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Predlog spremembe 1
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
Evropskemu parlamentu in Svetu z 
naslovom „Širitvena strategija in glavni 
izzivi za obdobje 2013–2014“ 
(COM(2013)0700 final) in delovnega 
dokumenta služb Komisije z naslovom 
„Poročilo o napredku Albanije za leto 
2013“ (SWD(2013)0414 final),

Or. en

Predlog spremembe 2
Libor Rouček

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Poročila o napredku
Albanije za leto 2013 in sporočila 
Komisije Evropskemu parlamentu in 
Svetu z naslovom „Širitvena strategija in 
glavni izzivi za obdobje 2013–2014“ z dne 
16. oktobra 2013,

Or. en

Predlog spremembe 3
Libor Rouček

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
Evropskemu parlamentu in Svetu z 
naslovom „Mnenje Komisije o prošnji 
Albanije za članstvo v Evropski uniji“ z 
dne 9. novembra 2010 (COM(2010)0680),

Or. en

Predlog spremembe 4
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne 
zadeve z dne 11. decembra 2012 o širitvi 
in stabilizacijsko-pridružitvenem procesu,

Or. en

Predlog spremembe 5
Libor Rouček

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje 
zadeve z dne 11. decembra 2012, ki jih je 
Evropski svet potrdil dne 14. decembra 
2012,

Or. en

Predlog spremembe 6
Tanja Fajon
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov s pete seje 
Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta med 
Albanijo in Evropsko unijo z dne 23. 
aprila 2013,

Or. en

Predlog spremembe 7
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. 
oktobra 2013 o proračunskem upravljanju 
predpristopnih sredstev Evropske unije na 
področju pravosodnih sistemov in boja 
proti korupciji v državah kandidatkah in 
potencialnih državah kandidatkah1 ter 
svojih opažanj o Albaniji,
__________________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0434.

Or. en

Predlog spremembe 8
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočil šestega 
stabilizacijsko-pridružitvenega 
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parlamentarnega odbora Evropska unija–
Albanija z dne 28. in 29. oktobra 2013,

Or. en

Predlog spremembe 9
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočil s šeste seje 
stabilizacijsko-pridružitvenega 
parlamentarnega odbora EU–Albanija z 
dne 28. in 29. oktobra 2013,

Or. en

Predlog spremembe 10
Libor Rouček

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je bil dosežen zadovoljiv in dober
napredek glede načrta reform in 12 
ključnih prednostnih nalog na podlagi 
mnenja Komisije iz leta 2010; ker izzivi 
ostajajo in se je treba še naprej 
spoprijemati z njimi na poti do članstva v 
EU;

A. ker je Albanija dosegla znaten
napredek pri izpolnjevanju 12 ključnih 
prednostnih nalog na podlagi mnenja 
Komisije iz leta 2010 in proces reform 
poteka zadovoljivo; ker izzivi ostajajo in se 
je treba še naprej spoprijemati z njimi na 
poti do članstva v EU;

Or. en

Predlog spremembe 11
Arnaud Danjean
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je bil dosežen zadovoljiv in dober
napredek glede načrta reform in 12 
ključnih prednostnih nalog na podlagi 
mnenja Komisije iz leta 2010; ker izzivi 
ostajajo in se je treba še naprej 
spoprijemati z njimi na poti do članstva v 
EU;

A. ker je bil dosežen napredek glede načrta 
reform in 12 ključnih prednostnih nalog na 
podlagi mnenja Komisije iz leta 2010; ker 
izzivi ostajajo in se je treba še naprej 
spoprijemati z njimi na poti do članstva v 
EU;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je bil dosežen zadovoljiv in dober
napredek glede načrta reform in 12 
ključnih prednostnih nalog na podlagi 
mnenja Komisije iz leta 2010; ker izzivi 
ostajajo in se je treba še naprej 
spoprijemati z njimi na poti do članstva v 
EU;

A. ker je bil dosežen zadovoljiv napredek 
glede načrta reform in 12 ključnih 
prednostnih nalog na podlagi mnenja 
Komisije iz leta 2010; ker izzivi ostajajo in 
se je treba še naprej spoprijemati z njimi na 
poti do članstva v EU;

Or. en

Predlog spremembe 13
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je bil dosežen zadovoljiv in dober 
napredek glede načrta reform in 12 

A. ker je bil dosežen zadovoljiv in dober 
napredek glede načrta reform in 12 
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ključnih prednostnih nalog na podlagi 
mnenja Komisije iz leta 2010; ker izzivi 
ostajajo in se je treba še naprej 
spoprijemati z njimi na poti do članstva v 
EU;

ključnih prednostnih nalog na podlagi 
mnenja Komisije iz leta 2010; ker je 
Albanija z medstrankarskim soglasjem 
sprejela preostale ključne ukrepe za 
reformo sodstva in javne uprave ter 
parlamentarno reformo; ker izzivi 
ostajajo in se je treba hitro in učinkovito 
spoprijeti z njimi za nadaljnji napredek na 
poti do članstva v EU;

Or. en

Predlog spremembe 14
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je ustrezen potek parlamentarnih 
volitev junija 2013 in nemoten prenos 
oblasti pozitivno vplival na proces 
demokratizacije v državi in izboljšal njeno 
podobo v mednarodni javnosti;

B. ker ustrezen potek parlamentarnih 
volitev junija 2013 in nemoten prenos 
oblasti pozitivno vpliva na proces 
demokratizacije v državi in povečuje njen 
ugled v mednarodni javnosti;

Or. en

Predlog spremembe 15
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je ustrezen potek parlamentarnih 
volitev junija 2013 in nemoten prenos 
oblasti pozitivno vplival na proces 
demokratizacije v državi in izboljšal njeno 
podobo v mednarodni javnosti;

B. ker je razmeroma ustrezen potek 
parlamentarnih volitev junija 2013 in 
nemoten prenos oblasti pozitivno vplival 
na proces demokratizacije v državi;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker se je kljub že doseženemu 
napredku novo zakonodajno obdobje 
parlamenta znova začelo s trenji med 
političnimi silami; ker ti dogodki kažejo, 
da morajo politične sile nujno spodbujati 
duh dialoga, sodelovanja in kompromisa, 
zlasti v odnosih med dvema največjima 
političnima silama in tudi med vsemi 
drugimi zainteresiranimi stranmi v 
družbenem življenju države;

