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11.4.2016 B8-0440/2 

Poprawka  2 

Tamás Meszerics 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  14a. jest wstrząśnięty wynikami 

ogólnokrajowego badania dotyczącego 

dzieci ulicy, które to wyniki pokazują, że 

około 2500 dzieci żyje i pracuje na ulicy; 

jest głęboko zaniepokojony faktem, że 

według Komisji Albania w dalszym ciągu 

jest krajem źródłowym handlu dziećmi, 

przymusowej pracy dzieci i najgorszych 

form pracy dzieci, określonych w 

konwencji MOP nr 182; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/3 

Poprawka  3 

Tamás Meszerics 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  21a. wzywa Albanię do dalszych wysiłków 

na rzecz dostosowania prawodawstwa do 

prawa środowiskowego UE oraz do 

wymogów rozdziału 27; w tym kontekście 

z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 

krajowej agencji ds. obszarów 

chronionych oraz agencji ds. albańskiego 

wybrzeża;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/4 

Poprawka  4 

Tamás Meszerics 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  21b. wzywa rząd do przerwania wielu 

niekontrolowanych projektów dotyczących 

elektrowni wodnych na obszarach 

chronionych oraz innych obszarach o 

wysokiej wartości przyrodniczej; 

podkreśla konieczność poprawy jakości 

ocen oddziaływania na środowisko, a 

także zagwarantowania udziału 

społeczeństwa i konsultacji ze 

społeczeństwem obywatelskim w sprawie 

odnośnych projektów dotyczących 

elektrowni wodnych; wzywa rząd do 

ogłoszenia trzyletniego moratorium na 

budowę elektrowni wodnych oraz do 

pilnego opracowania krajowej strategii 

określającej obszary, na których nie 

można budować elektrowni wodnych w 

przyszłości; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/5 

Poprawka  5 

Tamás Meszerics 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  22a. zaleca rządowi rozważenie 

utworzenia parku narodowego rzeki 

Wjosy; wzywa rząd do porzucenia planów 

budowy nowych elektrowni wodnych 

wzdłuż rzeki Wjosy i jej dopływów, gdyż 

realizacja tych projektów zagroziłaby 

jednemu z ostatnich rozległych, 

nienaruszonych i prawie naturalnych 

ekosystemów rzecznych Europy; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/6 

Poprawka  6 

Tamás Meszerics 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. z zadowoleniem przyjmuje niezmienną 

wolę polityczną do poprawy stosunków z 

Serbią oraz zachęca Albanię i Serbię do 

podjęcia dalszych działań w zakresie 

promowania stabilności i współpracy 

regionalnej oraz dobrych stosunków 

sąsiedzkich; w świetle tych wysiłków 

zachęca Albanię do dalszych prac nad 

utworzeniem regionalnego biura ds. 

współpracy na rzecz młodzieży z siedzibą 

w Tiranie, które ma nadrzędne znaczenie 

dla dalszego pojednania w regionie, 

zwłaszcza wśród młodzieży; zaleca 

władzom przyspieszenie budowy dużych 

projektów infrastrukturalnych, takich jak 

linia kolejowa i nowoczesna autostrada 

między Tiraną a Skopje w ramach 

korytarza VIII; wyraża uznanie dla Albanii 

za pełne dostosowanie się do wszystkich 

odnośnych deklaracji w dziedzinie WPZiB 

oraz konkluzji Rady Europejskiej, a także 

za jej gotowość do udziału w europejskich 

programach pomocy i przesiedleń 

kierowanych do uchodźców syryjskich; 

apeluje do rządu, by nie ustawał w 

wysiłkach na rzecz rozwiązania problemu 

dużej liczby wyraźnie nieuzasadnionych 

wniosków o azyl składanych w państwach 

członkowskich oraz by podjął 

zdecydowane działania, w ramach 

mechanizmu monitorowania sytuacji po 

26. z zadowoleniem przyjmuje niezmienną 

wolę polityczną do poprawy stosunków z 

Serbią oraz zachęca Albanię i Serbię do 

podjęcia dalszych działań w zakresie 

promowania stabilności i współpracy 

regionalnej oraz dobrych stosunków 

sąsiedzkich; w świetle tych wysiłków 

zachęca Albanię do dalszych prac nad 

utworzeniem regionalnego biura ds. 

współpracy na rzecz młodzieży z siedzibą 

w Tiranie, które ma nadrzędne znaczenie 

dla dalszego pojednania w regionie, 

zwłaszcza wśród młodzieży; zaleca 

władzom przyspieszenie budowy dużych 

projektów infrastrukturalnych, takich jak 

linia kolejowa i nowoczesna autostrada 

między Tiraną a Skopje w ramach 

korytarza VIII; wyraża uznanie dla Albanii 

za pełne dostosowanie się do wszystkich 

odnośnych deklaracji w dziedzinie WPZiB 

oraz konkluzji Rady Europejskiej, a także 

za jej gotowość do udziału w europejskich 

programach pomocy i przesiedleń 

kierowanych do uchodźców syryjskich; 

apeluje do rządu, by nie ustawał w 

wysiłkach na rzecz rozwiązania problemu 

dużej liczby wyraźnie nieuzasadnionych 

wniosków o azyl składanych w państwach 

członkowskich oraz by podjął 

zdecydowane działania, w ramach 

mechanizmu monitorowania sytuacji po 
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liberalizacji reżimu wizowego, w celu 

zaangażowania się w bliższą współpracę 

operacyjną i wymianę informacji z 

państwami członkowskimi i z krajami 

sąsiadującymi; wzywa ponadto rząd, aby 

rozważył podjęcie dalszych działań 

mających na celu poprawę społeczno-

ekonomicznych warunków życia; z 

zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji 

w sprawie ustanowienia unijnego wykazu 

bezpiecznych krajów pochodzenia oraz 

popiera umieszczenie Albanii w tym 

wykazie; 

liberalizacji reżimu wizowego, w celu 

zaangażowania się w bliższą współpracę 

operacyjną i wymianę informacji z 

państwami członkowskimi i z krajami 

sąsiadującymi; wzywa ponadto rząd, aby 

rozważył podjęcie dalszych działań 

mających na celu poprawę społeczno-

ekonomicznych warunków życia; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/7 

Poprawka  7 

Tamás Meszerics 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  26a. w kontekście procesu berlińskiego 

popiera utworzenie Forum Społeczeństwa 

Obywatelskiego Bałkanów Zachodnich, 

które daje przedstawicielom społeczeństwa 

obywatelskiego z tego regionu okazję do 

wymiany idei, wyrażenia niepokojów i 

formułowania konkretnych zaleceń dla 

decydentów, oraz wzywa do kontynuacji 

tego procesu na następnym szczycie, który 

ma odbyć się w 2016 r. w Paryżu, i do 

zorganizowania warsztatów 

przygotowawczych dla organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego w regionie; 

Or. en 

 

 


