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Tarkistus 1
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
”Laajentumisstrategia sekä vuosien 
2013 ja 2013 tärkeimmät haasteet” 
(COM(2013)0700 final) ja komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjan Albaniaa 
koskevasta vuoden 2013 
edistymiskertomuksesta 
(SWD(2013)0414 final),

Or. en

Tarkistus 2
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Albaniaa koskevan 
vuoden 2013 edistymiskertomuksen ja 
16 lokakuuta 2013 annetun komission 
tiedonannon Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ”Laajentumisstrategia sekä 
vuosien 2013–2014 tärkeimmät haasteet”,

Or. en
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Tarkistus 3
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission 
9. marraskuuta 2010 antaman 
tiedonannon Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle aiheesta ”Komission lausunto 
Albanian Euroopan unionin jäsenyyttä 
koskevasta hakemuksesta” 
(COM(2010)0680),

Or. en

Tarkistus 4
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 
annetut yleisten asioiden neuvoston 
päätelmät laajentumisesta sekä 
vakautus- ja assosiaatioprosessista,

Or. en

Tarkistus 5
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 
annetut yleisten asioiden neuvoston 
päätelmät, jotka Eurooppa-neuvosto 



AM\1008031FI.doc 5/68 PE522.826v01-00

FI

vahvisti 14. joulukuuta 2012,

Or. en

Tarkistus 6
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2013 
pidetyn EU:n ja Albanian vakautus- ja 
assosiaationeuvoston viidennen 
kokouksen päätelmät,

Or. en

Tarkistus 7
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 e viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2013 
antamansa päätöslauselman Euroopan 
unionin liittymistä valmistelevan 
rahoituksen hallinnasta 
oikeusjärjestelmien alalla sekä korruption 
torjunnasta ehdokasvaltioissa ja 
mahdollisissa ehdokasvaltioissa sekä 
Albaniaa koskevat huomautuksensa1,
__________________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0434.

Or. en
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Tarkistus 8
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 f viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kuudennen EU:n ja 
Albanian parlamentaarisen vakautus- ja 
assosiaatiovaliokunnan 28.–29. lokakuuta 
2013 antamat suositukset,

Or. en

Tarkistus 9
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 g viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kuudennen EU:n ja 
Albanian parlamentaarisen vakautus- ja 
assosiaatiovaliokunnan 28.–29. lokakuuta 
2013 antamat suositukset,

Or. en

Tarkistus 10
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että edistys uudistusohjelmassa
ja komission vuoden 2010 lausunnossa 
mainituissa 12 tärkeimmässä 
painopisteessä on ollut tyydyttävää; ottaa 
huomioon, että haasteita on yhä ja että 
niihin vastaaminen on edellytyksenä 

A. katsoo, että Albania on edistynyt 
merkittävästi komission vuoden 2010 
lausunnossa mainittujen 12 tärkeimmän 
painopisteen täyttämisessä ja että 
uudistusprosessi etenee tyydyttävällä 
tavalla; ottaa huomioon, että haasteita on 



AM\1008031FI.doc 7/68 PE522.826v01-00

FI

etenemiselle kohti EU-jäsenyyttä; yhä ja että niihin vastaaminen on 
edellytyksenä etenemiselle kohti 
EU-jäsenyyttä;

Or. en

Tarkistus 11
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että edistys uudistusohjelmassa 
ja komission vuoden 2010 lausunnossa 
mainituissa 12 tärkeimmässä 
painopisteessä on ollut tyydyttävää; ottaa 
huomioon, että haasteita on yhä ja että 
niihin vastaaminen on edellytyksenä 
etenemiselle kohti EU-jäsenyyttä;

A. katsoo, että uudistusohjelmassa ja 
komission vuoden 2010 lausunnossa 
mainituissa 12 tärkeimmässä 
painopisteessä on saavutettu edistystä; 
ottaa huomioon, että haasteita on yhä ja 
että niihin vastaaminen on edellytyksenä 
etenemiselle kohti EU-jäsenyyttä;

Or. fr

Tarkistus 12
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että edistys uudistusohjelmassa 
ja komission vuoden 2010 lausunnossa 
mainituissa 12 tärkeimmässä 
painopisteessä on ollut tyydyttävää; ottaa 
huomioon, että haasteita on yhä ja että 
niihin vastaaminen on edellytyksenä 
etenemiselle kohti EU-jäsenyyttä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 13
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että edistys uudistusohjelmassa 
ja komission vuoden 2010 lausunnossa 
mainituissa 12 tärkeimmässä 
painopisteessä on ollut tyydyttävää; ottaa 
huomioon, että haasteita on yhä ja että 
niihin vastaaminen on edellytyksenä 
etenemiselle kohti EU-jäsenyyttä;

A. katsoo, että edistys uudistusohjelmassa 
ja komission vuoden 2010 lausunnossa 
mainituissa 12 tärkeimmässä 
painopisteessä on ollut tyydyttävää; ottaa 
huomioon, että Albania on toteuttanut 
jäljellä olleet keskeiset oikeusjärjestelmää, 
julkishallintoa ja parlamenttia koskevat 
uudistustoimenpiteet siten, että puolueet 
ovat niistä yhtä mieltä; ottaa huomioon, 
että haasteita on yhä ja että niihin on 
vastattava nopeasti ja tehokkaasti, jotta 
voidaan edetä kohti EU-jäsenyyttä;

Or. en

Tarkistus 14
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että kesäkuun 2013 
parlamenttivaalien asianmukainen 
sujuminen ja rauhanomainen vallanvaihto 
ovat vaikuttaneet myönteisesti maan 
demokratisoitumiseen ja parantaneet sen 
kuvaa maailmalla;

B. ottaa huomioon, että kesäkuun 2013 
parlamenttivaalien asianmukainen 
sujuminen ja rauhanomainen vallanvaihto 
ovat vaikuttaneet myönteisesti maan 
demokratisoitumiseen ja parantaneet sen 
mainetta maailmalla;

Or. en
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Tarkistus 15
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että kesäkuun 2013 
parlamenttivaalien asianmukainen 
sujuminen ja rauhanomainen vallanvaihto 
ovat vaikuttaneet myönteisesti maan 
demokratisoitumiseen ja parantaneet sen 
kuvaa maailmalla;

B. ottaa huomioon, että kesäkuun 2013 
parlamenttivaalien suhteellisen
asianmukainen sujuminen ja 
rauhanomainen vallanvaihto ovat 
vaikuttaneet myönteisesti maan 
demokratisoitumiseen;

Or. en

Tarkistus 16
Nikola Vuljanić

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. toteaa, että tähänastisesta 
edistymisestä huolimatta parlamentin uusi 
lainsäädäntökausi käynnistyi jälleen 
poliittisten voimien välisinä 
erimielisyyksinä; katsoo tapahtumien 
osoittavan, että poliittisten voimien on 
kiireesti edistettävä vuoropuhelun, 
yhteistyön ja kompromissien henkeä 
erityisesti kahden suurimman poliittisen 
ryhmittymän välisissä suhteissa, mutta 
myös maan sosiaalisen elämän kaikkien 
muidenkin sidosryhmien kesken;

Or. en
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Tarkistus 17
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. toteaa, että Euroopan parlamentilla 
on ollut merkittävä asema pyrkimyksissä 
palauttaa maahan terve poliittinen 
ilmapiiri; katsoo, että kestävä poliittinen 
vuoropuhelu on ratkaisevan tärkeää 
uudistusprosessin vauhdin säilyttämiseksi 
ja EU:n ensisijaisten tavoitteiden 
täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 18
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. toteaa, että oikeuslaitoksen 
riippumattomuus, korruption, 
järjestäytyneen rikollisuuden, 
ihmiskaupan sekä ase- ja huumekaupan 
torjunta aiheuttavat edelleen vakavia 
huolia; toteaa, että voimakas poliittinen 
tuki on tärkeää tehokkaiden ja kestävien 
uudistusten toteuttamiseksi korruption ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa 
ja täysin riippumattoman oikeuslaitoksen 
aikaansaamisessa;

Or. en
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Tarkistus 19
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että edistyminen 
oikeusvaltiota sekä korruption ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa 
koskevissa uudistuksissa on olennaista, 
jotta yhdentymisprosessi EU:n kanssa voi 
edetä;

Or. en

Tarkistus 20
Nikola Vuljanić

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että vähemmistöjen, etenkin 
romanivähemmistön, oikeuksia olisi yhä 
parannettava;

D. katsoo, että vähemmistöjen, etenkin 
romanivähemmistön, oikeuksia olisi yhä 
parannettava; toteaa, että Albanian 
romanien elinolot ovat järkyttävät ja niitä 
on parannettava nopeasti, ja tämä koskee 
erityisesti romanien rekisteröitymistä, 
asuinoloja ja koulutusta sekä 
romanilasten ottamista 
opetusjärjestelmään esikoulutasolta aina 
korkeakoulutukseen;

Or. en
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Tarkistus 21
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että vähemmistöjen, etenkin 
romanivähemmistön, oikeuksia olisi yhä 
parannettava;

D. katsoo, että vähemmistöjen, etenkin 
romanivähemmistön ja LHBTI-yhteisön, 
oikeuksia olisi yhä parannettava;

Or. en

Tarkistus 22
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että vähemmistöjen, etenkin 
romanivähemmistön, oikeuksia olisi yhä 
parannettava;

D. katsoo, että vähemmistöjen, etenkin 
romanivähemmistön ja 
LHBTI-henkilöiden, oikeuksia olisi yhä 
parannettava;

Or. en

Tarkistus 23
Inese Vaidere

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että yhteiskunnalliset 
uudistukset ovat yhtä tärkeitä kuin 
poliittiset ja oikeudelliset reformit; ottaa 
huomioon, että Albania pyrkii parantamaan 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja tarvitsee
siihen unionin voimakasta tukea;

E. katsoo, että yhteiskunnalliset 
uudistukset ovat yhtä tärkeitä kuin 
poliittiset ja oikeudelliset reformit; ottaa 
huomioon, että Albania pyrkii parantamaan 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja saa siihen 
unionin voimakasta tukea; ottaa 
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huomioon, että julkisen velan määrä on 
yli 60 prosenttia BKT:sta ja että paluu 
kestävään velanhoitoon edellyttää tiukkaa 
sitoutumista talouden kestävään 
vakauttamiseen keskipitkällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 24
Nikola Vuljanić

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että yhteiskunnalliset 
uudistukset ovat yhtä tärkeitä kuin 
poliittiset ja oikeudelliset reformit; ottaa 
huomioon, että Albania pyrkii parantamaan 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja tarvitsee 
siihen unionin voimakasta tukea;

E. katsoo, että yhteiskunnalliset 
uudistukset ovat yhtä tärkeitä kuin 
poliittiset ja oikeudelliset reformit; ottaa 
huomioon, että Albania pyrkii parantamaan 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja tarvitsee 
siihen unionin voimakasta tukea sekä 
hallituksen entistä selkeämpiä 
pyrkimyksiä edistää 
työmarkkinaosapuolten välistä 
vuoropuhelua kolmantena osapuolena 
ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 25
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että ammattimainen, tehokas 
ja pätevyyteen perustuva julkishallinto on 
tärkeä kaikille valtioille, jotka haluavat 
liittyä EU:n jäseniksi;
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Or. en

Tarkistus 26
Nikola Vuljanić

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että korruptio ja rikosten 
rankaisemattomuus ovat edelleen yleisiä 
albanialaisessa yhteiskunnassa; toteaa, 
että korruption torjunnasta vastaavat 
valtion elimet ovat haavoittuvia 
poliittiselle paineelle ja vaikutusvallalle; 
toteaa, että oikeuslaitoksen ja 
rangaistuslaitosten korruptio on erityisen 
vakava ongelma;

Or. en

Tarkistus 27
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että kunkin maan 
eteneminen kohti EU:n jäsenyyttä riippuu 
maan ponnisteluista pyrkiä täyttämään 
Kööpenhaminan kriteerit ja noudattaa 
vakautus- ja assosiaatioprosessiin liittyviä 
ehtoja;

Or. en
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Tarkistus 28
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että 
laajentumispolitiikan on säilyttävä 
uskottavana ja saavutukset uudistuksissa 
on palkittava; ottaa huomioon, että 
ehdokasvaltion asema on Albanian 
ulottuvilla, sillä maa on saavuttanut 
konkreettisia tuloksia keskeisillä 
uudistettavilla aloilla ja saavuttaa niitä 
edelleen;

F. ottaa huomioon, että 
laajentumispolitiikan yhteydessä on 
otettava huomioon saavutukset 
uudistuksissa; ottaa huomioon, että 
Albania on saavuttanut lupaavia tuloksia 
keskeisillä uudistettavilla aloilla ja 
saavuttaa niitä edelleen;

Or. fr

Tarkistus 29
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että 
laajentumispolitiikan on säilyttävä 
uskottavana ja saavutukset uudistuksissa 
on palkittava; ottaa huomioon, että 
ehdokasvaltion asema on Albanian
ulottuvilla, sillä maa on saavuttanut 
konkreettisia tuloksia keskeisillä 
uudistettavilla aloilla ja saavuttaa niitä 
edelleen;