Or. en

Predlog spremembe 17
Libor Rouček

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je imel Evropski parlament 
pomembno vlogo v prizadevanjih za 
vzpostavitev zdravega političnega ozračja 
v državi; ker je trajen politični dialog 
bistvenega pomena za ohranjanje zagona 
v procesu reform in izvajanju agende EU; 

Or. en

Predlog spremembe 18
Monica Luisa Macovei
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker neodvisnost sodstva, boj proti 
korupciji, organizirani kriminal ter 
trgovina z ljudmi, orožjem in mamili 
ostajajo posebno zaskrbljujoča področja;  
ker je močna politična podpora ključni 
element za vzpostavitev učinkovitih in 
trajnih reform za boj proti korupciji in 
organiziranemu kriminalu ter za v celoti 
neodvisno sodstvo; 

Or. en

Predlog spremembe 19
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je napredek pri reformah, 
povezanih s pravno državo ter bojem proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu, 
bistvenega pomena za napredek v procesu 
vključevanja v EU;

Or. en

Predlog spremembe 20
Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker bi se bilo treba še bolj zavzemati za 
pravice manjšin, zlasti Romov;

D. ker bi se bilo treba še bolj zavzemati za 
pravice manjšin, zlasti Romov; ker so 
življenjske razmere Romov v Albaniji 
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pretresljive in jih je treba nemudoma 
izboljšati, zlasti glede dostopa Romov do 
registracije, stanovanj in izobraževanja ter 
vključevanja romskih otrok v 
izobraževalni sistem od predšolske do 
visokošolske ravni;

Or. en

Predlog spremembe 21
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker bi se bilo treba še bolj zavzemati za 
pravice manjšin, zlasti Romov;

D. ker bi se bilo treba še bolj zavzemati za 
pravice manjšin, zlasti Romov in skupnosti 
LGBTI;

Or. en

Predlog spremembe 22
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker bi se bilo treba še bolj zavzemati za 
pravice manjšin, zlasti Romov;

D. ker bi se bilo treba še bolj zavzemati za 
pravice manjšin, zlasti Romov in oseb 
LGBTI;

Or. en

Predlog spremembe 23
Inese Vaidere
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Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker so družbene reforme prav tako 
pomembne kot politične in zakonodajne;
ker si Albanija prizadeva za to, da bi 
povišala raven socialne kohezije in pri tem
potrebuje močno podporo EU;

E. ker so družbene reforme prav tako 
pomembne kot politične in zakonodajne;
ker si Albanija prizadeva za to, da bi 
povišala raven socialne kohezije, in pri tem
prejema močno podporo EU; ker je javni 
dolg presegel 60 % BDP in bo ponovna 
vzpostavitev vzdržnosti dolga zahtevala 
trdno zavezanost stalni fiskalni 
konsolidaciji v srednjeročnem obdobju; 

Or. en

Predlog spremembe 24
Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker so družbene reforme prav tako 
pomembne kot politične in zakonodajne;
ker si Albanija prizadeva za to, da bi 
povišala raven socialne kohezije in pri tem 
potrebuje močno podporo EU;

E. ker so družbene reforme prav tako 
pomembne kot politične in zakonodajne;
ker si Albanija prizadeva za to, da bi 
povišala raven socialne kohezije, in pri tem 
potrebuje močno podporo EU, skupaj z 
okrepljenimi prizadevanji vlade kot tretje 
stranke za spodbujanje socialnega dialoga 
skupaj s sindikati in združenji 
delodajalcev;

Or. en

Predlog spremembe 25
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je strokovna in učinkovita in na 
zaslugah utemeljena javna uprava zelo 
pomembna za vsako državo, ki želi postati 
članica EU;

Or. en

Predlog spremembe 26
Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker sta korupcija in nekaznovanje 
zločinov še vedno močno razširjena v 
albanski družbi; ker državne institucije, ki 
se ukvarjajo z bojem proti korupciji, 
ostajajo dovzetne za politične pritiske in 
vpliv; ker korupcija v sodstvu in 
represivnih organih še vedno predstavlja 
zelo resno težavo;

Or. en

Predlog spremembe 27
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je napredek vsake države na poti k 
članstvu v EU odvisen od njenih 
prizadevanj za izpolnitev københavnskih 
meril in pogojev v okviru stabilizacijsko-
pridružitvenega procesa;

Or. en
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Predlog spremembe 28
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker mora širitvena politika ostati 
verodostojna, dosežke pri reformah pa je 
treba nagraditi; ker je za Albanijo status 
kandidatke dosegljiv, saj je dosegla in še 
dosega konkretne rezultate na ključnih 
področjih reforme;

F. ker mora širitvena politika upoštevati
dosežke pri reformah; ker je Albanija
dosegla in še dosega obetavne rezultate na 
ključnih področjih reforme;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker mora širitvena politika ostati 
verodostojna, dosežke pri reformah pa je 
treba nagraditi; ker je za Albanijo status 
kandidatke dosegljiv, saj je dosegla in še 
dosega konkretne rezultate na ključnih 
področjih reforme;

F. ker mora širitvena politika ostati 
verodostojna in temeljiti na izpolnjevanju 
objektivnih meril; ker je za Albanijo status 
kandidatke dosegljiv, saj je izpolnila 
potrebna merila za ta korak;

Or. en

Predlog spremembe 30
Libor Rouček

Predlog resolucije
Uvodna izjava F
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Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker mora širitvena politika ostati 
verodostojna, dosežke pri reformah pa je 
treba nagraditi; ker je za Albanijo status 
kandidatke dosegljiv, saj je dosegla in še 
dosega konkretne rezultate na ključnih 
področjih reforme;

F. ker mora širitvena politika ostati 
verodostojna, dosežke pri reformah pa je 
treba nagraditi; ker si Albanija zasluži
status kandidatke, saj je dosegla in še 
dosega konkretne rezultate na ključnih 
področjih reforme; ker bo priznanje 
statusa kandidatke zagotovilo dragoceno 
spodbudo za nadaljnji napredek v procesu 
vključevanja; 

