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7.3.2016 B8-0310/4 

Amendamentul  4 

Tamás Meszerics 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  45a. susține, în acest sens, propunerea 

trimisului personal al Secretarului 

General al ONU pentru discuțiile dintre 

Grecia și Fosta Republică iugoslavă a 

Macedoniei, Matthew Nimetz, privind 

utilizarea unui nume compus cu un 

calificativ geografic, în măsura în care 

naționalitatea, identitatea, cultura și 

limba macedonene nu sunt afectate; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/5 

Amendamentul  5 

Tamás Meszerics 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  40a. ia act de planurile de construire a 

celor două hidrocentrale mari la Lukovo 

Pole și Boskov Most; subliniază că 

punerea în aplicare a acquis-ului privind 

protejarea naturii și a rețelei Natura 2000 

nu a demarat încă; solicită, în acest sens, 

respectarea recomandării Comitetului 

permanent al Convenției de la Berna [nr. 

184(2015)] prin suspendarea punerii în 

aplicare a proiectelor pe teritoriul 

Parcului Național Mavrovo până la 

încheierea unei evaluări strategice de 

mediu în deplină conformitate cu 

legislația UE privind mediul; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/6 

Amendamentul  6 

Tamás Meszerics 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. observă că țara se confruntă cu un flux 

migratoriu fără precedent, peste 500 000 de 

persoane tranzitând țara în 2015; 

recunoaște că țara a acționat ca un partener 

responsabil, făcând față acestui flux masiv 

de migranți și refugiați și instituind măsuri 

eficace de gestionare a frontierelor; 

constată sarcina economică generată de 

acest flux; solicită Comisiei să consolideze 

sprijinul acordat serviciilor de gestionare a 

frontierelor și să permită accesul la 

instrumentele și la programele relevante ale 

UE; solicită autorităților competente să 

evite și să se abțină de la orice acțiune, 

inclusiv de la orice act de violență și de 

folosire a forței, care ar putea fi 

discriminatoriu la adresa refugiaților și a 

migranților și ar putea să pună în pericol 

viața acestora; constată că toate tipurile de 

acțiuni relevante ar trebui să fie conforme 

cu valorile și principiile UE și că acestea ar 

trebui să respecte demnitatea ființelor 

umane și viața umană; încurajează 

autoritățile competente să consolideze, cu 

sprijinul UE, centrele de primire și de 

cazare, coordonarea regională, schimbul de 

informații și gestionarea eficace a 

frontierelor, să mărească capacitățile de 

aplicare a legii și să combată traficul de 

ființe umane; îndeamnă țara să facă tot 

posibilul pentru a asigura centre pentru 

43. observă că țara se confruntă cu un flux 

migratoriu fără precedent, peste 500 000 de 

persoane tranzitând țara în 2015; 

recunoaște că aceasta a acționat ca un 

partener responsabil, făcând față acestui 

flux masiv de migranți și refugiați și 

instituind măsuri eficace de gestionare a 

frontierelor; constată sarcina economică 

generată de acest flux; ia act de decizia 

recentă luată de această țară de a 

restricționa accesul și tranzitul 

refugiaților și al migranților și, afirmând 

din nou că o criză umanitară la 

frontierele externe ale UE implică o serie 

de responsabilități comune, solicită 

Comisiei să consolideze sprijinul acordat 

pentru ajutoarele umanitare și 

gestionarea frontierelor și să permită 

accesul la instrumentele și la programele 

relevante ale UE; solicită autorităților 

competente să evite și să se abțină de la 

orice acțiune, inclusiv de la orice act de 

violență și de folosire a forței, care ar putea 

fi discriminatoriu la adresa refugiaților și a 

migranților și ar putea să pună în pericol 

viața acestora; constată că toate tipurile de 

acțiuni relevante ar trebui să fie conforme 

cu valorile și principiile UE și că acestea ar 

trebui să respecte demnitatea ființelor 

umane și viața umană; încurajează 

autoritățile competente să consolideze, cu 
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refugiați și migranți, să mențină condiții 

umane, să nu facă returnări violente și să 

asigure respectarea strictă a dreptului țării 

și a dreptului internațional privind 

refugiații și azilul; remarcă faptul că 

numărul total de cereri de azil nejustificate 

depuse în țările membre ale spațiului 

Schengen a scăzut; reamintește că trebuie 

să se acorde o atenție deosebită situației 

vulnerabile a copiilor refugiați și migranți, 

precum și minorilor neînsoțiți care 

călătoresc în interiorul țării, asigurându-le 

acestora servicii de bază și mobilizarea de 

asistenți sociali pentru a le oferi protecția 

adecvată; 

sprijinul UE, centrele de primire și de 

cazare, coordonarea regională, schimbul de 

informații și gestionarea eficace a 

frontierelor, să mărească capacitățile de 

aplicare a legii și să combată traficul de 

ființe umane; îndeamnă această țară să 

facă tot posibilul pentru a asigura centre 

pentru refugiați și migranți, să mențină 

condiții umane, să nu facă returnări 

violente și să asigure respectarea strictă a 

dreptului țării și a dreptului internațional 

privind refugiații și azilul; remarcă faptul 

că numărul total de cereri de azil 

nejustificate depuse în țările membre ale 

spațiului Schengen a scăzut; reamintește că 

trebuie să se acorde o atenție deosebită 

situației vulnerabile a copiilor refugiați și 

migranți, precum și minorilor neînsoțiți 

care călătoresc în interiorul țării, 

asigurându-le acestora servicii de bază și 

mobilizând asistenți sociali care să le 

asigure o protecție adecvată; 

Or. en 

 

 