F. ottaa huomioon, että 
laajentumispolitiikan on säilyttävä 
uskottavana ja perustuttava siihen, että 
objektiiviset kriteerit täyttyvät; ottaa 
huomioon, että ehdokasvaltion asema on 
Albanian ulottuvilla, sillä se on täyttänyt 
tämän edellyttämät kriteerit;

Or. en
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Tarkistus 30
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että 
laajentumispolitiikan on säilyttävä 
uskottavana ja saavutukset uudistuksissa 
on palkittava; ottaa huomioon, että 
ehdokasvaltion asema on Albanian 
ulottuvilla, sillä maa on saavuttanut 
konkreettisia tuloksia keskeisillä 
uudistettavilla aloilla ja saavuttaa niitä 
edelleen;

F. ottaa huomioon, että 
laajentumispolitiikan on säilyttävä 
uskottavana ja saavutukset uudistuksissa 
on palkittava; ottaa huomioon, että Albania 
ansaitsee ehdokasvaltion aseman, sillä 
maa on saavuttanut konkreettisia tuloksia 
keskeisillä uudistettavilla aloilla ja 
saavuttaa niitä edelleen; katsoo, että 
ehdokasvaltion aseman myöntäminen on 
merkittävä kannustin jatkaa edistymistä 
yhdentymisprosessissa;

Or. en

Tarkistus 31
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että 
laajentumispolitiikan on säilyttävä 
uskottavana ja saavutukset uudistuksissa 
on palkittava; ottaa huomioon, että 
ehdokasvaltion asema on Albanian 
ulottuvilla, sillä maa on saavuttanut 
konkreettisia tuloksia keskeisillä 
uudistettavilla aloilla ja saavuttaa niitä 
edelleen;

F. ottaa huomioon, että 
laajentumispolitiikan on säilyttävä 
uskottavana ja saavutukset uudistuksissa 
on palkittava; ottaa huomioon, että 
ehdokasvaltion asema on nyt Albanian 
ulottuvilla, sillä maa on saavuttanut 
konkreettisia tuloksia keskeisillä 
uudistettavilla aloilla ja saavuttaa niitä 
edelleen;

Or. en
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Tarkistus 32
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että 
liittymisneuvottelujen käynnistäminen 
edellyttää edelleen edistymistä viiden 
keskeisen painopisteen täyttämisessä;

Or. en

Tarkistus 33
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. toteaa, että EU on asettanut 
oikeusvaltion periaatteet 
laajentumisprosessinsa ytimeen;

Or. en

Tarkistus 34
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
-1 kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1. on tyytyväinen komission suositukseen 
EU:n ehdokasvaltion aseman 
myöntämisestä Albanialle ja kannattaa 
sitä voimakkaasti; kehottaa 
Eurooppa-neuvostoa tekemään tämän 
päätöksen istunnossaan 
joulukuussa 2013; kehottaa Albanian 
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viranomaisia ja poliittisia voimia 
vahvistamaan tähän mennessä 
aikaansaatua edistystä sekä pyrkimään 
edelleen myönteisen päätöksen 
mahdollistamiseen liittymisneuvottelujen 
aloittamisesta mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 35
Knut Fleckenstein

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. onnittelee kaikkia poliittisia voimia 
äskeisten parlamenttivaalien sujumisesta 
asianmukaisesti ja ongelmattomasta 
vallanvaihdosta; katsoo, että on 
ensiarvoisen tärkeää käydä poliittista 
vuoropuhelua ja tehdä yhteistyötä kaikkien 
puolueiden kesken ja löytää 
kompromisseja, jotka ovat kehityksen 
edellytyksenä;

1. onnittelee kaikkia poliittisia voimia 
äskeisten parlamenttivaalien sujumisesta 
asianmukaisesti ja ongelmattomasta 
vallanvaihdosta; kehottaa edelleen 
vahvistamaan kansan luottamusta 
vaalimenettelyyn muun muassa 
vahvistamalla keskusvaalilautakunnan 
institutionaalista riippumattomuutta ja 
vaalivirkailijoiden ammattimaisuutta;
katsoo, että on ensiarvoisen tärkeää käydä 
poliittista vuoropuhelua ja tehdä 
yhteistyötä kaikkien puolueiden kesken ja 
löytää kompromisseja, jotka ovat 
kehityksen edellytyksenä;

Or. en

Tarkistus 36
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. onnittelee kaikkia poliittisia voimia 
äskeisten parlamenttivaalien sujumisesta 

1. onnittelee kaikkia poliittisia voimia 
äskeisten parlamenttivaalien sujumisesta 
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asianmukaisesti ja ongelmattomasta 
vallanvaihdosta; katsoo, että on 
ensiarvoisen tärkeää käydä poliittista 
vuoropuhelua ja tehdä yhteistyötä kaikkien 
puolueiden kesken ja löytää 
kompromisseja, jotka ovat kehityksen 
edellytyksenä;

asianmukaisesti ja ongelmattomasta 
vallanvaihdosta; on tyytyväinen siihen, 
että Euroopan yhdentyminen on yksi 
uuden hallituksen keskeisistä 
painopistealoista; katsoo, että on 
ensiarvoisen tärkeää käydä poliittista 
vuoropuhelua ja tehdä yhteistyötä kaikkien 
puolueiden kesken ja löytää 
kompromisseja, jotka ovat kehityksen 
jatkon edellytyksenä;

Or. en

Tarkistus 37
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. onnittelee kaikkia poliittisia voimia 
äskeisten parlamenttivaalien sujumisesta 
asianmukaisesti ja ongelmattomasta 
vallanvaihdosta; katsoo, että on 
ensiarvoisen tärkeää käydä poliittista 
vuoropuhelua ja tehdä yhteistyötä kaikkien 
puolueiden kesken ja löytää 
kompromisseja, jotka ovat kehityksen 
edellytyksenä;

1. onnittelee kaikkia poliittisia voimia 
äskeisten parlamenttivaalien sujumisesta 
asianmukaisesti ja ongelmattomasta 
vallanvaihdosta; katsoo, että on 
ensiarvoisen tärkeää käydä poliittista 
vuoropuhelua ja tehdä yhteistyötä kaikkien 
puolueiden kesken ja löytää 
kompromisseja, jotka ovat kehityksen 
edellytyksenä; kehottaa kaikkia poliittisia 
puolueita pyrkimään korkean tason 
poliittiseen vuoropuheluun ja 
vahvistamaan poliittista kulttuuria;

Or. en
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Tarkistus 38
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. onnittelee kaikkia poliittisia voimia 
äskeisten parlamenttivaalien sujumisesta 
asianmukaisesti ja ongelmattomasta 
vallanvaihdosta; katsoo, että on 
ensiarvoisen tärkeää käydä poliittista 
vuoropuhelua ja tehdä yhteistyötä kaikkien 
puolueiden kesken ja löytää 
kompromisseja, jotka ovat kehityksen 
edellytyksenä;

1. onnittelee kaikkia poliittisia voimia 
äskeisten parlamenttivaalien sujumisesta 
asianmukaisesti ja ongelmattomasta 
vallanvaihdosta; katsoo, että on 
ensiarvoisen tärkeää käydä poliittista 
vuoropuhelua ja tehdä yhteistyötä kaikkien 
puolueiden kesken ja löytää 
kompromisseja, jotka ovat kehityksen 
edellytyksenä; katsoo, että poliittisen 
kulttuurin parantaminen ja 
vahvistaminen on kaikkien poliittisten 
puolueiden tehtävä;

Or. en

Tarkistus 39
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. onnittelee kaikkia poliittisia voimia 
äskeisten parlamenttivaalien sujumisesta 
asianmukaisesti ja ongelmattomasta 
vallanvaihdosta; katsoo, että on 
ensiarvoisen tärkeää käydä poliittista 
vuoropuhelua ja tehdä yhteistyötä kaikkien 
puolueiden kesken ja löytää 
kompromisseja, jotka ovat kehityksen 
edellytyksenä;

1. onnittelee kaikkia poliittisia voimia 
äskeisten parlamenttivaalien sujumisesta 
suhteellisen asianmukaisesti ja 
ongelmattomasta vallanvaihdosta; katsoo, 
että on ensiarvoisen tärkeää käydä 
poliittista vuoropuhelua ja tehdä 
yhteistyötä kaikkien puolueiden kesken ja 
löytää kompromisseja, jotka ovat 
kehityksen edellytyksenä;

Or. en
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Tarkistus 40
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. onnittelee kaikkia poliittisia voimia 
äskeisten parlamenttivaalien sujumisesta 
asianmukaisesti ja ongelmattomasta 
vallanvaihdosta; katsoo, että on 
ensiarvoisen tärkeää käydä poliittista 
vuoropuhelua ja tehdä yhteistyötä kaikkien 
puolueiden kesken ja löytää 
kompromisseja, jotka ovat kehityksen 
edellytyksenä;

1. onnittelee kaikkia poliittisia voimia 
äskeisten parlamenttivaalien sujumisesta 
asianmukaisesti ja ongelmattomasta 
vallanvaihdosta; katsoo, että on 
ensiarvoisen tärkeää käydä poliittista 
vuoropuhelua ja tehdä yhteistyötä kaikkien 
puolueiden kesken ja löytää 
kompromisseja, jotka ovat poliittisten 
prosessien kehityksen edellytyksenä;

Or. en

Tarkistus 41
Nikola Vuljanić

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että Albanian kaikkien 
poliittisten puolueiden ja toimijoiden olisi 
yhdessä tiedotusvälineiden ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa pyrittävä 
parantamaan maan poliittista ilmapiiriä 
vuoropuhelun ja keskinäisen 
ymmärtämisen edistämiseksi; pyytää 
tämän vuoksi kaikilta poliittisilta 
puolueilta, kansalaisjärjestöiltä, 
ammattiliitoilta ja muilta sidosryhmiltä 
aitoa sitoutumista valtion poliittisen 
ilmapiirin parantamiseen;

Or. en
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Tarkistus 42
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. painottaa tarvetta kiinnittää erityistä 
huomiota poliittisista nimityksistä ja 
nepotismista luopumiseen; kehottaa 
hallitusta myös laatimaan avointa 
henkilöstöresurssipolitiikkaa;

Or. en

Tarkistus 43
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että yhdentymisen Euroopan 
unioniin tulee olla aidosti kansallinen 
pyrkimys ja kaikkien poliittisten voimien
ja kansalaisyhteiskunnan yhteinen hanke;

2. korostaa, että Euroopan 
yhdentymisprosessin olisi saatava laaja 
poliittinen ja julkinen kannatus; 
rohkaisee hallitusta jatkamaan 
integraatiouudistuksia johdonmukaisesti 
ja ottamaan siihen mukaan kaikki 
poliittiset voimat ja kansalaisyhteiskunnan;

Or. en

Tarkistus 44
Knut Fleckenstein

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että yhdentymisen Euroopan 
unioniin tulee olla aidosti kansallinen 

2. korostaa, että EU:hun liittymisen 
valmistelun tulee olla aidosti kansallinen 
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pyrkimys ja kaikkien poliittisten voimien ja 
kansalaisyhteiskunnan yhteinen hanke;

pyrkimys ja kaikkien poliittisten voimien ja 
kansalaisyhteiskunnan yhteinen hanke; 
kehottaa Albanian hallitusta 
vahvistamaan hallinnollisia valmiuksiaan 
jatkamalla julkishallinnon uudistusta ja 
tukemalla epäpolitisoitumista sekä 
EU:n lainsäädännön ja 
päätöksentekomenettelyjen tuntemusta;

Or. en

Tarkistus 45
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että yhdentymisen Euroopan 
unioniin tulee olla aidosti kansallinen 
pyrkimys ja kaikkien poliittisten voimien 
ja kansalaisyhteiskunnan yhteinen hanke;

2. korostaa, että yhdentymisen Euroopan 
unioniin tulee olla aidosti kansallinen 
pyrkimys ja kaikkien poliittisten voimien 
yhteinen hanke tiiviissä yhteistyössä 
kansalaisyhteiskunnan kanssa;

Or. en

Tarkistus 46
Nikola Vuljanić

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että yhdentymisen Euroopan 
unioniin tulee olla aidosti kansallinen 
pyrkimys ja kaikkien poliittisten voimien ja 
kansalaisyhteiskunnan yhteinen hanke;

2. korostaa, että yhdentymisen Euroopan 
unioniin tulee olla aidosti kansallinen 
pyrkimys ja kaikkien poliittisten voimien ja 
kansalaisyhteiskunnan yhteinen hanke; 
pitää tärkeänä, että Albanian 
kansalaisyhteiskunta, tiedotusvälineet ja 
kansalaiset katsovat johtajansa 
vastuuvelvollisiksi tietyistä poliittisen 
toiminnan tuloksista, varsinkin mitä tulee 
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EU:n yhdentymisprosessiin;