Or. en

Predlog spremembe 31
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker mora širitvena politika ostati 
verodostojna, dosežke pri reformah pa je 
treba nagraditi; ker je za Albanijo status 
kandidatke dosegljiv, saj je dosegla in še 
dosega konkretne rezultate na ključnih 
področjih reforme;

F. ker mora širitvena politika ostati 
verodostojna, dosežke pri reformah pa je 
treba nagraditi; ker je za Albanijo status 
kandidatke sedaj dosegljiv, saj je dosegla 
in še dosega konkretne rezultate na 
ključnih področjih reforme;

Or. en

Predlog spremembe 32
Libor Rouček

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker začetek pristopnih pogajanj ostaja 
pogojen z napredkom pri izpolnjevanju 
petih ključnih prednostnih nalog;
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Or. en

Predlog spremembe 33
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je EU načela pravne države 
postavila v osrčje širitvenega procesa;

Or. en

Predlog spremembe 34
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. pozdravlja in odločno podpira 
priporočilo Komisije, da EU Albaniji 
podeli status države kandidatke; poziva 
Evropski svet, naj sprejme to odločitev na 
svojem zasedanju decembra 2013; poziva 
albanske oblasti in politične sile, naj 
utrdijo doslej doseženi napredek in še 
dodatno okrepijo prizadevanja, da bi 
omogočile pozitivno odločitev o 
čimprejšnjem začetku pristopnih 
pogajanj;

Or. en

Predlog spremembe 35
Knut Fleckenstein

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. čestita vsem političnim silam, ker so bile 
nedavne parlamentarne volitve na splošno 
izvedene pravilno in je prenos oblasti 
potekal nemoteno; meni, da je za napredek 
ključnega pomena, da se ohrani pristen 
politični dialog in sodelovanje med vsemi 
strankami ter sklepa kompromise;

1. čestita vsem političnim silam, ker so bile 
nedavne parlamentarne volitve na splošno 
izvedene pravilno in je prenos oblasti 
potekal nemoteno; priporoča nadaljnjo 
krepitev javnega zaupanja v volilni 
postopek, med drugim s krepitvijo 
institucionalne neodvisnosti osrednje 
volilne komisije in strokovnosti 
odgovornih za izvedbo volitev; meni, da je 
za napredek ključnega pomena, da se 
ohrani pristen politični dialog in 
sodelovanje med vsemi strankami ter 
sklepajo kompromisi;

Or. en

Predlog spremembe 36
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. čestita vsem političnim silam, ker so bile 
nedavne parlamentarne volitve na splošno 
izvedene pravilno in je prenos oblasti 
potekal nemoteno; meni, da je za napredek 
ključnega pomena, da se ohrani pristen 
politični dialog in sodelovanje med vsemi 
strankami ter sklepa kompromise;

1. čestita vsem političnim silam, ker so bile 
nedavne parlamentarne volitve na splošno 
izvedene pravilno in je prenos oblasti 
potekal nemoteno; izraža zadovoljstvo, da 
je evropsko združevanje glavna 
prednostna naloga nove vlade; meni, da je 
za nadaljnji napredek ključnega pomena, 
da se ohrani pristen politični dialog in 
sodelovanje med vsemi strankami ter 
sklepajo kompromisi;

Or. en

Predlog spremembe 37
Tanja Fajon
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. čestita vsem političnim silam, ker so bile 
nedavne parlamentarne volitve na splošno 
izvedene pravilno in je prenos oblasti 
potekal nemoteno; meni, da je za napredek 
ključnega pomena, da se ohrani pristen 
politični dialog in sodelovanje med vsemi 
strankami ter sklepa kompromise;

1. čestita vsem političnim silam, ker so bile 
nedavne parlamentarne volitve na splošno 
izvedene pravilno in je prenos oblasti 
potekal nemoteno; meni, da je za napredek 
ključnega pomena, da se ohrani pristen 
politični dialog in sodelovanje med vsemi 
strankami ter sklepajo kompromisi; poziva 
vse politične stranke, naj si prizadevajo za 
vzpostavitev višje ravni političnega 
dialoga in krepitev politične kulture;

Or. en

Predlog spremembe 38
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. čestita vsem političnim silam, ker so bile 
nedavne parlamentarne volitve na splošno 
izvedene pravilno in je prenos oblasti 
potekal nemoteno; meni, da je za napredek 
ključnega pomena, da se ohrani pristen 
politični dialog in sodelovanje med vsemi 
strankami ter sklepa kompromise;

1. čestita vsem političnim silam, ker so bile 
nedavne parlamentarne volitve na splošno 
izvedene pravilno in je prenos oblasti 
potekal nemoteno; meni, da je za napredek 
ključnega pomena, da se ohrani pristen 
politični dialog in sodelovanje med vsemi 
strankami ter sklepajo kompromisi;
poudarja, da so vse politične stranke 
dolžne izboljšati in krepiti to politično 
kulturo;

Or. en

Predlog spremembe 39
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. čestita vsem političnim silam, ker so bile 
nedavne parlamentarne volitve na splošno 
izvedene pravilno in je prenos oblasti 
potekal nemoteno; meni, da je za napredek 
ključnega pomena, da se ohrani pristen 
politični dialog in sodelovanje med vsemi 
strankami ter sklepa kompromise;

1. čestita vsem političnim silam, ker so bile 
nedavne parlamentarne volitve na splošno 
izvedene razmeroma pravilno in je prenos 
oblasti potekal nemoteno; meni, da je za 
napredek ključnega pomena, da se ohrani 
pristen politični dialog in sodelovanje med 
vsemi strankami ter sklepajo kompromisi;

Or. en

Predlog spremembe 40
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. čestita vsem političnim silam, ker so bile 
nedavne parlamentarne volitve na splošno 
izvedene pravilno in je prenos oblasti 
potekal nemoteno; meni, da je za napredek 
ključnega pomena, da se ohrani pristen 
politični dialog in sodelovanje med vsemi 
strankami ter sklepa kompromise;

1. čestita vsem političnim silam, ker so bile 
nedavne parlamentarne volitve na splošno 
izvedene pravilno in je prenos oblasti 
potekal nemoteno; meni, da je za napredek
pri političnih procesih ključnega pomena, 
da se ohrani pristen politični dialog in 
sodelovanje med vsemi strankami ter 
sklepajo kompromisi;

