáltatott helyzetére, 

biztosítva számukra az alapvető 

szolgáltatásokat, valamint gondoskodva 

arról, hogy a szociális munkások 

eljuthassanak hozzájuk a megfelelő 

védelem biztosítása érdekében; 

kell állnia az uniós értékekkel és elvekkel, 

és tiszteletben kell tartania az emberek és 

az emberi élet méltóságát; bátorítja az 

illetékes hatóságokat, hogy az Unió 

segítségével fejlesszék a befogadó és a 

szállást biztosító létesítményeket, javítsák a 

regionális koordinációt és az 

információcserét, valamint a hatékony 

határigazgatást, bővítsék a bűnüldözési 

kapacitásokat, és vegyék fel a küzdelmet az 

embercsempészet ellen; sürgeti az 

országot, hogy tegyen meg minden tőle 

telhetőt, és gondoskodjon a menekülteket 

és a migránsokat segítő létesítmények 

kialakításáról, tartson fenn emberhez méltó 

körülményeket, tartózkodjon a menekültek 

erőszakos feltartóztatásától, illetve 

biztosítsa a nemzeti jogszabályok, valamint 

a menekültekre és a menedékjogra 

vonatkozó nemzetközi jog tiszteletben 

tartását; megjegyzi, hogy összességében 

csökkent a schengeni országokban 

benyújtott megalapozatlan 

menedékkérelmek száma; emlékeztet arra, 

hogy különös figyelmet kell fordítani az 

országon átutazó menekült és migráns 

gyermekek, valamint kísérő nélküli 

kiskorúak kiszolgáltatott helyzetére, 

biztosítva számukra az alapvető 

szolgáltatásokat, valamint gondoskodva 

arról, hogy a szociális munkások 

eljuthassanak hozzájuk a megfelelő 

védelem biztosítása érdekében; 

Or. en 

 

 