Or. en

Tarkistus 47
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille uudistusohjelman 
toteuttamisessa saavutetun rohkaisevan 
edistyksen ja suhtautuu luottavaisesti 
Albanian mahdollisuuksiin, valmiuksiin ja 
sitoutumiseen lisäedistykseen tiellä kohti 
EU-jäsenyyttä; onnittelee keskeisten 
uudistustoimien toteuttamisesta, joita ovat 
esimerkiksi parlamentin työjärjestyksen 
tarkistaminen, virkamieslain hyväksyminen 
sekä korkeinta oikeutta koskevaan lakiin 
tehdyt muutokset;

3. panee merkille uudistusohjelman 
toteuttamisessa saavutetun rohkaisevan 
edistyksen ja suhtautuu luottavaisesti 
Albanian mahdollisuuksiin, valmiuksiin ja 
sitoutumiseen lisäedistykseen tiellä kohti 
EU-jäsenyyttä; onnittelee keskeisten 
lainsäädäntöuudistusten toteuttamisesta, 
joita ovat esimerkiksi parlamentin 
työjärjestyksen tarkistaminen, 
virkamieslain hyväksyminen sekä 
korkeinta oikeutta koskevaan lakiin tehdyt 
muutokset;

Or. en

Tarkistus 48
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille uudistusohjelman 
toteuttamisessa saavutetun rohkaisevan 
edistyksen ja suhtautuu luottavaisesti 
Albanian mahdollisuuksiin, valmiuksiin ja 
sitoutumiseen lisäedistykseen tiellä kohti 
EU-jäsenyyttä; onnittelee keskeisten 
uudistustoimien toteuttamisesta, joita ovat 
esimerkiksi parlamentin työjärjestyksen 

3. panee merkille uudistusohjelman 
toteuttamisessa saavutetun rohkaisevan 
edistyksen ja suhtautuu luottavaisesti 
Albanian mahdollisuuksiin, valmiuksiin ja 
sitoutumiseen lisäedistykseen tiellä kohti 
EU-jäsenyyttä, jos poliittisten voimien 
välinen yhteistyö säilyy rakentavana; 
onnittelee keskeisten uudistustoimien 
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tarkistaminen, virkamieslain hyväksyminen 
sekä korkeinta oikeutta koskevaan lakiin 
tehdyt muutokset;

toteuttamisesta, joita ovat esimerkiksi 
parlamentin työjärjestyksen tarkistaminen, 
virkamieslain hyväksyminen sekä 
korkeinta oikeutta koskevaan lakiin tehdyt 
muutokset, sekä rohkaisee Albaniaa 
konkreettisiin tuloksiin näiden 
uudistusten tehokkaassa 
täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 49
Nikola Vuljanić

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille uudistusohjelman 
toteuttamisessa saavutetun rohkaisevan 
edistyksen ja suhtautuu luottavaisesti 
Albanian mahdollisuuksiin, valmiuksiin ja 
sitoutumiseen lisäedistykseen tiellä kohti 
EU-jäsenyyttä; onnittelee keskeisten 
uudistustoimien toteuttamisesta, joita ovat 
esimerkiksi parlamentin työjärjestyksen 
tarkistaminen, virkamieslain hyväksyminen 
sekä korkeinta oikeutta koskevaan lakiin 
tehdyt muutokset;

3. panee merkille uudistusohjelman 
toteuttamisessa saavutetun rohkaisevan 
edistyksen ja suhtautuu luottavaisesti 
Albanian mahdollisuuksiin, valmiuksiin ja 
sitoutumiseen lisäedistykseen tiellä kohti 
EU-jäsenyyttä; onnittelee keskeisten 
uudistustoimien toteuttamisesta, joita ovat 
esimerkiksi parlamentin työjärjestyksen 
tarkistaminen, virkamieslain hyväksyminen 
sekä korkeinta oikeutta koskevaan lakiin 
tehdyt muutokset; panee merkille jäljellä 
olevat puutteet lainsäädännön 
täytäntöönpanossa ja painottaa, että 
uudistusohjelman täytäntöönpanoa on 
tehostettava ja saatava aikaan 
konkreettisia tuloksia;

Or. en
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Tarkistus 50
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille uudistusohjelman 
toteuttamisessa saavutetun rohkaisevan 
edistyksen ja suhtautuu luottavaisesti 
Albanian mahdollisuuksiin, valmiuksiin ja 
sitoutumiseen lisäedistykseen tiellä kohti 
EU-jäsenyyttä; onnittelee keskeisten 
uudistustoimien toteuttamisesta, joita ovat 
esimerkiksi parlamentin työjärjestyksen 
tarkistaminen, virkamieslain hyväksyminen 
sekä korkeinta oikeutta koskevaan lakiin 
tehdyt muutokset;

3. panee merkille uudistusohjelman 
toteuttamisessa saavutetun rohkaisevan 
edistyksen ja suhtautuu luottavaisesti 
Albanian mahdollisuuksiin, valmiuksiin ja 
sitoutumiseen lisäedistykseen tiellä kohti 
EU-jäsenyyttä; onnittelee keskeisten 
uudistustoimien toteuttamisesta, joita ovat 
esimerkiksi parlamentin työjärjestyksen 
tarkistaminen, virkamieslain hyväksyminen 
sekä korkeinta oikeutta koskevaan lakiin 
tehdyt muutokset; kehottaa sekä vallassa 
olevaa enemmistöä että oppositiota 
jatkamaan puolueiden välistä yhteistyötä 
keskeisten uudistusten hyväksymisessä ja 
täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 51
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa Albaniaa panemaan 
tehokkaasti ja oikea-aikaisesti täytäntöön 
virkamieslain, hyväksymään 
asianmukaisesti yleisiä hallinnollisia 
menettelyjä koskevan lain ja 
vahvistamaan lain julkishallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta; painottaa 
vahvan julkishallintoministeriön sekä 
täysin toimivan henkilöstöhallinnon 
tietojärjestelmän tarvetta;

Or. en
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Tarkistus 52
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille Albanian 
jatkuvan sitoutumisen EU-integraatioon 
sekä maan uudenaikaistamiseen ja 
lisäuudistusten toteuttamiseen; kehottaa 
Albaniaa toimimaan tuloksellisesti 
komission vuoden 2010 lausunnon 
keskeisten painopisteiden mukaisesti, 
erityisesti oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittamisen sekä korruption ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan 
alalla, myös saavuttamalla kestäviä 
tuloksia täytäntöönpanossa;

4. panee tyytyväisenä merkille Albanian 
sitoutumisen EU-integraatioon sekä maan 
uudenaikaistamiseen ja lisäuudistusten 
toteuttamiseen; kehottaa Albaniaa 
toimimaan tuloksellisesti komission 
vuoden 2010 lausunnon keskeisten 
painopisteiden mukaisesti, erityisesti 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen 
sekä korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnan alalla, myös 
saavuttamalla kestäviä tuloksia 
täytäntöönpanossa ja laatimalla puuttuvaa 
lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 53
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille Albanian 
jatkuvan sitoutumisen EU-integraatioon 
sekä maan uudenaikaistamiseen ja 
lisäuudistusten toteuttamiseen; kehottaa 
Albaniaa toimimaan tuloksellisesti 
komission vuoden 2010 lausunnon 
keskeisten painopisteiden mukaisesti, 
erityisesti oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittamisen sekä korruption ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan 
alalla, myös saavuttamalla kestäviä 
tuloksia täytäntöönpanossa;

4. panee tyytyväisenä merkille Albanian 
jatkuvan sitoutumisen EU-integraatioon 
sekä maan uudenaikaistamiseen ja 
lisäuudistusten toteuttamiseen; kehottaa 
Albaniaa toimimaan tuloksellisesti 
komission vuoden 2010 lausunnon 
keskeisten painopisteiden mukaisesti, 
erityisesti oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittamisen sekä korruption ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan 
alalla, myös saavuttamalla kestäviä 
tuloksia täytäntöönpanossa; kehottaa 
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Albaniaa parantamaan yhteistyötä 
Euroopan yhdentymiseen liittyvistä 
asioista vastaavan ministeriön ja muiden 
ministeriöiden välillä, jotta 
uudistusohjelmaa voidaan vahvistaa;

Or. en

Tarkistus 54
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille Albanian 
jatkuvan sitoutumisen EU-integraatioon 
sekä maan uudenaikaistamiseen ja 
lisäuudistusten toteuttamiseen; kehottaa 
Albaniaa toimimaan tuloksellisesti 
komission vuoden 2010 lausunnon 
keskeisten painopisteiden mukaisesti, 
erityisesti oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittamisen sekä korruption ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan 
alalla, myös saavuttamalla kestäviä 
tuloksia täytäntöönpanossa;

4. panee tyytyväisenä merkille Albanian 
jatkuvan sitoutumisen EU-integraatioon 
sekä maan uudenaikaistamisprosessiin ja 
lisäuudistusten toteuttamiseen; kehottaa 
Albaniaa toimimaan tuloksellisesti 
komission vuoden 2010 lausunnon 
keskeisten painopisteiden mukaisesti, 
erityisesti oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittamisen sekä korruption ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan 
alalla, myös saavuttamalla kestäviä 
tuloksia täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 55
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa neuvostoa tunnustamaan 
saavutetun edistyksen myöntämällä 
Albanialle ehdokasvaltion asema;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 56
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa neuvostoa tunnustamaan 
saavutetun edistyksen myöntämällä 
Albanialle ehdokasvaltion asema;

5. kehottaa neuvostoa tunnustamaan 
Albaniassa saavutetun edistyksen; 
muistuttaa, että Albanialle voidaan 
myöntää ehdokasvaltion asema perustuen 
edistykseen, jota on saavutettu 
joulukuussa 2012 annetuissa neuvoston 
päätelmissä esitettyjen edellytyksien 
täyttämiseksi, erityisesti järjestäytyneen 
rikollisuuden ja lahjonnan alalla;

Or. fr

Tarkistus 57
Nikola Vuljanić

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa neuvostoa tunnustamaan 
saavutetun edistyksen myöntämällä 
Albanialle ehdokasvaltion asema;

5. kehottaa neuvostoa tunnustamaan 
saavutetun edistyksen myöntämällä 
viipymättä Albanialle ehdokasvaltion 
asema;

Or. en
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Tarkistus 58
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa lisäponnistuksiin 
oikeuslaitoksen, myös korkean 
tuomioistuinneuvoston itsenäisyyden, 
vastuuvelvollisuuden, puolueettomuuden 
ja tehokkuuden vahvistamiseksi; kehottaa 
viranomaisia parantamaan oikeussuojan 
saatavuutta kaikille sitä tarvitseville myös 
valtion oikeusapukomission 
valistuskampanjoilla ja perustamalla 
paikallisia oikeusaputoimistoja; kehottaa 
viranomaisia vahvistamaan 
ihmisoikeusrakenteiden, kuten 
oikeusasiamiehen ja syrjinnän vastaisen 
valtuutetun, itsenäisyyttä, tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta;

6. kehottaa lisäponnistuksiin 
oikeuslaitoksen, myös korkean 
tuomioistuinneuvoston uudistamiseksi 
vahvistamalla itsenäisyyttä, 
vastuuvelvollisuutta, puolueettomuutta ja 
tehokkuutta; kehottaa viranomaisia 
parantamaan oikeussuojan saatavuutta 
kaikille sitä tarvitseville myös valtion 
oikeusapukomission valistuskampanjoilla 
ja perustamalla paikallisia 
oikeusaputoimistoja; kehottaa viranomaisia 
vahvistamaan ihmisoikeusrakenteiden, 
kuten oikeusasiamiehen ja syrjinnän 
vastaisen valtuutetun, itsenäisyyttä, 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta;

Or. en

Tarkistus 59
Nikola Vuljanić

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa lisäponnistuksiin 
oikeuslaitoksen, myös korkean 
tuomioistuinneuvoston itsenäisyyden, 
vastuuvelvollisuuden, puolueettomuuden ja 
tehokkuuden vahvistamiseksi; kehottaa 
viranomaisia parantamaan oikeussuojan 
saatavuutta kaikille sitä tarvitseville myös 
valtion oikeusapukomission 
valistuskampanjoilla ja perustamalla 
paikallisia oikeusaputoimistoja; kehottaa 
viranomaisia vahvistamaan 
ihmisoikeusrakenteiden, kuten 

6. kehottaa hallitusta ja parlamenttia
lisäponnistuksiin oikeuslaitoksen, myös 
korkean tuomioistuinneuvoston 
itsenäisyyden, vastuuvelvollisuuden, 
puolueettomuuden ja tehokkuuden 
vahvistamiseksi; kehottaa viranomaisia 
parantamaan oikeussuojan saatavuutta 
kaikille sitä tarvitseville myös valtion 
oikeusapukomission valistuskampanjoilla 
ja perustamalla paikallisia 
oikeusaputoimistoja; kehottaa viranomaisia 
vahvistamaan ihmisoikeusrakenteiden, 
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oikeusasiamiehen ja syrjinnän vastaisen 
valtuutetun, itsenäisyyttä, tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta;

kuten oikeusasiamiehen ja syrjinnän 
vastaisen valtuutetun, itsenäisyyttä, 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta; pitää 
valitettavana, että oikeusasiamiehen 
vuosikertomusta ja erityiskertomuksia ei 
ole tarkasteltu parlamentin 
täysistunnossa, joten niitä ei voida 
julkaista eikä niitä ole julkisesti 
vahvistettu; panee huolestuneena 
merkille, että oikeusasiamiehen 
toimistolle osoitetut määrärahat ovat 
edelleen riittämättömiä, ja painottaa, että 
insituutio tarvitsee lisää taloudellista ja 
poliittista tukea sekä parlamentilta että 
hallitukselta voidakseen jatkaa 
tehtäviään;