Or. en

Predlog spremembe 41
Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi se morale vse politične 
stranke in akterji v Albaniji, vključno z 
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mediji in civilno družbo, zavzemati za 
izboljšanje političnega ozračja v državi, da 
bi omogočili dialog in vzajemno 
razumevanje; zato poziva vse politične 
stranke, nevladne organizacije, sindikate 
in druge zainteresirane strani, naj si 
iskreno prizadevajo za izboljšanje 
političnega ozračja v državi;

Or. en

Predlog spremembe 42
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba posvetiti posebno 
pozornost odpravljanju političnih 
imenovanj in nepotizma; poleg tega 
poziva vlado, naj vzpostavi pregledno 
kadrovsko politiko; 

Or. en

Predlog spremembe 43
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da si je treba za povezovanje z 
EU resnično prizadevati na nacionalni 
ravni in da mora ta projekt vključevati vse 
politične sile in civilno družbo;

2. poudarja, da mora proces evropskega 
povezovanja imeti široko politično in 
javno podporo; spodbuja vlado, naj si
dosledno prizadeva za reforme, potrebne 
za povezovanje, in v ta prizadevanja 
vključi vse politične sile in civilno družbo;

Or. en
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Predlog spremembe 44
Knut Fleckenstein

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da si je treba za povezovanje z
EU resnično prizadevati na nacionalni 
ravni in da mora ta projekt vključevati vse 
politične sile in civilno družbo;

2. poudarja, da si je treba za priprave na 
pristop k EU resnično prizadevati na 
nacionalni ravni in da mora ta projekt 
vključevati vse politične sile in civilno 
družbo; poziva albansko vlado, naj okrepi 
upravne zmogljivosti z nadaljevanjem 
izvajanja reforme javne uprave ter s 
podpiranjem depolitizacije in poznavanja 
prava EU in procesov odločanja; 

Or. en

Predlog spremembe 45
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da si je treba za povezovanje z
EU resnično prizadevati na nacionalni 
ravni in da mora ta projekt vključevati vse 
politične sile in civilno družbo;

2. poudarja, da si je treba za vključitev v
EU resnično prizadevati na nacionalni 
ravni in da mora ta projekt vključevati vse 
politične sile v tesnem sodelovanju s
civilno družbo;

Or. en

Predlog spremembe 46
Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da si je treba za povezovanje z
EU resnično prizadevati na nacionalni 
ravni in da mora ta projekt vključevati vse 
politične sile in civilno družbo;

2. poudarja, da si je treba za vključitev v
EU resnično prizadevati na nacionalni 
ravni in da mora ta projekt vključevati vse 
politične sile in civilno družbo; meni, da je 
pomembno, da civilna družba, mediji in 
državljani Albanije od svojih voditeljev 
zahtevajo prevzemanje odgovornosti za 
specifične politične izide, zlasti v zvezi s 
procesom vključevanja v EU;

Or. en

Predlog spremembe 47
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je prišlo do spodbudnega 
napredka pri načrtu reform in izraža 
zaupanje v potenciale, zmožnosti in 
predanost Albanije, da bo napredovala na 
poti k Evropski uniji; čestita za sprejetje 
ključnih reformnih ukrepov, kot so 
revizija parlamentarnega poslovnika, 
sprejetje zakona o javnih uslužbencih in 
predlogov sprememb k zakonu o višjem 
sodišču;

3. ugotavlja, da je prišlo do spodbudnega 
napredka pri načrtu reform, in izraža 
zaupanje v potenciale, zmožnosti in 
predanost Albanije, da bo napredovala na 
poti k Evropski uniji; čestita za sprejetje 
ključnih zakonodajnih reform, kot so 
revizija parlamentarnega poslovnika,
sprejetje zakona o javnih uslužbencih in 
sprememba zakona o višjem sodišču;

Or. en

Predlog spremembe 48
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je prišlo do spodbudnega 
napredka pri načrtu reform in izraža 
zaupanje v potenciale, zmožnosti in 
predanost Albanije, da bo napredovala na 
poti k Evropski uniji; čestita za sprejetje 
ključnih reformnih ukrepov, kot so revizija 
parlamentarnega poslovnika, sprejetje 
zakona o javnih uslužbencih in predlogov 
sprememb k zakonu o višjem sodišču;

3. ugotavlja, da je prišlo do spodbudnega 
napredka pri načrtu reform, in izraža 
zaupanje v potenciale, zmožnosti in 
predanost Albanije, da bo napredovala na 
poti k Evropski uniji, če bodo politične sile 
še naprej konstruktivno sodelovale; čestita 
za sprejetje ključnih reformnih ukrepov, 
kot so revizija parlamentarnega poslovnika, 
sprejetje zakona o javnih uslužbencih in 
sprememba zakona o višjem sodišču, in 
Albanijo spodbuja, naj te reforme
učinkovito izvaja;

Or. en

Predlog spremembe 49
Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je prišlo do spodbudnega 
napredka pri načrtu reform in izraža 
zaupanje v potenciale, zmožnosti in 
predanost Albanije, da bo napredovala na 
poti k Evropski uniji; čestita za sprejetje 
ključnih reformnih ukrepov, kot so revizija 
parlamentarnega poslovnika, sprejetje 
zakona o javnih uslužbencih in predlogov 
sprememb k zakonu o višjem sodišču;

3. ugotavlja, da je prišlo do spodbudnega 
napredka pri načrtu reform, in izraža 
zaupanje v potenciale, zmožnosti in 
predanost Albanije, da bo napredovala na 
poti k Evropski uniji; čestita za sprejetje 
ključnih reformnih ukrepov, kot so revizija 
parlamentarnega poslovnika, sprejetje 
zakona o javnih uslužbencih in sprememba 
zakona o višjem sodišču; opozarja na 
preostale pomanjkljivosti v izvajanju 
zakonodaje in poudarja, da je treba 
okrepiti izvajanje načrta reform in 
zagotoviti jasne rezultate;

