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7.3.2016 B8-0310/4 

Poprawka  4 

Tamás Meszerics 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  45a. w związku z tym popiera złożoną 

przez Matthew Nimetza, osobistego 

wysłannika Sekretarza Generalnego 

Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. 

rozmów między Grecją a byłą 

jugosłowiańską republiką Macedonii, 

propozycję nazwy złożonej zawierającej 

oznaczenie geograficzne, pod warunkiem 

że nie kwestionuje się macedońskiej 

narodowości, tożsamości, kultury i języka; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/5 

Poprawka  5 

Tamás Meszerics 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  40a. przyjmuje do wiadomości planowaną 

budowę dwóch dużych elektrowni 

wodnych Lukovo Pole i Boškov Most; 

wskazuje, że wdrażanie dorobku 

prawnego z dziedziny ochrony przyrody 

oraz sieci Natura 2000 jeszcze się nie 

zaczęło; wzywa w związku z tym do 

zastosowania się do zalecenia 

nr 184(2015) Stałego Komitetu Konwencji 

Berneńskiej, tj. do wstrzymania realizacji 

projektów na terenie Parku Narodowego 

Mavrovo do czasu ukończenia 

strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, w pełnej zgodności z 

przepisami UE w dziedzinie środowiska; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/6 

Poprawka  6 

Tamás Meszerics 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

43. zauważa, że kraj ten zmaga się z 

bezprecedensowym napływem migrantów, 

gdyż w 2015 r. przez jego terytorium 

przemieściło się ponad 500 000 osób; 

uznaje, że podejmując wyzwanie, jakim 

jest ogromny napływ migrantów i 

uchodźców, oraz ustanawiając skuteczne 

środki zarządzania granicami, kraj 

zachował się jak odpowiedzialny partner; 

zauważa, że taki napływ ludzi spowodował 

obciążenie gospodarcze; wzywa Komisję 

do większego wspierania zdolności 

zarządzania granicami i do umożliwienia 

temu państwu dostępu do odnośnych 

instrumentów i programów UE; wzywa 

właściwe władze do unikania i 

powstrzymywania się od wszelkich 

działań, w tym od przemocy i zastosowania 

siły, które mogą dyskryminować 

uchodźców i migrantów oraz zagrażać ich 

życiu; zauważa, że wszelkie odnośne 

formy działania powinny być zgodne z 

wartościami i zasadami UE, a realizując je, 

należy szanować godność człowieka i 

życie ludzkie; nakłania właściwe władze, 

by z pomocą UE ulepszyły struktury 

przyjmujące i pobytowe, usprawniły 

koordynację regionalną i wymianę 

informacji oraz skuteczne zarządzanie 

granicami, a także by zwiększyły zdolności 

w zakresie egzekwowania prawa i 

43. zauważa, że kraj ten zmaga się z 

bezprecedensowym napływem migrantów, 

gdyż w 2015 r. przez jego terytorium 

przemieściło się ponad 500 000 osób; 

uznaje, że podejmując wyzwanie, jakim 

jest ogromny napływ migrantów i 

uchodźców, oraz ustanawiając skuteczne 

środki zarządzania granicami, kraj 

zachował się jak odpowiedzialny partner; 

zauważa, że taki napływ ludzi spowodował 

obciążenie gospodarcze; odnotowuje 

niedawną decyzję tego kraju, by 

ograniczyć wjazd i tranzyt uchodźców i 

migrantów, oraz, przypominając, że kryzys 

humanitarny na zewnętrznych granicach 

UE pociąga za sobą wspólne obowiązki, 

wzywa Komisję do większego wspierania 

pomocy humanitarnej i zdolności 

zarządzania granicami i do umożliwienia 

temu państwu dostępu do odnośnych 

instrumentów i programów UE; wzywa 

właściwe władze do unikania i 

powstrzymywania się od wszelkich 

działań, w tym od przemocy i zastosowania 

siły, które mogą dyskryminować 

uchodźców i migrantów oraz zagrażać ich 

życiu; zauważa, że wszelkie odnośne 

formy działania powinny być zgodne z 

wartościami i zasadami UE, a realizując je, 

należy szanować godność człowieka i 

życie ludzkie; nakłania właściwe władze, 
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zwalczały handel ludźmi; wzywa 

Macedonię do dołożenia wszelkich starań, 

aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę 

uchodźcom i migrantom, zagwarantować 

im ludzkie warunki, nie dopuszczać do 

brutalnego zawracania oraz zapewnić 

ścisłe poszanowanie prawa krajowego i 

prawa międzynarodowego w dziedzinie 

uchodźców i azylu; zauważa, że zmalała 

całkowita liczba bezzasadnych wniosków o 

udzielenie azylu złożonych w krajach 

należących do strefy Schengen; 

przypomina, że należy poświęcić 

szczególną uwagę trudnej sytuacji dzieci 

uchodźców i migrantów oraz 

pozbawionych opieki małoletnich 

przemierzających kraj, a także zapewnić 

im podstawowe usługi i odpowiednią 

opiekę pracowników społecznych; 

by z pomocą UE ulepszyły struktury 

przyjmujące i pobytowe, usprawniły 

koordynację regionalną i wymianę 

informacji oraz skuteczne zarządzanie 

granicami, a także by zwiększyły zdolności 

w zakresie egzekwowania prawa i 

zwalczały handel ludźmi; wzywa 

Macedonię do dołożenia wszelkich starań, 

aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę 

uchodźcom i migrantom, zagwarantować 

im ludzkie warunki, nie dopuszczać do 

brutalnego zawracania oraz zapewnić 

ścisłe poszanowanie prawa krajowego i 

prawa międzynarodowego w dziedzinie 

uchodźców i azylu; zauważa, że zmalała 

całkowita liczba bezzasadnych wniosków o 

udzielenie azylu złożonych w krajach 

należących do strefy Schengen; 

przypomina, że należy poświęcić 

szczególną uwagę trudnej sytuacji dzieci 

uchodźców i migrantów oraz 

pozbawionych opieki małoletnich 

przemierzających kraj, a także zapewnić 

im podstawowe usługi i odpowiednią 

opiekę pracowników społecznych; 

Or. en 

 

 