Or. en

Tarkistus 60
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa lisäponnistuksiin 
oikeuslaitoksen, myös korkean 
tuomioistuinneuvoston itsenäisyyden, 
vastuuvelvollisuuden, puolueettomuuden ja 
tehokkuuden vahvistamiseksi; kehottaa 
viranomaisia parantamaan oikeussuojan 
saatavuutta kaikille sitä tarvitseville myös 
valtion oikeusapukomission 
valistuskampanjoilla ja perustamalla 
paikallisia oikeusaputoimistoja; kehottaa 
viranomaisia vahvistamaan 
ihmisoikeusrakenteiden, kuten 
oikeusasiamiehen ja syrjinnän vastaisen 
valtuutetun, itsenäisyyttä, tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta;

6. kehottaa lisäponnistuksiin 
oikeuslaitoksen, myös korkean 
tuomioistuinneuvoston ja avoimella, 
puolueettomalla ja pätevyyteen 
perustuvalla tavalla nimetyn 
riippumattoman yleisen syyttäjän
itsenäisyyden, vastuuvelvollisuuden, 
puolueettomuuden ja tehokkuuden 
vahvistamiseksi; kehottaa viranomaisia 
parantamaan oikeussuojan saatavuutta 
kaikille sitä tarvitseville myös valtion 
oikeusapukomission valistuskampanjoilla 
ja perustamalla paikallisia 
oikeusaputoimistoja; kehottaa viranomaisia 
vahvistamaan ihmisoikeusrakenteiden, 
kuten oikeusasiamiehen ja syrjinnän 
vastaisen valtuutetun, itsenäisyyttä, 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta;
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Or. en

Tarkistus 61
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa lisäponnistuksiin 
oikeuslaitoksen, myös korkean 
tuomioistuinneuvoston itsenäisyyden, 
vastuuvelvollisuuden, puolueettomuuden ja 
tehokkuuden vahvistamiseksi; kehottaa 
viranomaisia parantamaan oikeussuojan 
saatavuutta kaikille sitä tarvitseville myös 
valtion oikeusapukomission 
valistuskampanjoilla ja perustamalla 
paikallisia oikeusaputoimistoja; kehottaa 
viranomaisia vahvistamaan 
ihmisoikeusrakenteiden, kuten 
oikeusasiamiehen ja syrjinnän vastaisen 
valtuutetun, itsenäisyyttä, tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta;

6. kehottaa lisäponnistuksiin 
oikeuslaitoksen, myös korkean 
tuomioistuinneuvoston itsenäisyyden, 
vastuuvelvollisuuden, puolueettomuuden ja 
tehokkuuden vahvistamiseksi; kehottaa 
viranomaisia parantamaan oikeussuojan 
saatavuutta kaikille sitä tarvitseville myös 
valtion oikeusapukomission 
valistuskampanjoilla ja perustamalla 
paikallisia oikeusaputoimistoja; kehottaa 
viranomaisia vahvistamaan 
ihmisoikeusrakenteiden, kuten 
oikeusasiamiehen ja syrjinnän vastaisen 
valtuutetun, itsenäisyyttä, tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta; kehottaa viranomaisia 
ottamaan käyttöön lapsen oikeuksien 
strategian; korostaa, että laajalle levinnyt 
korruptio oikeusjärjestelmässä haittaa 
edelleen erityisesti ihmiskaupan vastaisen 
lain täytäntöönpanoa ja toimia uhrien 
suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 62
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. vaatii, että Albanian 
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oikeusjärjestelmän on oltava täysin 
riippumaton, entistä ennustettavampi, 
tehokas ja oikeudenmukainen sen 
varmistamiseksi, että ihmiset ja 
liike-elämä voivat luottaa 
oikeuslaitokseen; vaatii tämän vuoksi 
viranomaisia takaamaan oikeuslaitoksen 
depolitisoitumisen ottamalla käyttöön 
pätevyyteen perustuvan ja avoimen 
tuomarien ja syyttäjien nimitysmenettelyn 
ja vankan kurinpitomenettelyn sekä 
varmistamaan oikea-aikaisen 
oikeuskäsittelyn, yhdistämään 
oikeuskäytännön ja kaikkien 
oikeudellisten päätösten julkaisemisen 
sekä helpon saatavuuden välittömästi 
hyväksymisen jälkeen sekä varmistamaan 
oikeustapausten sattumanvaraisen 
jakamisen kaikissa tuomioistuimissa;

Or. en

Tarkistus 63
Nikola Vuljanić

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. painottaa tarvetta luoda pätevyyteen 
perustuva ja ammattimainen 
julkishallinto, joka toimii avoimesti ja 
kykenee säätämään lakeja ja panemaan 
ne täytäntöön; painottaa, että tarvitaan 
edelleen toimia julkishallinnon 
depolitisoimiseksi, korruption 
torjumiseksi, nimitysten, ylennysten ja 
irtisanomisten meritokratian 
vahvistamiseksi sekä tehokkuuden ja 
taloudellisen kestävyyden 
vahvistamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 64
Doris Pack

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa vallassa olevaa enemmistöä 
suojaamaan ja vaalimaan valtion poliisin, 
korkean tuomioistuinneuvoston, 
syyttäjänviraston, varojen ilmoittamisesta 
ja tarkastamisesta vastaavan viraston 
(High Inspectorate for Declaration and 
Audit of Assets), audiovisuaalista mediaa 
valvovan viranomaisen, kansallisen 
tilastokeskuksen jne. kaltaisten keskeisten 
instituutioiden koskemattomuutta ja 
riippumattomuutta;

Or. en

Tarkistus 65
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille 
sitoutumisen korruption torjuntaan 
kaikilla tasoilla, ja painottaa, että on 
tehostettava poliittista sitoutumista, 
vahvistettava institutionaalisia valmiuksia 
ja parannettava instituutioiden 
koordinointia; kehottaa viranomaisia 
selkeyttämään sisäisen tarkastuksen ja 
korruption torjunnan osaston roolia ja 
kehittämään sen valmiuksia sisäisen 
tarkastuksen mekanismien alalla, 
myöntämään yhteisille tutkintayksiköille 
riittävästi resursseja, valvomaan korruption 
vastaisten strategioiden toteuttamista ja 
kehittämään edelleen tuloksia tutkinnasta, 
syytteistä ja tuomioista, myös korkealla 

7. pitää valitettavana, että korruptio on 
edelleen vakava huolenaihe Albaniassa ja 
että Transparency International luokitteli 
valtion vuonna 2012 Euroopan 
korruptoituneimmaksi valtioksi; painottaa, 
että on edelleen tehostettava poliittista 
sitoutumista korruption torjuntaan 
kaikilla tasoilla, vahvistettava 
institutionaalisia valmiuksia ja 
parannettava instituutioiden koordinointia; 
panee merkille tulokset 
strategia-asiakirjojen hyväksynnässä 
korruption torjunnan alalla, mutta vaatii 
korruption vastaisen lainsäädännön 
johdonmukaista täytäntöönpanoa; vaatii 
asiasta vastaavia viranomaisia 
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tasolla ilmenevissä korruptiotapauksissa; selkeyttämään sisäisen tarkastuksen ja 
korruption torjunnan osaston roolia ja 
kehittämään sen valmiuksia sisäisen 
tarkastuksen mekanismien alalla, 
myöntämään yhteisille tutkintayksiköille 
riittävästi resursseja, valvomaan korruption 
vastaisten strategioiden ja 
toimintasuunnitelmien toteuttamista ja 
kehittämään edelleen tuloksia tutkinnasta, 
syytteistä ja tuomioista, myös korkealla 
tasolla ilmenevissä korruptiotapauksissa; 
kehottaa Albanian viranomaisia myös 
puuttumaan korruption torjunnasta 
vastaavien instituutioiden heikkouteen 
poliittisten hyökkäysten osalta;

Or. en

Tarkistus 66
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille 
sitoutumisen korruption torjuntaan kaikilla 
tasoilla, ja painottaa, että on tehostettava 
poliittista sitoutumista, vahvistettava 
institutionaalisia valmiuksia ja 
parannettava instituutioiden koordinointia; 
kehottaa viranomaisia selkeyttämään 
sisäisen tarkastuksen ja korruption 
torjunnan osaston roolia ja kehittämään sen 
valmiuksia sisäisen tarkastuksen 
mekanismien alalla, myöntämään yhteisille 
tutkintayksiköille riittävästi resursseja, 
valvomaan korruption vastaisten 
strategioiden toteuttamista ja kehittämään 
edelleen tuloksia tutkinnasta, syytteistä ja 
tuomioista, myös korkealla tasolla 
ilmenevissä korruptiotapauksissa;

7. panee tyytyväisenä merkille 
sitoutumisen korruption torjuntaan kaikilla 
tasoilla, ja painottaa, että on tehostettava 
poliittista sitoutumista, vahvistettava 
institutionaalisia valmiuksia ja 
parannettava instituutioiden koordinointia; 
panee tyytyväisenä merkille lahjonnan 
vastaisten valtioiden ryhmän (GRECO) 
kolmannen arviointikierroksen kaikkien 
suositusten täyttämisen, kansallisen 
korruption torjunnan koordinaattorin 
nimityksen sekä hallituksen aikeen 
nimetä valvoja jokaiseen ministeriöön;
kehottaa viranomaisia selkeyttämään 
sisäisen tarkastuksen ja korruption 
torjunnan osaston roolia ja kehittämään sen 
valmiuksia sisäisen tarkastuksen 
mekanismien alalla, myöntämään yhteisille 
tutkintayksiköille riittävästi resursseja, 
valvomaan korruption vastaisten 
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strategioiden toteuttamista ja kehittämään 
edelleen tuloksia tutkinnasta, syytteistä ja 
tuomioista, myös korkealla tasolla 
ilmenevissä korruptiotapauksissa;

Or. en

Tarkistus 67
Nikola Vuljanić

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille 
sitoutumisen korruption torjuntaan kaikilla 
tasoilla, ja painottaa, että on tehostettava 
poliittista sitoutumista, vahvistettava 
institutionaalisia valmiuksia ja 
parannettava instituutioiden koordinointia; 
kehottaa viranomaisia selkeyttämään 
sisäisen tarkastuksen ja korruption 
torjunnan osaston roolia ja kehittämään sen 
valmiuksia sisäisen tarkastuksen 
mekanismien alalla, myöntämään yhteisille 
tutkintayksiköille riittävästi resursseja, 
valvomaan korruption vastaisten 
strategioiden toteuttamista ja kehittämään 
edelleen tuloksia tutkinnasta, syytteistä ja 
tuomioista, myös korkealla tasolla 
ilmenevissä korruptiotapauksissa;

7. panee tyytyväisenä merkille 
sitoutumisen korruption torjuntaan kaikilla 
tasoilla, ja painottaa, että on tehostettava 
poliittista sitoutumista, vahvistettava 
institutionaalisia valmiuksia ja 
parannettava instituutioiden koordinointia; 
kehottaa viranomaisia selkeyttämään 
sisäisen tarkastuksen ja korruption 
torjunnan osaston roolia ja kehittämään sen 
valmiuksia sisäisen tarkastuksen 
mekanismien alalla, myöntämään yhteisille 
tutkintayksiköille riittävästi resursseja, 
valvomaan korruption vastaisten 
strategioiden toteuttamista ja kehittämään 
edelleen tuloksia tutkinnasta, syytteistä ja 
tuomioista, myös korkealla tasolla 
ilmenevissä korruptiotapauksissa; kehottaa 
hallitusta laatimaan kansalliselle 
korruption torjunnan koordinaattorille 
selkeän mandaatin ja 
toimintasuunnitelman/strategian 
käsittäen selkeät tulosindikaattorit sekä 
seurantamekanismit;

Or. en
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Tarkistus 68
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille 
sitoutumisen korruption torjuntaan kaikilla 
tasoilla, ja painottaa, että on tehostettava 
poliittista sitoutumista, vahvistettava 
institutionaalisia valmiuksia ja 
parannettava instituutioiden koordinointia; 
kehottaa viranomaisia selkeyttämään 
sisäisen tarkastuksen ja korruption 
torjunnan osaston roolia ja kehittämään sen 
valmiuksia sisäisen tarkastuksen 
mekanismien alalla, myöntämään yhteisille 
tutkintayksiköille riittävästi resursseja, 
valvomaan korruption vastaisten 
strategioiden toteuttamista ja kehittämään 
edelleen tuloksia tutkinnasta, syytteistä ja 
tuomioista, myös korkealla tasolla 
ilmenevissä korruptiotapauksissa;