Or. en

Predlog spremembe 50
Eduard Kukan



PE522.826v01-00 24/62 AM\1008031SL.doc

SL

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je prišlo do spodbudnega 
napredka pri načrtu reform in izraža 
zaupanje v potenciale, zmožnosti in 
predanost Albanije, da bo napredovala na 
poti k Evropski uniji; čestita za sprejetje 
ključnih reformnih ukrepov, kot so revizija 
parlamentarnega poslovnika, sprejetje 
zakona o javnih uslužbencih in predlogov 
sprememb k zakonu o višjem sodišču;

3. ugotavlja, da je prišlo do spodbudnega 
napredka pri načrtu reform, in izraža 
zaupanje v potenciale, zmožnosti in 
predanost Albanije, da bo napredovala na 
poti k Evropski uniji; čestita za sprejetje 
ključnih reformnih ukrepov, kot so revizija 
parlamentarnega poslovnika, sprejetje 
zakona o javnih uslužbencih in sprememba 
zakona o višjem sodišču; poziva vladajočo 
večino in opozicijo, naj pri sprejemanju in 
izvajanju ključnih reform podpirata 
medstrankarsko sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 51
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Albanijo, naj pravočasno in 
učinkovito uveljavi zakon o državni 
upravi, pravočasno sprejme zakon o 
splošnem upravnem postopku in izboljša 
zakon o organizaciji in delovanju javne 
uprave;  poudarja potrebo po močnejšem 
oddelku za javno upravo in v celoti 
delujočem informacijskem sistemu za 
upravljanje človeških virov;

Or. en

Predlog spremembe 52
Elena Băsescu
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja stalno zavezanost k 
vključevanju v EU in modernizaciji države 
ter izvajanju nadaljnjih reform; poziva 
Albanijo, naj še naprej dosega rezultate v 
skladu s ključnimi prednostnimi nalogami 
na podlagi mnenja Komisije iz leta 2010, 
zlasti glede spoštovanja pravne države, 
boja proti korupciji in organiziranemu 
kriminalu, med drugim tudi s stalnim 
doseganjem dobrih rezultatov;

4. pozdravlja zavezanost k vključevanju v 
EU in modernizaciji države ter izvajanju 
nadaljnjih reform; poziva Albanijo, naj še 
naprej dosega rezultate v skladu s 
ključnimi prednostnimi nalogami na 
podlagi mnenja Komisije iz leta 2010, 
zlasti glede spoštovanja pravne države, 
boja proti korupciji in organiziranemu 
kriminalu, med drugim tudi s stalnim 
doseganjem dobrih rezultatov in sprejetjem 
manjkajoče zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 53
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja stalno zavezanost k 
vključevanju v EU in modernizaciji države 
ter izvajanju nadaljnjih reform; poziva 
Albanijo, naj še naprej dosega rezultate v 
skladu s ključnimi prednostnimi nalogami 
na podlagi mnenja Komisije iz leta 2010, 
zlasti glede spoštovanja pravne države, 
boja proti korupciji in organiziranemu 
kriminalu, med drugim tudi s stalnim 
doseganjem dobrih rezultatov;

4. pozdravlja stalno zavezanost k 
vključevanju v EU in modernizaciji države 
ter izvajanju nadaljnjih reform; poziva 
Albanijo, naj še naprej dosega rezultate v 
skladu s ključnimi prednostnimi nalogami 
na podlagi mnenja Komisije iz leta 2010, 
zlasti glede spoštovanja pravne države, 
boja proti korupciji in organiziranemu 
kriminalu, med drugim tudi s stalnim 
doseganjem dobrih rezultatov; poziva 
Albanijo, naj za okrepitev evropskega 
programa reform izboljša usklajevanje 
med Ministrstvom za evropsko integracijo 
in resornimi ministrstvi; 

Or. en
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Predlog spremembe 54
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja stalno zavezanost k 
vključevanju v EU in modernizaciji države 
ter izvajanju nadaljnjih reform; poziva 
Albanijo, naj še naprej dosega rezultate v 
skladu s ključnimi prednostnimi nalogami 
na podlagi mnenja Komisije iz leta 2010, 
zlasti glede spoštovanja pravne države, 
boja proti korupciji in organiziranemu 
kriminalu, med drugim tudi s stalnim 
doseganjem dobrih rezultatov;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. en

Predlog spremembe 55
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Svet, naj potrdi napredek 
Albanije tako, da ji podeli status 
kandidatke;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 56
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Svet, naj potrdi napredek 5. poziva Svet, naj potrdi napredek



AM\1008031SL.doc 27/62 PE522.826v01-00

SL

Albanije tako, da ji podeli status 
kandidatke;

Albanije; ugotavlja, da bi Albaniji lahko 
bil podeljen status kandidatke, odvisno od 
napredka pri izpolnjevanju pogojev, ki so 
bili določeni, ko je Svet sprejel svoje 
sklepe iz decembra 2012, zlasti v zvezi z 
organiziranim kriminalom in korupcijo;

Or. fr

Predlog spremembe 57
Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Svet, naj potrdi napredek 
Albanije tako, da ji podeli status 
kandidatke;

5. poziva Svet, naj potrdi napredek 
Albanije tako, da ji nemudoma podeli 
status kandidatke;

Or. en

Predlog spremembe 58
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva k nadaljnjim prizadevanjem za
krepitev neodvisnosti, odgovornosti, 
nepristranosti in učinkovitosti
pravosodnega sistema, vključno z visokim 
sodnim svetom; poziva oblasti, naj 
izboljšajo dostop do sodnega varstva za 
vse, ki to potrebujejo, med drugim tudi z 
dejavnostmi državne komisije za pravno 
pomoč za večjo ozaveščenost in 
ustanovitvijo načrtovanih lokalnih pisarn 
za pravno pomoč; poziva oblasti, naj 
okrepijo neodvisnost, učinkovitost in 
uspešnosti struktur za človekove pravice, 

