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11.4.2016 B8-0440/2 

Pozměňovací návrh  2 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Albánii za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  14a. je otřesen zjištěním, k němuž došlo 

celonárodní šetření prováděné mezi dětmi 

žijícími na ulici, podle něhož přibližně 

2 500 dětí žije a pracuje na ulici; je 

hluboce znepokojen skutečností, že podle 

Komise je Albánie i nadále zdrojovou 

zemí pro obchodování s dětmi, nucenou 

dětskou práci a nejhorší formy dětské 

práce, které definuje Úmluva č. 182 

Mezinárodní organizace práce (MOP); 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/3 

Pozměňovací návrh  3 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Albánii za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  21a. vyzývá Albánii, aby vyvinula další 

úsilí o soulad s environmentálními 

předpisy EU a požadavky kapitoly 27; vítá 

v této souvislosti zřízení Státní agentury 

pro chráněné oblasti a Agentury pro 

albánské pobřeží;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/4 

Pozměňovací návrh  4 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Albánii za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 21 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  21b. vyzývá vládu, aby zastavila četné 

nekontrolované projekty výstavby vodních 

elektráren v chráněných oblastech i 

v jiných oblastech, které mají vysokou 

přírodní hodnotu; podtrhuje nutnost 

zlepšit kvalitu posuzování dopadů na 

životní prostředí, jakož i potřebu zaručit 

u příslušných projektů výstavby vodních 

elektráren účast veřejnosti a konzultace 

s občanskou společností; naléhavě vyzývá 

vládu, aby vyhlásila tříleté moratorium na 

výstavbu vodních elektráren a co nejdříve 

vypracovala národní strategii, kde 

s ohledem na budoucí rozvoj vodních 

elektráren vymezí oblasti, ve kterých bude 

povolena jejich výstavba, a oblasti, kde 

tato výstavba povolena nebude; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/5 

Pozměňovací návrh  5 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Albánii za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  22a. doporučuje vládě zvážit zřízení 

Národního parku řeky Vjosa; naléhavě ji 

vyzývá, aby upustila od plánů výstavby 

nových vodních elektráren podél řeky 

Vjosa a jejích přítoků, protože tyto 

projekty by poškodily jeden z posledních 

rozsáhlých a nedotčených říčních 

ekosystémů s téměř neporušenou 

přírodou, které se v Evropě zachovaly; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/6 

Pozměňovací návrh  6 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Albánii za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vítá, že stále existuje politická vůle ke 

zlepšování vztahů se Srbskem, a vyzývá 

Albánii a Srbsko, aby učinily další kroky 

ke zvyšování regionální stability, 

spolupráce a dobrých sousedských vztahů; 

v souvislosti s tímto úsilím vybízí Albánii, 

aby pokračovala v budování Střediska pro 

regionální spolupráci mládeže se sídlem 

v Tiraně, které je velice důležité pro další 

pokračování procesu usmíření obyvatel 

tohoto regionu, zejména mladých lidí; 

doporučuje, aby byla urychlena výstavba 

hlavních infrastrukturních projektů, jako je 

železniční spojení a moderní dálnice mezi 

Tiranou a Skopje v rámci koridoru VIII; 

vyjadřuje Albánii uznání za dosažení 

plného souladu se všemi příslušnými 

prohlášeními SBOP a se závěry Evropské 

rady a také za její ochotu přispět 

k programům evropské pomoci syrským 

uprchlíků a jejich přesidlování; naléhavě 

vyzývá vládu, aby vyvíjela další úsilí 

o řešení vysokého počtu zjevně 

neodůvodněných žádostí o azyl 

podávaných v členských státech EU a aby 

přijala důrazná opatření prostřednictvím 

mechanismu monitorování v období po 

uvolnění vízového režimu a navázala užší 

operační spolupráci a vyměňovala si 

informace s členskými státy EU 

a sousedními zeměmi; vyzývá rovněž 

26. vítá, že stále existuje politická vůle ke 

zlepšování vztahů se Srbskem, a vyzývá 

Albánii a Srbsko, aby učinily další kroky 

ke zvyšování regionální stability, 

spolupráce a dobrých sousedských vztahů; 

v souvislosti s tímto úsilím vybízí Albánii, 

aby pokračovala v budování Střediska pro 

regionální spolupráci mládeže se sídlem 

v Tiraně, které je velice důležité pro další 

pokračování procesu usmíření obyvatel 

tohoto regionu, zejména mladých lidí; 

doporučuje, aby byla urychlena výstavba 

hlavních infrastrukturních projektů, jako je 

železniční spojení a moderní dálnice mezi 

Tiranou a Skopje v rámci koridoru VIII; 

vyjadřuje Albánii uznání za dosažení 

plného souladu se všemi příslušnými 

prohlášeními SBOP a se závěry Evropské 

rady a také za její ochotu přispět 

k programům evropské pomoci syrským 

uprchlíkům a jejich přesidlování; naléhavě 

vyzývá vládu, aby vyvíjela další úsilí o 

řešení vysokého počtu zjevně 

neodůvodněných žádostí o azyl 

podávaných v členských státech EU a aby 

přijala důrazná opatření prostřednictvím 

mechanismu monitorování v období po 

uvolnění vízového režimu a navázala užší 

operační spolupráci a vyměňovala si 

informace s členskými státy EU 

a sousedními zeměmi; vyzývá rovněž 
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vládu k tomu, aby zvážila přijetí dalších 

opatření, která by vedla ke zlepšení 

sociálně-ekonomických životních 

podmínek; vítá návrh Komise, aby byl 

vypracován společný unijní seznam 

bezpečných zemí původu, a vyslovuje se 

pro zařazení Albánie na tento seznam; 

vládu k tomu, aby zvážila přijetí dalších 

opatření, která by vedla ke zlepšení 

sociálně-ekonomických životních 

podmínek; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/7 

Pozměňovací návrh  7 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Albánii za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  26a. v rámci berlínského procesu 

podporuje vytvoření západobalkánského 

fóra občanské společnosti, které by 

zástupcům občanské společnosti z daných 

regionů nabízelo možnost vyměňovat si 

nápady, vyjadřovat obavy a formulovat 

konkrétní doporučení pro subjekty s 

rozhodovacími pravomocemi, a vyzývá 

k pokračování tohoto procesu na další 

vrcholné schůzce, která se má konat 

v roce 2016 v Paříži, a k organizaci 

přípravných pracovních seminářů pro 

organizace občanské společnosti 

z uvedeného regionu; 

Or. en 

 

 