7. panee tyytyväisenä merkille 
sitoutumisen korruption torjuntaan kaikilla 
tasoilla; vaatii lisätoimia korruption 
kitkemiseksi paikallishallinnosta ja panee 
tyytyväisenä merkille sitoutumisen 
korruption torjuntaan kaikilla tasoilla, ja 
painottaa, että on tehostettava poliittista 
sitoutumista, vahvistettava 
institutionaalisia valmiuksia ja 
parannettava instituutioiden koordinointia; 
kehottaa viranomaisia selkeyttämään 
sisäisen tarkastuksen ja korruption 
torjunnan osaston roolia ja kehittämään sen 
valmiuksia sisäisen tarkastuksen 
mekanismien alalla, myöntämään yhteisille 
tutkintayksiköille riittävästi resursseja, 
valvomaan korruption vastaisten 
strategioiden toteuttamista ja kehittämään 
edelleen tuloksia tutkinnasta, syytteistä ja 
tuomioista, myös korkealla tasolla 
ilmenevissä korruptiotapauksissa;

Or. en

Tarkistus 69
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille 
sitoutumisen korruption torjuntaan kaikilla 
tasoilla, ja painottaa, että on tehostettava 
poliittista sitoutumista, vahvistettava 
institutionaalisia valmiuksia ja 
parannettava instituutioiden koordinointia; 

7. panee tyytyväisenä merkille 
sitoutumisen korruption torjuntaan kaikilla 
tasoilla, ja painottaa, että on tehostettava 
poliittista sitoutumista, vahvistettava 
institutionaalisia valmiuksia ja 
parannettava instituutioiden koordinointia; 
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kehottaa viranomaisia selkeyttämään 
sisäisen tarkastuksen ja korruption 
torjunnan osaston roolia ja kehittämään sen 
valmiuksia sisäisen tarkastuksen 
mekanismien alalla, myöntämään yhteisille 
tutkintayksiköille riittävästi resursseja, 
valvomaan korruption vastaisten 
strategioiden toteuttamista ja kehittämään 
edelleen tuloksia tutkinnasta, syytteistä ja 
tuomioista, myös korkealla tasolla 
ilmenevissä korruptiotapauksissa;

on kuitenkin huolestunut siitä, että 
korruptio on edelleen vakava ongelma;
kehottaa viranomaisia selkeyttämään 
sisäisen tarkastuksen ja korruption 
torjunnan osaston roolia ja kehittämään sen 
valmiuksia sisäisen tarkastuksen 
mekanismien alalla, myöntämään yhteisille 
tutkintayksiköille riittävästi resursseja, 
valvomaan korruption vastaisten 
strategioiden toteuttamista ja kehittämään 
edelleen tuloksia tutkinnasta, syytteistä ja 
tuomioista, myös korkealla tasolla 
ilmenevissä korruptiotapauksissa;

Or. en

Tarkistus 70
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. painottaa, että Albanian on jatkettava 
julkishallinnon uudistusta; kehottaa 
laatimaan tarvittavaa 
sekundäärilainsäädäntöä, jolla taataan 
virkamieslain ja uuden yleisiä 
hallinnollisia menettelyjä koskevan lain 
asianmukainen täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 71
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. on tyytyväinen hallituksen aikeeseen 
käynnistää ja saattaa päätökseen 
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merkittävä hallinnollinen ja alueellinen 
uudistus ennen valtiossa vuonna 2015 
järjestettäviä paikallisvaaleja; painottaa 
kuitenkin, että on tärkeää varmistaa 
kaikkien paikallisten sidosryhmien 
asianmukainen kuuleminen ja taata, että 
uudistus on Euroopan paikallisen 
itsehallinnon peruskirjan säännösten 
mukainen, myös säännösten, jotka 
koskevat yhteisöjen oikeuksien 
suojelemista ja jotka takaavat 
paikallishallinnon poliittisen, 
hallinnollisen ja taloudellisen 
riippumattomuuden;

Or. en

Tarkistus 72
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa jälleen, että on toteutettava 
uudistuksia järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa sekä saatava selkeää näyttöä 
tuloksista tutkinnassa, syyttämisessä ja 
tuomioissa kaikilla tasoilla;

8. korostaa jälleen, että on parannettava 
merkittävästi järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaa sekä saatava selkeää näyttöä 
tuloksista tutkinnassa, syyttämisessä ja 
tuomioissa kaikilla tasoilla; painottaa 
jälleen tarvetta vahvistaa edelleen 
aikuisiin ja lapsiin kohdistuvan 
ihmiskaupan torjuntaa varmistamalla 
parempi koordinointi 
lainvalvontaviranomaisten kesken;

Or. en
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Tarkistus 73
Nikola Vuljanić

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa jälleen, että on toteutettava 
uudistuksia järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa sekä saatava selkeää näyttöä 
tuloksista tutkinnassa, syyttämisessä ja 
tuomioissa kaikilla tasoilla;

8. korostaa jälleen, että on toteutettava 
uudistuksia järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa sekä saatava selkeää näyttöä 
tuloksista tutkinnassa, syyttämisessä ja 
tuomioissa kaikilla tasoilla, varsinkin 
huumeiden valmistuksen ja 
huumekaupan, ihmiskaupan ja laittoman 
uhkapelin aloilla; kehottaa hallitusta 
tavoittelemaan lisäedistystä 
talousrikostutkinnassa ja keskittymään 
tapauksiin, joissa paljastuu selittämätöntä 
vaurastumista ja tämän yhteys rikolliseen 
toimintaan ja järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen;

Or. en

Tarkistus 74
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa jälleen, että on toteutettava 
uudistuksia järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa sekä saatava selkeää näyttöä 
tuloksista tutkinnassa, syyttämisessä ja 
tuomioissa kaikilla tasoilla;

8. korostaa jälleen, että on toteutettava 
uudistuksia järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa sekä saatava selkeää näyttöä 
tuloksista tutkinnassa, syyttämisessä ja 
tuomioissa kaikilla tasoilla ja konkreettisia 
tuloksia esimerkiksi rikoksella saatujen 
varojen takavarikointien määrässä ja 
rahanpesusyytteissä;

Or. en
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Tarkistus 75
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa jälleen, että on toteutettava 
uudistuksia järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa sekä saatava selkeää näyttöä 
tuloksista tutkinnassa, syyttämisessä ja 
tuomioissa kaikilla tasoilla;

8. korostaa jälleen, että on toteutettava 
uudistuksia järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa keskittyen erityisesti 
ihmiskauppaan sekä saatava selkeää 
näyttöä tuloksista tutkinnassa, 
syyttämisessä ja tuomioissa kaikilla 
tasoilla;

Or. en

Tarkistus 76
Knut Fleckenstein

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa jälleen, että on toteutettava 
uudistuksia järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa sekä saatava selkeää näyttöä 
tuloksista tutkinnassa, syyttämisessä ja 
tuomioissa kaikilla tasoilla;

8. korostaa jälleen, että on toteutettava 
uudistuksia ja alueellista yhteistyötä
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa 
sekä saatava selkeää näyttöä tuloksista 
tutkinnassa, syyttämisessä ja tuomioissa 
kaikilla tasoilla;

Or. en

Tarkistus 77
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. on tyytyväinen siihen, että uuden 
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hallituksen kokoonpanossa on huomioitu 
sukupuolikiintiöt, mutta on edelleen 
huolestunut vähäisestä edistymisestä 
sukupuolten tasa-arvon ja naisten 
oikeuksien alalla yleisesti; painottaa, että 
joissakin laeissa ja asetuksissa on 
edelleen syrjiviä säännöksiä ja että naiset 
ovat edelleen aliedustettuina 
työmarkkinoilla, erityisesti poliittisen ja 
taloudellisen päätöksenteon aloilla; 
kehottaa hallitusta kuromaan kiinni 
oikeuskehyksen ja todellisen 
tasa-arvotilanteen välisen kuilun;

Or. en

Tarkistus 78
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa parlamentti ja hallitusta 
suojaamaan ja vaalimaan korkean 
tuomioistuinneuvoston, syyttäjänviraston, 
varojen ilmoittamisesta ja tarkastamisesta 
vastaavan viraston (High Inspectorate for 
Declaration and Audit of Assets), 
audioviusaalista mediaa valvovan 
viranomaisen ja kansallisen 
tilastokeskuksen kaltaisten keskeisten 
instituutioiden koskemattomuutta ja 
riippumattomuutta;

Or. en
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Tarkistus 79
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa hallitusta ja parlamenttia 
tekemään enemmän yhteistyötä 
oikeusasiamiehen viraston kanssa;

Or. en

Tarkistus 80
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. arvostaa kansalaisyhteiskunnan ja 
hallituksen välillä kehittyvää vuoropuhelua 
ja painottaa, että sitä on jatkettava ja että 
saavutukset on vakiinnutettava sekä 
demokratian ja ihmisoikeuksien alalla että 
lisäuudistuksia varten luotavassa 
lainsäädännöllisessä kehyksessä;

9. arvostaa kansalaisyhteiskunnan ja 
hallituksen parantunutta vuoropuhelua ja 
painottaa, että sitä on jatkettava ja että 
saavutukset on vakiinnutettava sekä 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
kansalaisvapauksien alalla että 
lisäuudistuksia varten luotavassa 
lainsäädännöllisessä kehyksessä;

Or. en

Tarkistus 81
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. arvostaa kansalaisyhteiskunnan ja 
hallituksen välillä kehittyvää vuoropuhelua 

9. arvostaa kansalaisyhteiskunnan ja 
hallituksen edistynyttä vuoropuhelua ja 



PE522.826v01-00 44/68 AM\1008031FI.doc

FI

ja painottaa, että sitä on jatkettava ja että 
saavutukset on vakiinnutettava sekä 
demokratian ja ihmisoikeuksien alalla että 
lisäuudistuksia varten luotavassa 
lainsäädännöllisessä kehyksessä;

painottaa, että sitä on syvennettävä ja 
laajennettava ja että saavutukset on 
vakiinnutettava sekä demokratian ja 
ihmisoikeuksien alalla että lisäuudistuksia 
varten luotavassa lainsäädännöllisessä 
kehyksessä;

Or. en

Tarkistus 82
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. arvostaa kansalaisyhteiskunnan ja 
hallituksen välillä kehittyvää vuoropuhelua 
ja painottaa, että sitä on jatkettava ja että 
saavutukset on vakiinnutettava sekä 
demokratian ja ihmisoikeuksien alalla että 
lisäuudistuksia varten luotavassa 
lainsäädännöllisessä kehyksessä;

9. arvostaa kansalaisyhteiskunnan ja 
hallituksen välillä kehittyvää vuoropuhelua 
ja painottaa, että sitä on jatkettava ja että 
saavutukset on vakiinnutettava sekä 
demokratian ja ihmisoikeuksien alalla että 
lisäuudistuksia varten luotavassa 
lainsäädännöllisessä kehyksessä; painottaa 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa 
käytävän vuoropuhelun merkitystä ja 
korostaa niiden olennaisen tärkeää 
asemaa sosiaalisia ja poliittisia 
näkökohtia koskevan alueellisen 
yhteistyön lisäämisessä; kehottaa 
hallitusta ryhtymään lisätoimiin, jotta 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
osallistuminen poliittiseen 
päätöksentekoon ja viranomaisten 
toiminnan valvontaan virallistettaisiin ja 
jotta niiden osallistumista lisättäisiin;

Or. en
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Tarkistus 83
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kiittää oikeusasiamiestä tämän työstä 
ihmisoikeuksien edistämiseksi, tämän 
avoimuudesta haavoittuvia ryhmiä 
kohtaan sekä yhteistyöstä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
kanssa; pitää valitettavana, että 
oikeusasiamiehelle tiedottaminen tai 
tämän kuuleminen ei ole tapahtunut 
säännöllisesti ja oikea-aikaisesti, kun 
hallitus on valmistellut lainsäädäntöä, 
sekä sitä, että oikeusasiamiehen viraston 
määrärahat ovat edelleen riittämättömät; 
pyytää toteuttamaan laaja-alaisen 
tiedotuskampanjan, jossa painotetaan 
instituution tehtävää ja merkitystä;

Or. en

Tarkistus 84
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
vähemmistöjen oikeudet toteutuvat 
yleisesti; pyytää toimivaltaisia 
viranomaisia parantamaan edelleen 
osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä 
kaikille maan vähemmistöille; kehottaa 
tässä yhteydessä nopeuttamaan romanien 
integraation vuosikymmen -ohjelman 
toimintasuunnitelman toteuttamista 
romanien osallisuuden parantamiseksi ja 
tarkistamaan homojen, biseksuaalien ja 
transseksuaalien syrjinnän torjumista 