6. poziva k nadaljnjim prizadevanjem za
reformo pravosodnega sistema, vključno z 
visokim sodnim svetom, in sicer s 
krepitvijo njegove neodvisnosti, 
odgovornosti, nepristranosti in 
učinkovitosti; poziva oblasti, naj izboljšajo 
dostop do sodnega varstva za vse, ki to 
potrebujejo, med drugim tudi z 
dejavnostmi državne komisije za pravno 
pomoč za večjo ozaveščenost in 
ustanovitvijo načrtovanih lokalnih pisarn 
za pravno pomoč; poziva oblasti, naj 
okrepijo neodvisnost, učinkovitost in 
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kot je varuh človekovih pravic in komisar 
za zaščito pred diskriminacijo;

uspešnosti struktur za človekove pravice, 
kot je varuh človekovih pravic in komisar 
za zaščito pred diskriminacijo;

Or. en

Predlog spremembe 59
Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
krepitev neodvisnosti, odgovornosti, 
nepristranosti in učinkovitosti 
pravosodnega sistema, vključno z visokim 
sodnim svetom; poziva oblasti, naj 
izboljšajo dostop do sodnega varstva za 
vse, ki to potrebujejo, med drugim tudi z 
dejavnostmi državne komisije za pravno 
pomoč za večjo ozaveščenost in 
ustanovitvijo načrtovanih lokalnih pisarn 
za pravno pomoč; poziva oblasti, naj 
okrepijo neodvisnost, učinkovitost in 
uspešnosti struktur za človekove pravice, 
kot je varuh človekovih pravic in komisar 
za zaščito pred diskriminacijo;

6. poziva k nadaljnjim prizadevanjem tako 
vlade kot parlamenta za krepitev 
neodvisnosti, odgovornosti, nepristranosti 
in učinkovitosti pravosodnega sistema, 
vključno z visokim sodnim svetom; poziva 
oblasti, naj izboljšajo dostop do sodnega 
varstva za vse, ki to potrebujejo, med 
drugim tudi z dejavnostmi državne 
komisije za pravno pomoč za večjo 
ozaveščenost in ustanovitvijo načrtovanih 
lokalnih pisarn za pravno pomoč; poziva 
oblasti, naj okrepijo neodvisnost, 
učinkovitost in uspešnosti struktur za 
človekove pravice, kot je varuh človekovih 
pravic in komisar za zaščito pred 
diskriminacijo; obžaluje, da se o letnem 
poročilu in posebnih poročilih varuha 
človekovih pravic ni razpravljalo v 
parlamentu, zato jih ni mogoče objaviti in 
niso uradno priznana; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da proračun, dodeljen uradu 
varuha človekovih pravic ostaja 
nezadosten, in poudarja, da ta institucija 
potrebuje nadaljnjo finančno in politično 
podporo parlamenta in vlade, da bo lahko 
še naprej opravljala svoje dolžnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 60
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
krepitev neodvisnosti, odgovornosti, 
nepristranosti in učinkovitosti 
pravosodnega sistema, vključno z visokim 
sodnim svetom; poziva oblasti, naj 
izboljšajo dostop do sodnega varstva za 
vse, ki to potrebujejo, med drugim tudi z 
dejavnostmi državne komisije za pravno 
pomoč za večjo ozaveščenost in 
ustanovitvijo načrtovanih lokalnih pisarn 
za pravno pomoč; poziva oblasti, naj 
okrepijo neodvisnost, učinkovitost in 
uspešnosti struktur za človekove pravice, 
kot je varuh človekovih pravic in komisar 
za zaščito pred diskriminacijo;

6. poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
krepitev neodvisnosti, odgovornosti, 
nepristranosti in učinkovitosti 
pravosodnega sistema, vključno z visokim 
sodnim svetom in neodvisnim državnim 
tožilcem, imenovanim na podlagi meril, ki 
temeljijo na preglednosti, nepristranosti in 
zaslugah; poziva oblasti, naj izboljšajo 
dostop do sodnega varstva za vse, ki to 
potrebujejo, med drugim tudi z 
dejavnostmi državne komisije za pravno 
pomoč za večjo ozaveščenost in 
ustanovitvijo načrtovanih lokalnih pisarn 
za pravno pomoč; poziva oblasti, naj 
okrepijo neodvisnost, učinkovitost in 
uspešnosti struktur za človekove pravice, 
kot je varuh človekovih pravic in komisar 
za zaščito pred diskriminacijo;

Or. en

Predlog spremembe 61
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
krepitev neodvisnosti, odgovornosti, 
nepristranosti in učinkovitosti 
pravosodnega sistema, vključno z visokim 
sodnim svetom; poziva oblasti, naj 
izboljšajo dostop do sodnega varstva za 
vse, ki to potrebujejo, med drugim tudi z 
dejavnostmi državne komisije za pravno 

6. poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
krepitev neodvisnosti, odgovornosti, 
nepristranosti in učinkovitosti 
pravosodnega sistema, vključno z visokim 
sodnim svetom; poziva oblasti, naj 
izboljšajo dostop do sodnega varstva za 
vse, ki to potrebujejo, med drugim tudi z 
dejavnostmi državne komisije za pravno 
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pomoč za večjo ozaveščenost in 
ustanovitvijo načrtovanih lokalnih pisarn 
za pravno pomoč; poziva oblasti, naj 
okrepijo neodvisnost, učinkovitost in 
uspešnosti struktur za človekove pravice, 
kot je varuh človekovih pravic in komisar 
za zaščito pred diskriminacijo;

pomoč za večjo ozaveščenost in 
ustanovitvijo načrtovanih lokalnih pisarn 
za pravno pomoč; poziva oblasti, naj 
okrepijo neodvisnost, učinkovitost in 
uspešnosti struktur za človekove pravice, 
kot je varuh človekovih pravic in komisar 
za zaščito pred diskriminacijo; poziva 
oblasti, naj sprejmejo strategijo za pravno 
varstvo otrok; poudarja, da vsesplošna 
korupcija v pravosodju še naprej ovira 
predvsem kazenski pregon trgovine z 
ljudmi in prizadevanja za zaščito žrtev;

Or. en

Predlog spremembe 62
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da mora biti albanski 
pravosodni sistem povsem neodvisen ter 
bolj predvidljiv, učinkovit in pravičen, da 
bodo ljudje in poslovna skupnost zaupali 
sodstvu; zato poziva oblasti, naj zajamčijo 
depolitizacijo sodstva z vzpostavitvijo na 
zaslugah utemeljenega in preglednega 
postopka imenovanja sodnikov in tožilcev 
ter dobre rezultate v disciplinskih 
postopkih in zagotovijo pravočasen dostop 
do sodnega varstva skupaj s poenotenjem 
sodne prakse, objavo vseh sodnih odločb 
takoj po njihovem sprejetju ter 
enostavnim dostopom do njih in 
naključnim dodeljevanjem zadev na vseh 
sodiščih;

