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7.3.2016 B8-0310/4 

Alteração  4 

Tamás Meszerics 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 referente à antiga República Jugoslava da Macedónia 

Proposta de resolução 

N.º 45-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  45-A. Apoia, neste contexto, a proposta 

apresentada pelo Enviado Pessoal do 

Secretário-Geral das Nações Unidas para 

as conversações Grécia-antiga República 

Jugoslava da Macedónia, Matthew 

Nimetz, de uma denominação composta 

com qualificador geográfico, desde que a 

nacionalidade, a identidade, a cultura e a 

língua macedónias não sejam afetadas; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/5 

Alteração  5 

Tamás Meszerics 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 referente à antiga República Jugoslava da Macedónia 

Proposta de resolução 

N.º 40-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  40-A. Toma nota do projeto de construção 

de duas grandes centrais hidroelétricas de 

Lukovo Pole e Boskov Most; assinala que 

a aplicação do acervo em matéria de 

proteção da natureza e da rede Natura 

2000 ainda não teve início; solicita, neste 

contexto, que seja dado seguimento à 

recomendação do Comité Permanente da 

Convenção de Berna (n.º 184 (2015)), 

suspendendo a execução dos projetos no 

território do parque nacional de Mavrovo 

até que esteja totalmente concluída uma 

avaliação ambiental estratégica, em plena 

conformidade com a legislação da UE em 

matéria de ambiente; 

Or. en 



 

AM\1088813PT.doc  PE579.736v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

7.3.2016 B8-0310/6 

Alteração  6 

Tamás Meszerics 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 referente à antiga República Jugoslava da Macedónia 

Proposta de resolução 

N.º 43 

 

Proposta de resolução Alteração 

43. Observa que o país tem vindo a 

enfrentar um fluxo migratório sem 

precedentes, tendo já transitado pelo 

território, em 2015, mais de 500 mil 

pessoas; reconhece que o país tem sido um 

parceiro responsável na forma como tem 

enfrentado o enorme afluxo de migrantes e 

refugiados e como tem estabelecido 

medidas eficazes de gestão das fronteiras; 

observa os encargos económicos 

decorrentes deste afluxo; exorta a 

Comissão a reforçar o apoio às capacidades 

de gestão das fronteiras e a permitir o 

acesso aos instrumentos e programas 

pertinentes da UE; exorta as autoridades 

competentes a evitarem e a absterem-se de 

qualquer tipo de medidas, incluindo 

violência e utilização da força, que possam 

atentar contra as vidas dos refugiados e 

migrantes e pô-las em risco; observa que 

todas as medidas tomadas devem ser 

consentâneas com os valores e princípios 

da UE e respeitar a dignidade dos seres 

humanos e a vida humana; incentiva as 

autoridades competentes a reforçarem, com 

a ajuda da UE, as estruturas de 

acolhimento e alojamento, a coordenação 

regional e o intercâmbio de informações e 

a gestão eficaz das fronteiras, bem como a 

aumentarem as capacidades de aplicação 

da lei e a combaterem o tráfico de seres 

43. Observa que o país tem vindo a 

enfrentar um fluxo migratório sem 

precedentes, tendo já transitado pelo 

território, em 2015, mais de 500 mil 

pessoas; reconhece que o país tem sido um 

parceiro responsável na forma como tem 

enfrentado o enorme afluxo de migrantes e 

refugiados e como tem estabelecido 

medidas eficazes de gestão das fronteiras; 

observa os encargos económicos 

decorrentes deste afluxo; regista a recente 

decisão do país de restringir a entrada e o 

trânsito de refugiados e migrantes e, 

reiterando que qualquer crise 

humanitária que ocorra nas fronteiras 

externas da UE implica responsabilidades 

comuns, exorta a Comissão a reforçar o 

apoio à ajuda humanitária e às 

capacidades de gestão das fronteiras e a 

permitir o acesso aos instrumentos e 

programas pertinentes da UE; exorta as 

autoridades competentes a evitarem e a 

absterem-se de qualquer tipo de medidas, 

incluindo violência e utilização da força, 

que possam atentar contra as vidas dos 

refugiados e migrantes e pô-las em risco; 

observa que todas as medidas tomadas 

devem ser consentâneas com os valores e 

princípios da UE e respeitar a dignidade 

dos seres humanos e a vida humana; 

incentiva as autoridades competentes a 
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humanos; insta o país a fazer todos os 

possíveis para assegurar estruturas de 

acolhimento para os refugiados e 

migrantes, mantê-los em condições 

humanas, não os repelir violentamente e 

garantir o estrito respeito pela legislação 

nacional e internacional em matéria de 

refugiados e asilo; observa que o número 

total de pedidos de asilo infundados 

apresentados em países membros da zona 

Schengen diminuiu; recorda que deve ser 

prestada especial atenção à situação 

vulnerável das crianças refugiadas e 

migrantes, bem como dos menores não 

acompanhados que atravessam o território, 

fornecendo-lhes serviços básicos e 

garantindo a assistência dos trabalhadores 

dos serviços sociais, por forma a oferecer 

uma proteção adequada; 

reforçarem, com a ajuda da UE, as 

estruturas de acolhimento e alojamento, a 

coordenação regional e o intercâmbio de 

informações e a gestão eficaz das 

fronteiras, bem como a aumentarem as 

capacidades de aplicação da lei e a 

combaterem o tráfico de seres humanos; 

insta o país a fazer todos os possíveis para 

assegurar estruturas de acolhimento para os 

refugiados e migrantes, mantê-los em 

condições humanas, não os repelir 

violentamente e garantir o estrito respeito 

pela legislação nacional e internacional em 

matéria de refugiados e asilo; observa que 

o número total de pedidos de asilo 

infundados apresentados em países 

membros da zona Schengen diminuiu; 

recorda que deve ser prestada especial 

atenção à situação vulnerável das crianças 

refugiadas e migrantes, bem como dos 

menores não acompanhados que 

atravessam o território, fornecendo-lhes 

serviços básicos e garantindo a assistência 

dos trabalhadores dos serviços sociais, por 

forma a oferecer uma proteção adequada; 

Or. en 

 

 