10. vaatii lisätoimia edelleen usein 
syrjintää kokevan romanivähemmistön 
oikeuksien turvaamiseksi; pyytää 
toimivaltaisia viranomaisia parantamaan 
edelleen osallistavaa ja suvaitsevaa 
ilmapiiriä kaikille maan vähemmistöille; 
kehottaa tässä yhteydessä nopeuttamaan 
romanien integraation vuosikymmen -
ohjelman toimintasuunnitelman 
toteuttamista romanien osallisuuden 
parantamiseksi ja tarkistamaan homojen, 
biseksuaalien ja transseksuaalien syrjinnän 
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koskevaa lainsäädäntöä säätämällä muun 
muassa rangaistuksia vihapuheesta ja 
saavuttamalla konkreettisia tuloksia;

torjumista koskevaa lainsäädäntöä 
säätämällä muun muassa rangaistuksia 
vihapuheesta ja saavuttamalla konkreettisia 
tuloksia;

Or. en

Tarkistus 85
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
vähemmistöjen oikeudet toteutuvat 
yleisesti; pyytää toimivaltaisia 
viranomaisia parantamaan edelleen 
osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä 
kaikille maan vähemmistöille; kehottaa 
tässä yhteydessä nopeuttamaan romanien 
integraation vuosikymmen -ohjelman 
toimintasuunnitelman toteuttamista 
romanien osallisuuden parantamiseksi ja 
tarkistamaan homojen, biseksuaalien ja 
transseksuaalien syrjinnän torjumista 
koskevaa lainsäädäntöä säätämällä muun 
muassa rangaistuksia vihapuheesta ja 
saavuttamalla konkreettisia tuloksia;

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
vähemmistöjen oikeudet toteutuvat 
yleisesti; pyytää toimivaltaisia 
viranomaisia parantamaan edelleen 
osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä 
kaikille maan vähemmistöille; kehottaa 
tässä yhteydessä nopeuttamaan romanien 
integraation vuosikymmen -ohjelman 
toimintasuunnitelman toteuttamista 
romanien osallisuuden parantamiseksi ja 
panemaan täytäntöön tai tarkistamaan 
asianmukaisesti homojen, biseksuaalien 
sekä trans- ja intersukupuolisten 
henkilöiden syrjinnän torjumista koskevaa 
lainsäädäntöä säätämällä muun muassa 
rangaistuksia vihapuheesta ja saavuttamalla 
konkreettisia tuloksia;

Or. en
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Tarkistus 86
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
vähemmistöjen oikeudet toteutuvat 
yleisesti; pyytää toimivaltaisia 
viranomaisia parantamaan edelleen 
osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä 
kaikille maan vähemmistöille; kehottaa 
tässä yhteydessä nopeuttamaan romanien 
integraation vuosikymmen -ohjelman 
toimintasuunnitelman toteuttamista 
romanien osallisuuden parantamiseksi ja 
tarkistamaan homojen, biseksuaalien ja 
transseksuaalien syrjinnän torjumista 
koskevaa lainsäädäntöä säätämällä muun 
muassa rangaistuksia vihapuheesta ja 
saavuttamalla konkreettisia tuloksia;

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
vähemmistöjen oikeudet toteutuvat 
yleisesti; pyytää toimivaltaisia 
viranomaisia parantamaan edelleen 
osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä 
kaikille maan vähemmistöille; kehottaa 
tässä yhteydessä nopeuttamaan romanien 
integraation vuosikymmen -ohjelman 
toimintasuunnitelman toteuttamista 
romanien osallisuuden parantamiseksi, 
osoittamaan riittävät ja asianmukaiset 
varat ja tarkistamaan homojen, 
biseksuaalien sekä trans- ja 
intersukupuolisten henkilöiden syrjinnän 
torjumista koskevaa lainsäädäntöä, 
edistämään tiedottamista, koulutusta ja 
muita toimia syrjinnän torjumiseksi
säätämällä muun muassa rangaistuksia 
vihapuheesta ja saavuttamalla konkreettisia 
tuloksia; kehottaa vähemmistöille ja 
haavoittuville ryhmille tarjottavia 
palveluja koskevaan suurempaan 
vastuullisuuteen;

Or. en

Tarkistus 87
Nikola Vuljanić

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
vähemmistöjen oikeudet toteutuvat 
yleisesti; pyytää toimivaltaisia 

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
vähemmistöjen oikeudet toteutuvat 
yleisesti; pyytää toimivaltaisia 
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viranomaisia parantamaan edelleen 
osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä 
kaikille maan vähemmistöille; kehottaa 
tässä yhteydessä nopeuttamaan romanien 
integraation vuosikymmen -ohjelman 
toimintasuunnitelman toteuttamista 
romanien osallisuuden parantamiseksi ja 
tarkistamaan homojen, biseksuaalien ja 
transseksuaalien syrjinnän torjumista 
koskevaa lainsäädäntöä säätämällä muun 
muassa rangaistuksia vihapuheesta ja
saavuttamalla konkreettisia tuloksia;

viranomaisia parantamaan edelleen 
osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä 
kaikille maan vähemmistöille; painottaa, 
että avain Albanian romanien ongelman 
ratkaisuun on rekisteröinti sekä asuntojen 
ja koulutuksen tarjoaminen; kehottaa 
hallitusta toteuttamaan kiireesti toimia 
tarvittavien olojen järjestämiseksi; 
kehottaa tässä yhteydessä nopeuttamaan 
romanien integraation vuosikymmen -
ohjelman toimintasuunnitelman 
toteuttamista romanien osallisuuden 
parantamiseksi ja tarkistamaan homojen, 
biseksuaalien ja transseksuaalien syrjinnän 
torjumista koskevaa lainsäädäntöä 
säätämällä muun muassa rangaistuksia 
vihapuheesta sekä saavuttamalla 
konkreettisia tuloksia;

Or. en

Tarkistus 88
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
vähemmistöjen oikeudet toteutuvat 
yleisesti; pyytää toimivaltaisia 
viranomaisia parantamaan edelleen 
osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä 
kaikille maan vähemmistöille; kehottaa 
tässä yhteydessä nopeuttamaan romanien 
integraation vuosikymmen -ohjelman 
toimintasuunnitelman toteuttamista 
romanien osallisuuden parantamiseksi ja 
tarkistamaan homojen, biseksuaalien ja 
transseksuaalien syrjinnän torjumista 
koskevaa lainsäädäntöä säätämällä muun 
muassa rangaistuksia vihapuheesta ja 
saavuttamalla konkreettisia tuloksia;

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
vähemmistöjen oikeudet toteutuvat 
yleisesti; on huolestunut siitä, että 
romanien, vammaisten ja homojen, 
biseksuaalien ja transseksuaalien 
kaltaiset ryhmät kärsivät edelleen 
syrjinnästä, myös valtion viranomaisten 
taholta; muistuttaa, että kaikkia 
vähemmistöjä on suojeltava; pyytää 
toimivaltaisia viranomaisia parantamaan 
edelleen osallistavaa ja suvaitsevaa 
ilmapiiriä kaikille maan vähemmistöille; 
kehottaa tässä yhteydessä nopeuttamaan 
romanien integraation vuosikymmen -
ohjelman toimintasuunnitelman 
toteuttamista romanien osallisuuden 
parantamiseksi ja tarkistamaan homojen, 
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biseksuaalien ja transseksuaalien syrjinnän 
torjumista koskevaa lainsäädäntöä 
säätämällä muun muassa rangaistuksia 
vihapuheesta ja saavuttamalla konkreettisia 
tuloksia; vaatii hallitusta varmistamaan, 
että asiaa koskevat säännökset pannaan 
kattavasti täytäntöön, ja rohkaisee 
viranomaisia toteuttamaan lisätoimia 
tiedottamisen lisäämiseksi kaikenlaisesta 
syrjinnästä;

Or. en

Tarkistus 89
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
vähemmistöjen oikeudet toteutuvat 
yleisesti; pyytää toimivaltaisia 
viranomaisia parantamaan edelleen 
osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä 
kaikille maan vähemmistöille; kehottaa 
tässä yhteydessä nopeuttamaan romanien 
integraation vuosikymmen -ohjelman 
toimintasuunnitelman toteuttamista 
romanien osallisuuden parantamiseksi ja 
tarkistamaan homojen, biseksuaalien ja 
transseksuaalien syrjinnän torjumista 
koskevaa lainsäädäntöä säätämällä muun 
muassa rangaistuksia vihapuheesta ja 
saavuttamalla konkreettisia tuloksia;

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
vähemmistöjen oikeudet toteutuvat 
yleisesti; pyytää toimivaltaisia 
viranomaisia parantamaan edelleen 
osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä 
kaikille maan vähemmistöille; kehottaa 
tässä yhteydessä nopeuttamaan romanien 
integraation vuosikymmen -ohjelman 
toimintasuunnitelman toteuttamista 
romanien osallisuuden parantamiseksi, 
erityisesti parantamalla tämän 
vähemmistön elinoloja, ja tarkistamaan 
homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien 
syrjinnän torjumista koskevaa 
lainsäädäntöä säätämällä muun muassa 
rangaistuksia vihapuheesta ja saavuttamalla 
konkreettisia tuloksia; toteaa, että on 
tärkeää lisätä tietoisuutta kansalaisten 
käytettävissä olevista oikeudellisista 
keinosta syrjinnän eri muodoista 
kantelemiseksi;

Or. en
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Tarkistus 90
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
vähemmistöjen oikeudet toteutuvat 
yleisesti; pyytää toimivaltaisia 
viranomaisia parantamaan edelleen 
osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä 
kaikille maan vähemmistöille; kehottaa 
tässä yhteydessä nopeuttamaan romanien 
integraation vuosikymmen -ohjelman 
toimintasuunnitelman toteuttamista 
romanien osallisuuden parantamiseksi ja 
tarkistamaan homojen, biseksuaalien ja 
transseksuaalien syrjinnän torjumista 
koskevaa lainsäädäntöä säätämällä muun 
muassa rangaistuksia vihapuheesta ja 
saavuttamalla konkreettisia tuloksia;

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
vähemmistöjen oikeudet toteutuvat 
yleisesti, mutta toteaa kuitenkin, että 
heihin kohdistuvia syrjintäongelmia ei ole 
poistettu; pyytää toimivaltaisia 
viranomaisia parantamaan edelleen 
osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä 
kaikille maan vähemmistöille ja 
vahvistamaan heidän perusoikeuksiensa 
sekä heidän kiinteistöjensä ja 
omaisuutensa suojelua; kehottaa tässä 
yhteydessä nopeuttamaan romanien 
integraation vuosikymmen -ohjelman 
toimintasuunnitelman toteuttamista 
romanien osallisuuden parantamiseksi ja 
tarkistamaan homojen, biseksuaalien ja 
transseksuaalien syrjinnän torjumista 
koskevaa lainsäädäntöä säätämällä muun 
muassa rangaistuksia vihapuheesta ja 
saavuttamalla konkreettisia tuloksia;

Or. el

Tarkistus 91
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
vähemmistöjen oikeudet toteutuvat 
yleisesti; pyytää toimivaltaisia 
viranomaisia parantamaan edelleen 
osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä 
kaikille maan vähemmistöille; kehottaa 
tässä yhteydessä nopeuttamaan romanien 

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
vähemmistöjen oikeudet toteutuvat 
yleisesti; pyytää toimivaltaisia 
viranomaisia parantamaan edelleen 
osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä 
kaikille maan vähemmistöille; kehottaa 
tässä yhteydessä nopeuttamaan romanien 
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integraation vuosikymmen -ohjelman 
toimintasuunnitelman toteuttamista 
romanien osallisuuden parantamiseksi ja 
tarkistamaan homojen, biseksuaalien ja 
transseksuaalien syrjinnän torjumista 
koskevaa lainsäädäntöä säätämällä muun 
muassa rangaistuksia vihapuheesta ja 
saavuttamalla konkreettisia tuloksia;

integraation vuosikymmen -ohjelman 
toimintasuunnitelman toteuttamista 
romanien osallisuuden parantamiseksi ja 
tarkistamaan homojen, biseksuaalien ja 
transseksuaalien syrjinnän torjumista 
koskevaa lainsäädäntöä säätämällä muun 
muassa rangaistuksia vihapuheesta ja 
saavuttamalla konkreettisia tuloksia; 
kehottaa kaikkia poliittisia puolueita 
ottamaan vastaisuudessa 
ehdokaslistoilleen vähemmistöjen 
edustajia;

Or. en

Tarkistus 92
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
vähemmistöjen oikeudet toteutuvat 
yleisesti; pyytää toimivaltaisia 
viranomaisia parantamaan edelleen 
osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä 
kaikille maan vähemmistöille; kehottaa 
tässä yhteydessä nopeuttamaan romanien 
integraation vuosikymmen -ohjelman 
toimintasuunnitelman toteuttamista 
romanien osallisuuden parantamiseksi ja 
tarkistamaan homojen, biseksuaalien ja 
transseksuaalien syrjinnän torjumista 
koskevaa lainsäädäntöä säätämällä muun 
muassa rangaistuksia vihapuheesta ja 
saavuttamalla konkreettisia tuloksia;