Or. en

Predlog spremembe 63
Nikola Vuljanić
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Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da je treba oblikovati 
strokovno javno upravo na podlagi zaslug, 
ki bo delovala pregledno ter bo sposobna 
sprejemati zakone in jih izvajati; 
poudarja, da so potrebna nadaljnja 
prizadevanja za depolitizacijo javne 
uprave, boj proti korupciji, krepitev 
upoštevanja zaslug pri imenovanjih, 
napredovanjih in odstavitvah ter 
povečanje učinkovitosti in finančne 
vzdržnosti javne uprave;

Or. en

Predlog spremembe 64
Doris Pack

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva vladajočo večino, naj ohrani in 
krepi integriteto in neodvisnost ključnih 
institucij, kot so državna policija, visoki 
sodni svet, javno tožilstvo, visoki 
inšpektorat za prijave in nadzor 
premoženjskega stanja, organ za 
avdiovizualne medije, nacionalni 
statistični inštitut itd.; 

Or. en

Predlog spremembe 65
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja predanost boju proti 
korupciji na vseh ravneh in poudarja, da je 
treba okrepiti politično zavezanost,
povečati institucionalne zmogljivosti in 
izboljšati institucionalno usklajevanje;
poziva oblasti, naj pojasnijo vlogo oddelka 
za notranji nadzor in preprečevanje 
korupcije in povečajo zmogljivosti 
mehanizmov za notranji nadzor, naj 
zagotovijo dovolj sredstev skupnim 
preiskovalnim enotam, spremljajo 
izvajanje protikorupcijskih strategij in še 
naprej dosegajo dobre rezultate glede 
preiskovanja, pregona in obsodb, vključno 
s primeri korupcije na visoki ravni;

7. obžaluje, da korupcija v Albaniji še 
vedno vzbuja resno zaskrbljenost in da je 
organizacija Transparency International 
Albanijo leta 2012 označila za državo z 
največ korupcije v Evropi;  poudarja, da 
je treba nadalje krepiti politično 
zavezanost za boj proti korupciji na vseh 
ravneh, povečati institucionalne 
zmogljivosti in izboljšati institucionalno 
usklajevanje; priznava rezultate v smislu 
sprejetja strateških dokumentov na 
področju boja proti korupciji, vendar 
vztraja, da je treba protikorupcijsko 
zakonodajo izvajati dosledno; poziva
odgovorne oblasti, naj pojasnijo vlogo 
oddelka za notranji nadzor in 
preprečevanje korupcije in povečajo 
zmogljivosti mehanizmov za notranji 
nadzor, naj zagotovijo dovolj sredstev 
skupnim preiskovalnim enotam, spremljajo 
izvajanje protikorupcijske strategije in
akcijskih načrtov ter še naprej dosegajo 
dobre rezultate glede preiskovanja, pregona 
in obsodb, vključno s primeri korupcije na 
visoki ravni; poleg tega poziva albanske 
oblasti, naj obravnavajo dovzetnost 
institucij, ki se ukvarjajo z bojem proti 
korupciji, za politične napade;

Or. en

Predlog spremembe 66
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja predanost boju proti korupciji 
na vseh ravneh in poudarja, da je treba 
okrepiti politično zavezanost, povečati 
institucionalne zmogljivosti in izboljšati 

7. pozdravlja predanost boju proti korupciji 
na vseh ravneh in poudarja, da je treba 
okrepiti politično zavezanost, povečati 
institucionalne zmogljivosti in izboljšati 
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institucionalno usklajevanje; poziva 
oblasti, naj pojasnijo vlogo oddelka za 
notranji nadzor in preprečevanje korupcije 
in povečajo zmogljivosti mehanizmov za 
notranji nadzor, naj zagotovijo dovolj 
sredstev skupnim preiskovalnim enotam, 
spremljajo izvajanje protikorupcijskih 
strategij in še naprej dosegajo dobre 
rezultate glede preiskovanja, pregona in 
obsodb, vključno s primeri korupcije na 
visoki ravni;

institucionalno usklajevanje; z 
zadovoljstvom pozdravlja izpolnitev vseh 
priporočil tretjega kroga ocenjevanja 
GRECO, imenovanje nacionalnega 
koordinatorja za boj proti korupciji in 
namero vlade, da bo v vsakem ministrstvu 
imenovala nadzorni organ;  poziva 
oblasti, naj pojasnijo vlogo oddelka za 
notranji nadzor in preprečevanje korupcije 
in povečajo zmogljivosti mehanizmov za 
notranji nadzor, naj zagotovijo dovolj 
sredstev skupnim preiskovalnim enotam, 
spremljajo izvajanje protikorupcijskih 
strategij in še naprej dosegajo dobre 
rezultate glede preiskovanja, pregona in 
obsodb, vključno s primeri korupcije na 
visoki ravni;

Or. en

Predlog spremembe 67
Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja predanost boju proti korupciji 
na vseh ravneh in poudarja, da je treba 
okrepiti politično zavezanost, povečati 
institucionalne zmogljivosti in izboljšati 
institucionalno usklajevanje; poziva 
oblasti, naj pojasnijo vlogo oddelka za 
notranji nadzor in preprečevanje korupcije 
in povečajo zmogljivosti mehanizmov za 
notranji nadzor, naj zagotovijo dovolj 
sredstev skupnim preiskovalnim enotam, 
spremljajo izvajanje protikorupcijskih 
strategij in še naprej dosegajo dobre 
rezultate glede preiskovanja, pregona in 
obsodb, vključno s primeri korupcije na 
visoki ravni;

