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7.3.2016 B8-0310/4 

Ändringsförslag  4 

Tamás Meszerics 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

Förslag till resolution 

Punkt 45a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  45a. Europaparlamentet stöder i detta 

sammanhang förslaget från FN:s 

generalsekreterares personliga sändebud 

till förhandlingarna mellan Grekland och 

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, 

Matthew Nimetz, om ett sammansatt 

namn med ett geografiskt attribut, 

förutsatt att makedoniska nationaldrag, 

identitet, kultur och språk inte påverkas. 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/5 

Ändringsförslag  5 

Tamás Meszerics 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

Förslag till resolution 

Punkt 40a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  40a. Europaparlamentet noterar den 

planerade konstruktionen av de två stora 

vattenkraftverken i Lukovo Pole och 

Boškov Most. Parlamentet påpekar att 

genomförandet av naturskyddsregelverket 

och Natura 2000-nätverket ännu inte har 

påbörjats. I detta sammanhang begär 

parlamentet att rekommendationen från 

Bernkonventionens ständiga kommitté (nr 

184/2015) ska följas genom att man 

avbryter alla projekt i Mavrovos 

nationalpark tills en strategisk 

miljöbedömning har gjorts helt i 

förenlighet med EU:s miljölagstiftning. 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/6 

Ändringsförslag  6 

Tamás Meszerics 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

Förslag till resolution 

Punkt 43 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor på genomresa i landet under 

2015. Parlamentet konstaterar att landet 

agerat som en ansvarstagande partner i 

arbetet med att hantera den enorma 

tillströmningen av migranter och flyktingar 

och med att upprätta en effektiv 

gränsförvaltning. Parlamentet noterar den 

ekonomiska börda som orsakas av denna 

tillströmning. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att öka stödet till 

gränshantering och ge tillgång till EU:s 

relevanta instrument och program. 

Parlamentet uppmanar de behöriga 

myndigheterna att undvika och avhålla sig 

från alla sorters åtgärder, inbegripet 

användning av våld och maktmedel, som 

kan diskriminera mot flyktingar och 

migranter och riskera deras liv. 

Parlamentet noterar att alla relevanta 

åtgärder ska var förenliga med EU:s värden 

och principer och respektera människors 

värdighet och liv. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

43. Europaparlamentet noterar att landet 

har ställts inför exempellösa 

flyktingströmmar, med mer än 500 000 

människor på genomresa i landet under 

2015. Parlamentet konstaterar att landet 

agerat som en ansvarstagande partner i 

arbetet med att hantera den enorma 

tillströmningen av migranter och flyktingar 

och med att upprätta en effektiv 

gränsförvaltning. Parlamentet noterar den 

ekonomiska börda som orsakas av denna 

tillströmning. Parlamentet noterar landets 

senaste beslut att begränsa inresa och 

transitering för flyktingar och migranter, 

och uppmanar kommissionen, genom att 

framhålla att en humanitär kris som 

växer fram vid EU:s yttre gränser medför 

ett gemensamt ansvar, att öka stödet till 

humanitärt bistånd och gränshantering 

och ge tillgång till EU:s relevanta 

instrument och program. Parlamentet 

uppmanar de behöriga myndigheterna att 

undvika och avhålla sig från alla sorters 

åtgärder, inbegripet användning av våld 

och maktmedel, som kan diskriminera mot 

flyktingar och migranter och riskera deras 

liv. Parlamentet noterar att alla relevanta 

åtgärder ska var förenliga med EU:s värden 

och principer och respektera människors 

värdighet och liv. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att med stöd av 
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bekämpa människohandeln. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen landet att göra 

allt som står i dess makt för att se till att det 

finns faciliteter för flyktingar och 

migranter, upprätthålla humana 

förhållanden, avhålla sig från våldsamma 

motaktioner och säkra en strikt respekt för 

landets egen lag och internationell 

lagstiftning om flyktingar och asylrätt. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. Parlamentet 

påminner om att man måste ta särskild 

hänsyn till utsattheten hos flyktingars och 

migranters barn och ensamkommande barn 

som reser genom landet, genom att erbjuda 

dem grundläggande tjänster och garantera 

kontakt med socialarbetare för att 

tillhandahålla lämpligt skydd. 

EU stärka mottagandet, logimöjligheterna, 

den regionala samordningen och 

informationsutbytet samt säkerställa en 

ändamålsenlig gränsförvaltning, utöka 

brottsbekämpningskapaciteten och 

bekämpa människohandeln. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen landet att göra 

allt som står i dess makt för att se till att det 

finns faciliteter för flyktingar och 

migranter, upprätthålla humana 

förhållanden, avhålla sig från våldsamma 

motaktioner och säkra en strikt respekt för 

landets egen lag och internationell 

lagstiftning om flyktingar och asylrätt. Det 

sammanlagda antalet ogrundade 

asylansökningar som lämnats in i 

Schengenområdet har minskat. Parlamentet 

påminner om att man måste ta särskild 

hänsyn till utsattheten hos flyktingars och 

migranters barn och ensamkommande barn 

som reser genom landet, genom att erbjuda 

dem grundläggande tjänster och garantera 

kontakt med socialarbetare för att 

tillhandahålla lämpligt skydd. 

Or. en 

 

 