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
vähemmistöjen oikeudet toteutuvat 
yleisesti ja että uskonnonvapaus on laaja; 
pyytää toimivaltaisia viranomaisia 
parantamaan edelleen osallistavaa ja 
suvaitsevaa ilmapiiriä kaikille maan 
vähemmistöille; kehottaa tässä yhteydessä 
nopeuttamaan romanien integraation 
vuosikymmen -ohjelman 
toimintasuunnitelman toteuttamista 
romanien osallisuuden parantamiseksi ja 
tarkistamaan homojen, biseksuaalien ja 
transseksuaalien syrjinnän torjumista 
koskevaa lainsäädäntöä säätämällä muun 
muassa rangaistuksia vihapuheesta ja 
saavuttamalla konkreettisia tuloksia;

Or. en



PE522.826v01-00 52/68 AM\1008031FI.doc

FI

Tarkistus 93
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
vähemmistöjen oikeudet toteutuvat 
yleisesti; pyytää toimivaltaisia 
viranomaisia parantamaan edelleen 
osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä 
kaikille maan vähemmistöille; kehottaa 
tässä yhteydessä nopeuttamaan romanien
integraation vuosikymmen -ohjelman 
toimintasuunnitelman toteuttamista 
romanien osallisuuden parantamiseksi ja 
tarkistamaan homojen, biseksuaalien ja 
transseksuaalien syrjinnän torjumista 
koskevaa lainsäädäntöä säätämällä muun 
muassa rangaistuksia vihapuheesta ja 
saavuttamalla konkreettisia tuloksia;

10. panee tyytyväisenä merkille, että 
vähemmistöjen oikeudet toteutuvat 
yleisesti; pyytää toimivaltaisia 
viranomaisia parantamaan edelleen 
osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä 
kaikille maan vähemmistöille; kehottaa 
tässä yhteydessä nopeuttamaan romanien 
integraation vuosikymmen -ohjelman 
toimintasuunnitelman toteuttamista 
romanien osallisuuden parantamiseksi ja 
tarkistamaan homo- ja biseksuaalisten 
sekä trans- ja intersukupuolisten 
henkilöiden1 syrjinnän torjumista koskevaa 
lainsäädäntöä säätämällä muun muassa 
rangaistuksia vihapuheesta ja saavuttamalla 
konkreettisia tuloksia;
__________________
1 Ulkoasiainneuvoston 
24. kesäkuuta 2013 HLBTI-henkilöiden 
kaikkien ihmisoikeuksien edistämistä ja 
suojelemista koskevista suuntaviivoista 
antamien päätelmien mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 94
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on huolissaan poliittisen vaikutusvallan 
käytöstä erityisesti julkisissa viestimissä, 
vaikka tiedotusvälineissä yleisesti vallitsee 
pluralismi ja monipuolisuus; vaatii 

11. on tyytyväinen audiovisuaalisen 
median lainsäädäntökehyksen 
parannuksiin, kun laki audiovisuaalisesta 
mediasta on hyväksytty; panee merkille, 
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turvaamaan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden ja riippumattomuuden
viranomaisista sananvapauden 
edistämiseksi ja tiedotusvälineiden 
omistamista ja rahoitusta koskevan 
avoimuuden varmistamiseksi;

että tiedotusvälineissä yleisesti vallitsee 
pluralismi ja monipuolisuus; on edelleen
huolissaan poliittisen vaikutusvallan 
käytöstä viestimissä ja viestinten 
toimintaan puuttumisesta, erityisesti 
julkisissa viestimissä; painottaa, että 
tarvitaan lisätoimia, jotta voidaan 
täysimääräisesti taata tiedotusvälineitä 
sääntelevän viranomaisen ja julkisen 
yleisradiotoiminan harjoittajan 
riippumattomuus; vaatii turvaamaan 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
sananvapauden edistämiseksi ja 
tiedotusvälineiden omistamista ja 
rahoitusta koskevan avoimuuden 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 95
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on huolissaan poliittisen vaikutusvallan 
käytöstä erityisesti julkisissa viestimissä, 
vaikka tiedotusvälineissä yleisesti vallitsee 
pluralismi ja monipuolisuus; vaatii 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden ja riippumattomuuden 
viranomaisista sananvapauden 
edistämiseksi ja tiedotusvälineiden 
omistamista ja rahoitusta koskevan 
avoimuuden varmistamiseksi;

11. on huolissaan poliittisen vaikutusvallan 
käytöstä ja itsesensuurista erityisesti 
julkisen palvelun viestimissä, vaikka 
tiedotusvälineissä yleisesti vallitsee 
pluralismi ja monipuolisuus; vaatii 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden ja riippumattomuuden 
viranomaisista ja julkisen palvelun 
viestinten hallintoelimistä sananvapauden 
edistämiseksi ja tiedotusvälineiden 
omistamista ja rahoitusta koskevan 
avoimuuden varmistamiseksi; painottaa 
pitkän ajanjakson strategian tarvetta 
julkisen palvelun viestinten kehittämiseksi 
uudessa viestinjärjestelmässä;

Or. en
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Tarkistus 96
Nikola Vuljanić

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on huolissaan poliittisen vaikutusvallan 
käytöstä erityisesti julkisissa viestimissä, 
vaikka tiedotusvälineissä yleisesti vallitsee 
pluralismi ja monipuolisuus; vaatii 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden ja riippumattomuuden 
viranomaisista sananvapauden 
edistämiseksi ja tiedotusvälineiden 
omistamista ja rahoitusta koskevan 
avoimuuden varmistamiseksi;

11. korostaa, että julkisen palvelun ja 
yksityisen median ammatillisuus, 
riippumattomuus ja moniarvoisuus ovat 
äärimmäisen tärkeitä demokratian 
peruskiviä; on huolissaan poliittisen 
vaikutusvallan käytöstä ja itsesensuurista
erityisesti julkisen palvelun viestimissä, 
vaikka tiedotusvälineissä yleisesti vallitsee 
pluralismi ja monipuolisuus; vaatii 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden ja riippumattomuuden 
viranomaisista ja julkisen palvelun 
viestinten hallintoelimistä sananvapauden 
edistämiseksi ja tiedotusvälineiden 
omistamista ja rahoitusta koskevan 
avoimuuden varmistamiseksi; painottaa 
pitkän ajanjakson strategian tarvetta 
julkisen palvelun viestinten kehittämiseksi 
uudessa viestinjärjestelmässä;

Or. en

Tarkistus 97
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on huolissaan poliittisen vaikutusvallan 
käytöstä erityisesti julkisissa viestimissä, 
vaikka tiedotusvälineissä yleisesti vallitsee 
pluralismi ja monipuolisuus; vaatii 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden ja riippumattomuuden 

11. on huolissaan poliittisen vaikutusvallan 
käytöstä erityisesti julkisissa viestimissä, 
vaikka tiedotusvälineissä yleisesti vallitsee 
pluralismi ja monipuolisuus; painottaa, 
että niin sähköisen kuin perinteisen 
lehdistön ja viestinten vapaus on 
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viranomaisista sananvapauden 
edistämiseksi ja tiedotusvälineiden 
omistamista ja rahoitusta koskevan 
avoimuuden varmistamiseksi;

ratkaiseva tekijä toimivassa 
demokratiassa, ja painottaa internetin 
saatavuuden merkitystä, joka on alueen 
alhaisin, sekä digitaalisen vapauden 
merkitystä tämän osalta; vaatii 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden ja riippumattomuuden 
viranomaisista sananvapauden 
edistämiseksi ja tiedotusvälineiden 
omistamista ja rahoitusta koskevan 
avoimuuden varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 98
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on huolissaan poliittisen vaikutusvallan 
käytöstä erityisesti julkisissa viestimissä, 
vaikka tiedotusvälineissä yleisesti vallitsee 
pluralismi ja monipuolisuus; vaatii 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden ja riippumattomuuden 
viranomaisista sananvapauden 
edistämiseksi ja tiedotusvälineiden 
omistamista ja rahoitusta koskevan 
avoimuuden varmistamiseksi;

11. on huolissaan poliittisen vaikutusvallan 
käytöstä erityisesti julkisissa viestimissä, 
vaikka tiedotusvälineissä yleisesti vallitsee 
pluralismi ja monipuolisuus; vaatii 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden ja riippumattomuuden 
viranomaisista sekä niiden edistämisen
sananvapauden edistämiseksi ja 
tiedotusvälineiden omistamista ja 
rahoitusta koskevan avoimuuden 
varmistamiseksi; vaatii toimenpiteitä 
toimittajien ja näiden tutkimustyön 
suojelemiseksi;

Or. en
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Tarkistus 99
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on huolissaan poliittisen vaikutusvallan 
käytöstä erityisesti julkisissa viestimissä, 
vaikka tiedotusvälineissä yleisesti vallitsee 
pluralismi ja monipuolisuus; vaatii 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden ja riippumattomuuden 
viranomaisista sananvapauden 
edistämiseksi ja tiedotusvälineiden 
omistamista ja rahoitusta koskevan 
avoimuuden varmistamiseksi;

11. on huolissaan poliittisen vaikutusvallan 
käytöstä erityisesti julkisissa viestimissä, 
vaikka tiedotusvälineissä yleisesti vallitsee 
pluralismi ja monipuolisuus; vaatii 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden ja riippumattomuuden 
viranomaisista ja julkisen 
yleisradiotoiminnan harjoittajista
sananvapauden edistämiseksi ja 
tiedotusvälineiden omistamista ja 
rahoitusta koskevan avoimuuden 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 100
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. panee tyytyväisenä merkille uuden 
hallinnon päätöksen lisätä naisten 
määrää korkeimmissa hallinnollisissa 
viroissa ja toivoo, että tällä on myönteinen 
vaikutus koko yhteiskuntaan; vaatii 
nollatoleranssia naisiin kohdistuvan 
väkivallan osalta sekä kaikenlaisen 
sukupuoleen perustuvan eriarvoisuuden 
poistamista lainsäädännöstä ja sen 
täytäntöönpanosta; kehottaa toteuttamaan 
tasa-arvon valtavirtaistamista sekä 
keskushallinnon että paikallisilla tasoilla;

Or. en
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Tarkistus 101
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. on tyytyväinen siihen, että uudessa 
hallituksessa on kuusi naisministeriä, ja 
odottaa tämän myönteisen esimerkin 
lisäävän naisten osallisuutta politiikassa 
yleisesti ja koko yhteiskunnassa, jossa 
naisia syrjitään edelleen;

Or. en

Tarkistus 102
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa tarvetta parantaa valtiosta 
riippuvaisten ihmisten, kuten vankien, 
orpojen ja mielisairaiden oikeuksia ja 
elämänlaatua;

Or. en

Tarkistus 103
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa lisätoimiin omistusoikeutta 
koskevan strategian ja 

12. kehottaa lisätoimiin omistusoikeutta 
koskevan strategian ja 
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toimintasuunnitelman toteuttamisen 
varmistamiseksi, sillä se on yksi 
talouskehityksen kulmakivistä;

toimintasuunnitelman toteuttamisen 
varmistamiseksi, sillä se on yksi 
talouskehityksen kulmakivistä; on 
huolestunut vähäisestä edistymisestä 
kiinteistöjen rekisteröinnissä ja 
omaisuuden palauttamisessa; kehottaa 
hallitusta toimittamaan selkeän 
suunnitelman ja aikataulun Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
omistusoikeuksia koskevien tuomioiden 
täytäntöönpanosta;

Or. en

Tarkistus 104
Nikola Vuljanić

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa lisätoimiin omistusoikeutta 
koskevan strategian ja 
toimintasuunnitelman toteuttamisen 
varmistamiseksi, sillä se on yksi 
talouskehityksen kulmakivistä;

12. kehottaa lisätoimiin omistusoikeutta 
koskevan strategian ja
toimintasuunnitelman toteuttamisen 
varmistamiseksi, sillä se on yksi 
talouskehityksen kulmakivistä; on 
tyytyväinen toimiin, joita on toteutettu 
kaikkialle valtiossa rakennettujen 
laittomien rakennusten ongelman 
ratkaisemiseksi; kannustaa toteuttamaan 
lisää tämänsuuntaisia toimia;

Or. en

Tarkistus 105
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa lisätoimiin omistusoikeutta 12. kehottaa lisätoimiin omistusoikeutta 
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koskevan strategian ja 
toimintasuunnitelman toteuttamisen 
varmistamiseksi, sillä se on yksi 
talouskehityksen kulmakivistä;

koskevan strategian ja 
toimintasuunnitelman toteuttamisen 
varmistamiseksi, kiinnittäen huomiota 
myös sukupuolinäkökohtiin, sillä se on 
yksi talouskehityksen kulmakivistä;

Or. en

Tarkistus 106
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa hallitusta kehittämään 
uusiutuvia energialähteitä koskevia 
toimintalinjoja, käsittelemään 
tehokkaammin jätehuollon ongelmia ja 
kehittämään ympäristön kannalta 
kestävää matkailua; on tyytyväinen 
jätteiden tuonnista hiljattain järjestettyyn 
kansanäänestykseen, jossa noin 60 000 
albanialaista äänesti tuontia vastaan; on 
hyvin tyytyväinen 10. lokakuuta 2013 
järjestettyyn parlamentin äänestykseen, 
jossa kumottiin jätteiden tuontilupa 
22. syyskuuta 2011 annetun lain 
nro 10463 nojalla;

