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7.3.2016 B8-0310/4 

Grozījums Nr.  4 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

Rezolūcijas priekšlikums 

45.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  45.a šajā sakarībā atbalsta ANO 

ģenerālsekretāra personīgā sūtņa 

sarunām starp Grieķiju un bijušās 

Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

Matthew Nimetz priekšlikumu par saliktu 

nosaukumu, kas ietvertu ģeogrāfisku 

apzīmētāju, ciktāl netiek skarta 

Maķedonijas iedzīvotāju valstspiederība, 

identitāte, kultūra un valoda; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/5 

Grozījums Nr.  5 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

Rezolūcijas priekšlikums 

40.a unkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  40.a pieņem zināšanai, ka tiek plānota 

divu lielu hidroelektroenerģijas staciju 

būvniecība Lukovo Pole un Boskov Most; 

norāda, ka dabas aizsardzības tiesību aktu 

un Natura 2000 tīkla īstenošana vēl nav 

sākta; šajā sakarībā aicina ievērot Bernes 

konvencijas pastāvīgās komitejas 

ieteikumu (Nr. 184(2015)), apturot visu 

valdības projektu īstenošanu Mavrovo 

Nacionālā parka teritorijā, līdz tiek 

pabeigts stratēģisks vides novērtējums, 

pilnībā ievērojot ES tiesību aktus vides 

jomā; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/6 

Grozījums Nr.  6 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

Rezolūcijas priekšlikums 

43. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

43. norāda, ka šī valsts ir saskārusies ar vēl 

nebijušu migrācijas plūsmu, jo 2015. gadā 

tajā tranzītā ir ieceļojušas vairāk nekā 

500 000 personas; atzīst, ka šī valsts ir 

rīkojusies kā atbildīgs partneris, risinot ar 

migrantu un bēgļu milzīgo pieplūdumu 

saistītos uzdevumus un veicot efektīvus 

robežu pārvaldības pasākumus; norāda uz 

ekonomisko slogu, ko rada šis pieplūdums; 

aicina Komisiju palielināt atbalstu robežu 

pārvaldības spēju sekmēšanai un dot 

iespēju izmantot attiecīgos ES 

instrumentus un programmas; aicina 

kompetentās iestādes izvairīties un 

atturēties no jebkādām darbībām, tostarp 

vardarbības un spēka pielietošanas, kas 

varētu būt diskriminējošas pret bēgļiem un 

migrantiem un apdraudēt viņu dzīvību; 

norāda, ka visām attiecīgajām darbībām 

jābūt saskaņā ar ES vērtībām un principiem 

un to īstenošanā jāievēro cilvēka cieņa un 

cieņa pret cilvēka dzīvību; mudina 

kompetentās iestādes ar ES atbalstu 

veicināt uzņemšanas un izmitināšanas 

centru darbību, reģionālo koordināciju un 

informācijas apmaiņu un efektīvu robežu 

pārvaldību, lai palielinātu tiesībsargājošo 

iestāžu spējas un apkarotu cilvēku 

tirdzniecību; mudina valsti darīt visu 

iespējamo, lai nodrošinātu bēgļu un 

migrantu izmitināšanas iespējas, uzturētu 

43. norāda, ka šī valsts ir saskārusies ar vēl 

nebijušu migrācijas plūsmu, jo 2015. gadā 

tajā tranzītā ir ieceļojušas vairāk nekā 

500 000 personas; atzīst, ka šī valsts ir 

rīkojusies kā atbildīgs partneris, risinot ar 

migrantu un bēgļu milzīgo pieplūdumu 

saistītos uzdevumus un veicot efektīvus 

robežu pārvaldības pasākumus; norāda uz 

ekonomisko slogu, ko rada šis pieplūdums; 

pieņem zināšanai valsts nesen pieņemto 

lēmumu ierobežot bēgļu un migrantu 

ieceļošanu un tranzītu un, atkārtoti 

uzsverot, ka humanitārā krīze, kas vēršas 

plašumā pie ES ārējām robežām, ir 

saistīta ar kopēju atbildību, aicina 

Komisiju palielināt atbalstu humānajai 

palīdzībai un robežu pārvaldības spēju 

sekmēšanai un dot iespēju izmantot 

attiecīgos ES instrumentus un programmas; 

aicina kompetentās iestādes izvairīties un 

atturēties no jebkādām darbībām, tostarp 

vardarbības un spēka pielietošanas, kas 

varētu būt diskriminējošas pret bēgļiem un 

migrantiem un apdraudēt viņu dzīvību; 

norāda, ka visām attiecīgajām darbībām 

jābūt saskaņā ar ES vērtībām un principiem 

un to īstenošanā jāievēro cilvēka cieņa un 

cieņa pret cilvēka dzīvību; mudina 

kompetentās iestādes ar ES atbalstu 

veicināt uzņemšanas un izmitināšanas 

centru darbību, reģionālo koordināciju un 
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cilvēkam piemērotus apstākļus, atturētos 

no vardarbīgas atpakaļsūtīšanas un 

nodrošinātu, ka tiek stingri ievēroti valsts 

tiesību akti un starptautiskās tiesības 

attiecībā uz bēgļiem un patvēruma 

meklētājiem; norāda, ka nepamatotu 

patvēruma pieteikumu vispārējais skaits, 

kas iesniegti Šengenas dalībvalstīs, ir 

samazinājies; atgādina, ka īpaša uzmanība 

ir jāpievērš to bēgļu un migrantu bērnu un 

nepavadītu nepilngadīgo neaizsargātībai, 

kuri pārvietojas valstī, sniedzot viņiem 

pamatpakalpojumus un ar sociālo 

darbinieku palīdzību nodrošinot pienācīgu 

aizsardzību; 

informācijas apmaiņu un efektīvu robežu 

pārvaldību, lai palielinātu tiesībsargājošo 

iestāžu spējas un apkarotu cilvēku 

tirdzniecību; mudina valsti darīt visu 

iespējamo, lai nodrošinātu bēgļu un 

migrantu izmitināšanas iespējas, uzturētu 

cilvēkam piemērotus apstākļus, atturētos 

no vardarbīgas atpakaļsūtīšanas un 

nodrošinātu, ka tiek stingri ievēroti valsts 

tiesību akti un starptautiskās tiesības 

attiecībā uz bēgļiem un patvēruma 

meklētājiem; norāda, ka nepamatotu 

patvēruma pieteikumu vispārējais skaits, 

kas iesniegti Šengenas dalībvalstīs, ir 

samazinājies; atgādina, ka īpaša uzmanība 

ir jāpievērš to bēgļu un migrantu bērnu un 

nepavadītu nepilngadīgo neaizsargātībai, 

kuri pārvietojas valstī, sniedzot viņiem 

pamatpakalpojumus un ar sociālo 

darbinieku palīdzību nodrošinot pienācīgu 

aizsardzību; 

Or. en 

 

 