Or. en

Tarkistus 107
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla 
torjutaan perusteettomien turvapaikka-
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anomuksien määrän kasvamista 
pantaessa täytäntöön viisumeja koskevaa 
poikkeusjärjestelyä EU:n kanssa;

Or. fr

Tarkistus 108
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää toimivaltaisia viranomaisia 
ratkaisemaan päättäväisesti heikon 
lainvalvonnan ja veronkannon ja suuren 
harmaan talouden ongelmat, sillä ne kaikki 
haittaavat maan sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja talouden näkymiä; 
kannustaa uutta hallitusta toteuttamaan 
toimenpiteitä ja laatimaan lakeja 
työllisyyden edistämiseksi;

13. pyytää toimivaltaisia viranomaisia 
ratkaisemaan päättäväisesti heikon 
lainvalvonnan ja veronkannon ja suuren 
harmaan talouden ongelmat, sillä ne kaikki 
haittaavat maan sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja talouden näkymiä; 
kannustaa uutta hallitusta toteuttamaan 
toimenpiteitä ja laatimaan lakeja 
työllisyyden, työterveyden ja -
turvallisuuden, sosiaaliturvaoikeuksien, 
työpaikan syrjinnän vastaisten 
oikeuksien, miesten ja naisten 
samapalkkaisuuden ja muiden 
työllisyyteen liittyvien lakien
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 109
Inese Vaidere

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää toimivaltaisia viranomaisia 
ratkaisemaan päättäväisesti heikon 
lainvalvonnan ja veronkannon ja suuren 
harmaan talouden ongelmat, sillä ne kaikki 
haittaavat maan sosiaalista 

13. pyytää toimivaltaisia viranomaisia 
ratkaisemaan päättäväisesti heikon 
lainvalvonnan ja veronkannon ja suuren 
harmaan talouden ongelmat, sillä ne kaikki 
haittaavat maan sosiaalista 
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yhteenkuuluvuutta ja talouden näkymiä; 
kannustaa uutta hallitusta toteuttamaan 
toimenpiteitä ja laatimaan lakeja 
työllisyyden edistämiseksi;

yhteenkuuluvuutta ja talouden näkymiä; 
kannustaa uutta hallitusta toteuttamaan 
toimenpiteitä ja laatimaan lakeja 
työllisyyden edistämiseksi; kehottaa 
hallitusta puuttumaan talousarvion 
suureen alijäämään ja valtionvelkaan 
sekä toteuttamaan rakenneuudistuksia, 
joilla puututaan suuren alijäämän syihin;

Or. en

Tarkistus 110
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää toimivaltaisia viranomaisia 
ratkaisemaan päättäväisesti heikon 
lainvalvonnan ja veronkannon ja suuren 
harmaan talouden ongelmat, sillä ne kaikki 
haittaavat maan sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja talouden näkymiä; 
kannustaa uutta hallitusta toteuttamaan 
toimenpiteitä ja laatimaan lakeja 
työllisyyden edistämiseksi;

13. pyytää toimivaltaisia viranomaisia 
ratkaisemaan päättäväisesti heikon 
lainvalvonnan ja veronkannon ja suuren 
harmaan talouden ongelmat, sillä ne kaikki 
haittaavat maan sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja talouden näkymiä; 
kannustaa uutta hallitusta toteuttamaan 
toimenpiteitä ja laatimaan lakeja 
työllisyyden edistämiseksi; kannustaa 
edelleen viranomaisia edistämään 
makrotalouspolitiikkaa suhteellisen 
korkean valtionvelkatason korjaamiseksi 
sekä taloudellisen ja rakenteellisen 
vakauttamisen vahvistamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 111
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää toimivaltaisia viranomaisia 
ratkaisemaan päättäväisesti heikon 
lainvalvonnan ja veronkannon ja suuren 
harmaan talouden ongelmat, sillä ne kaikki 
haittaavat maan sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja talouden näkymiä; 
kannustaa uutta hallitusta toteuttamaan 
toimenpiteitä ja laatimaan lakeja 
työllisyyden edistämiseksi;

13. pyytää toimivaltaisia viranomaisia 
ratkaisemaan päättäväisesti heikon 
lainvalvonnan ja veronkannon ja suuren 
harmaan talouden ongelmat, sillä ne kaikki 
haittaavat maan sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja talouden näkymiä; 
kannustaa uutta hallitusta toteuttamaan 
toimenpiteitä ja laatimaan lakeja 
työllisyyden edistämiseksi; painottaa 
tarvetta saattaa päätökseen 
yksityistämisprosessi, koska sillä on 
valtava merkitys ratkaisevia 
talousuudistuksia läpikäyvälle valtiolle;

Or. en

Tarkistus 112
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää toimivaltaisia viranomaisia 
ratkaisemaan päättäväisesti heikon 
lainvalvonnan ja veronkannon ja suuren 
harmaan talouden ongelmat, sillä ne kaikki 
haittaavat maan sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja talouden näkymiä; 
kannustaa uutta hallitusta toteuttamaan 
toimenpiteitä ja laatimaan lakeja 
työllisyyden edistämiseksi;

13. pyytää toimivaltaisia viranomaisia 
ratkaisemaan päättäväisesti heikon 
lainvalvonnan ja veronkannon ja suuren 
harmaan talouden ongelmat, sillä ne kaikki 
haittaavat maan sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja talouden näkymiä; 
kannustaa uutta hallitusta toteuttamaan 
toimenpiteitä ja laatimaan lakeja erityisesti 
nuorten ja naisten työllisyyden 
edistämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 113
Nikola Vuljanić

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. panee huolestuneena merkille 
edistymisen puutteen sosiaalipolitiikan ja 
työllisyyden aloilla; on tyytyväinen uuden 
hallituksen ilmoittamiin aikeisiin puuttua 
ongelmaan; on tietoinen 
talousarviorajoitteista, mutta kehottaa 
kuitenkin kääntämään suuntauksen, jossa 
sosiaaliturvauudistusten määrärahoja 
leikataan; painottaa kiireellistä tarvetta 
tarjota sosiaaliapua haavoittuvimmassa 
asemassa oleville työttömien ryhmille; 
panee huolestuneena merkille, että 
lapsityövoiman käyttö on edelleen 
merkittävä haaste, ja kehottaa hallitusta 
puuttumaan määrätietoisesti asiaan;

Or. en

Tarkistus 114
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa hallitusta varmistamaan 
työlainsäädännön noudattamisen sekä 
yksityisellä että julkisella sektorilla sekä 
parantamaan kolmikantaisia 
työmarkkinaneuvotteluita ay-liikkeen 
aseman parantamiseksi ja laajemman tuen 
saamiseksi uudistuslainsäädännön 
toteuttamiselle;

14. korostaa, että Albania on ratifioinut 
ILOn kahdeksan keskeistä työntekijöiden 
oikeuksia koskevaa yleissopimusta; on 
huolissaan siitä, että työntekijöiden 
oikeuksien ja ammattijärjestöjen alalla on 
saavutettu vain vaatimatonta edistystä; 
kehottaa hallitusta vahvistamaan edelleen 
työntekijöiden ja ammattijärjestöjen 
oikeuksia; kehottaa hallitusta 
varmistamaan työlainsäädännön 
noudattamisen sekä yksityisellä että 
julkisella sektorilla sekä parantamaan 
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kolmikantaisia työmarkkinaneuvotteluita 
ay-liikkeen aseman parantamiseksi ja 
laajemman tuen saamiseksi 
uudistuslainsäädännön toteuttamiselle;

Or. en

Tarkistus 115
Nikola Vuljanić

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa hallitusta varmistamaan 
työlainsäädännön noudattamisen sekä 
yksityisellä että julkisella sektorilla sekä 
parantamaan kolmikantaisia 
työmarkkinaneuvotteluita ay-liikkeen 
aseman parantamiseksi ja laajemman tuen 
saamiseksi uudistuslainsäädännön 
toteuttamiselle;

14. kehottaa hallitusta varmistamaan 
työlainsäädännön noudattamisen sekä 
yksityisellä että julkisella sektorilla sekä 
parantamaan kolmikantaisia 
työmarkkinaneuvotteluita ay-liikkeen 
aseman parantamiseksi ja laajemman tuen 
saamiseksi uudistuslainsäädännön 
toteuttamiselle; panee huolestuneena 
merkille, että kolmikantaiset 
työmarkkinaneuvottelut ovat keskeytyneet, 
koska kansallisen työneuvoston 
toimikausi päättyi maaliskuussa 2013, ja 
että kaksikantaiset 
työmarkkinaneuvottelut ovat edelleen 
heikot, erityisesti yksityisellä sektorilla; 
muistuttaa, että työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelu ja työoikeuksien 
kunnioittaminen ovat sosiaalisen 
markkinatalouden kulmakiviä;

Or. en
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Tarkistus 116
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. on tyytyväinen uhkapelin 
kuriinpanoon uuden hallituksen toimesta 
silloin, kun sen todetaan olevan 
talousrikollisuuden tai järjestäytyneen 
rikollisuuden taustalla; kehottaa 
viranomaisia kuitenkin toimimaan 
oikeasuhteisesti ja kunnioittaen 
täysimääräisesti kansalaisvapauksia sekä 
sallimaan mahdollisimman laajasti 
lainkuuliaisten kansalaisten lailliset 
liiketoimet tai vapaa-ajan toiminnot;

Or. en

Tarkistus 117
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. painottaa, että erityishuomiota olisi 
kiinnitettävä lasten oikeuksien suojeluun, 
ja kehottaa investoimaan varhaisvaiheen 
oppimiseen syrjäytymisen estämiseksi 
erityisesti vähäosaisten yhteisöjen lasten 
keskuudessa ja kohdennettuihin toimiin, 
joilla turvataan lastenhoito, ravitsemus ja 
perheiden tukeminen, jotta estetään 
köyhyyden siirtyminen sukupolvesta 
toiseen; painottaa, että on välittömästi 
parannettava lasten tilannetta 
oikeudenkäynneissä parhaiden 
eurooppalaisten käytäntöjen mukaisesti;

15. painottaa, että erityishuomiota olisi 
kiinnitettävä lasten oikeuksien suojeluun, 
ja kehottaa investoimaan varhaisvaiheen 
oppimiseen syrjäytymisen estämiseksi 
erityisesti vähemmistöryhmien tai
vähäosaisten yhteisöjen lasten keskuudessa 
ja kohdennettuihin toimiin, joilla turvataan 
lastenhoito, ravitsemus ja perheiden 
tukeminen, jotta estetään köyhyyden 
siirtyminen sukupolvesta toiseen; 
painottaa, että on välittömästi parannettava 
lasten tilannetta oikeudenkäynneissä 
parhaiden eurooppalaisten käytäntöjen 
mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 118
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa hallitusta lisäämään 
pyrkimyksiä lakien toimeenpanemiseksi ja 
naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-
arvoa koskevan politiikan 
täytäntöönpanemiseksi kiinnittäen 
erityistä huomiota naisten suojelemiseen 
kaikilta väkivallan muodoilta ja heidän 
yhdenvertaiseen osallistumiseensa 
julkiseen ja poliittiseen elämään;

Or. en

Tarkistus 119
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. toteaa, että Albanian taloudessa on 
rakenteellisia ongelmia ja työttömyysaste 
on korkea; painottaa tämän osalta, että 
uudistukset liiketoiminta- ja 
investointiympäristön parantamiseksi ovat 
ratkaisevan tärkeitä;

Or. en
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Tarkistus 120
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. painottaa, että on tärkeää varmistaa 
julkisen koulutusjärjestelmän sekä 
T&K-sektorin asianmukainen rahoitus;

Or. en

Tarkistus 121
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee tyytyväisenä merkille Albanian 
vakauttavan roolin Länsi-Balkanilla 
erityisesti suhteissa niihin
naapurivaltioihin, joissa asuu suuria 
albaanivähemmistöjä, ja sen panoksen 
uskonnollisen sopusoinnun luomisessa;

16. panee tyytyväisenä merkille Albanian 
vakauttavan roolin Länsi-Balkanilla 
erityisesti suhteissa naapurivaltioihin, 
joista osassa asuu suuria 
albaanivähemmistöjä, ja sen panoksen 
uskonnollisen sopusoinnun luomisessa;

Or. el

Tarkistus 122
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille, että uusi 
hallitus on sanoutunut irti 
kansallismielisestä puheesta, ja painottaa 
Albanian keskeistä roolia hyvien 
naapuruussuhteiden edistämisessä Länsi-
Balkanilla; kannustaa Albaniaa jatkamaan 
rakentavalla linjallaan alueella;

17. panee tyytyväisenä merkille, että uusi 
hallitus on sanoutunut irti 
kansallismielisestä puheesta ja että se 
pyrkii ongelmattomaan 
naapuruuspolitiikkaan; painottaa 
Albanian keskeistä roolia hyvien 
naapuruussuhteiden edistämisessä Länsi-



PE522.826v01-00 68/68 AM\1008031FI.doc

FI

Balkanilla; kannustaa Albaniaa jatkamaan 
rakentavalla linjallaan alueella;

Or. en