7. pozdravlja predanost boju proti korupciji 
na vseh ravneh in poudarja, da je treba 
okrepiti politično zavezanost, povečati 
institucionalne zmogljivosti in izboljšati 
institucionalno usklajevanje; poziva 
oblasti, naj pojasnijo vlogo oddelka za 
notranji nadzor in preprečevanje korupcije 
in povečajo zmogljivosti mehanizmov za 
notranji nadzor, naj zagotovijo dovolj 
sredstev skupnim preiskovalnim enotam, 
spremljajo izvajanje protikorupcijskih 
strategij in še naprej dosegajo dobre 
rezultate glede preiskovanja, pregona in 
obsodb, vključno s primeri korupcije na 
visoki ravni; poziva vlado, naj za 
koordinatorja za boj proti korupciji 
podrobno opredeli jasna pooblastila in 
akcijski načrt oz. strategijo ter sproži 
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pripravo osnutka nove nacionalne 
protikorupcijske strategije, vključno z 
jasnimi kazalniki rezultatov ter 
mehanizmi za spremljanje in nadzor;

Or. en

Predlog spremembe 68
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja predanost boju proti korupciji 
na vseh ravneh in poudarja, da je treba 
okrepiti politično zavezanost, povečati 
institucionalne zmogljivosti in izboljšati 
institucionalno usklajevanje; poziva 
oblasti, naj pojasnijo vlogo oddelka za 
notranji nadzor in preprečevanje korupcije 
in povečajo zmogljivosti mehanizmov za 
notranji nadzor, naj zagotovijo dovolj 
sredstev skupnim preiskovalnim enotam, 
spremljajo izvajanje protikorupcijskih 
strategij in še naprej dosegajo dobre 
rezultate glede preiskovanja, pregona in 
obsodb, vključno s primeri korupcije na 
visoki ravni;

7. pozdravlja predanost boju proti korupciji 
na vseh ravneh; poziva k večjim 
prizadevanjem za odpravo korupcije v 
lokalni upravi in poudarja, da je treba 
okrepiti politično zavezanost, povečati 
institucionalne zmogljivosti in izboljšati 
institucionalno usklajevanje; poziva 
oblasti, naj pojasnijo vlogo oddelka za 
notranji nadzor in preprečevanje korupcije 
in povečajo zmogljivosti mehanizmov za 
notranji nadzor, naj zagotovijo dovolj 
sredstev skupnim preiskovalnim enotam, 
spremljajo izvajanje protikorupcijskih 
strategij in še naprej dosegajo dobre 
rezultate glede preiskovanja, pregona in 
obsodb, vključno s primeri korupcije na 
visoki ravni;

Or. en

Predlog spremembe 69
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja predanost boju proti korupciji 7. pozdravlja predanost boju proti korupciji 
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na vseh ravneh in poudarja, da je treba 
okrepiti politično zavezanost, povečati 
institucionalne zmogljivosti in izboljšati 
institucionalno usklajevanje; poziva 
oblasti, naj pojasnijo vlogo oddelka za 
notranji nadzor in preprečevanje korupcije 
in povečajo zmogljivosti mehanizmov za 
notranji nadzor, naj zagotovijo dovolj 
sredstev skupnim preiskovalnim enotam, 
spremljajo izvajanje protikorupcijskih 
strategij in še naprej dosegajo dobre 
rezultate glede preiskovanja, pregona in 
obsodb, vključno s primeri korupcije na 
visoki ravni;

na vseh ravneh in poudarja, da je treba 
okrepiti politično zavezanost, povečati 
institucionalne zmogljivosti in izboljšati 
institucionalno usklajevanje; izraža 
zaskrbljenost, ker korupcija kljub temu 
ostaja resna težava; poziva oblasti, naj 
pojasnijo vlogo oddelka za notranji nadzor 
in preprečevanje korupcije in povečajo 
zmogljivosti mehanizmov za notranji 
nadzor, naj zagotovijo dovolj sredstev 
skupnim preiskovalnim enotam, spremljajo 
izvajanje protikorupcijskih strategij in še 
naprej dosegajo dobre rezultate glede 
preiskovanja, pregona in obsodb, vključno 
s primeri korupcije na visoki ravni;

Or. en

Predlog spremembe 70
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da mora Albanija 
nadaljevati reformo javne uprave; poziva 
k sprejetju potrebne sekundarne 
zakonodaje, ki bo zagotovila pravilno 
izvajanje zakona o državni upravi, in 
prenovljenega zakona o splošnem 
upravnem postopku;

Or. en

Predlog spremembe 71
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. pozdravlja namero vlade za začetek in 
dokončanje velike upravne in ozemeljske 
reforme pred lokalnimi volitvami v državi 
leta 2015; kljub temu poudarja, da je 
pomembno zagotoviti ustrezno 
posvetovanje z vsemi lokalnimi 
zainteresiranimi stranmi in zajamčiti 
skladnost reforme z določbami Evropske 
listine lokalne samouprave, vključno z 
določbami o varstvu pravic skupnosti in 
določbami, ki jamčijo politično, upravno 
in finančno neodvisnost lokalnih uprav; 

Or. en

Predlog spremembe 72
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno poudarja, da je v boju proti 
organiziranemu kriminalu treba izvajati 
reforme in dosegati dobre rezultate glede 
preiskovanja, pregona in obsodb na vseh 
ravneh;

8. ponovno poudarja, da je treba znatno 
izboljšati boj proti organiziranemu 
kriminalu in dosegati dobre rezultate glede 
preiskovanja, pregona in obsodb na vseh 
ravneh; ponovno poudarja, da je treba še 
naprej krepiti boj proti trgovini z 
odraslimi in mladoletniki z 
zagotavljanjem boljšega usklajevanja med 
organi pregona;

Or. en

Predlog spremembe 73
Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno poudarja, da je v boju proti 
organiziranemu kriminalu treba izvajati 
reforme in dosegati dobre rezultate glede 
preiskovanja, pregona in obsodb na vseh 
ravneh;

8. ponovno poudarja, da je v boju proti 
organiziranemu kriminalu treba izvajati 
reforme in dosegati dobre rezultate glede 
preiskovanja, pregona in obsodb na vseh 
ravneh, zlasti na področju proizvodnje 
mamil in trgovine z njimi, trgovine z 
ljudmi in nezakonitih iger na srečo;
poziva vlado, naj si prizadeva za 
doseganje dobrih rezultatov v finančnih 
preiskavah, ki se osredotočajo na primere 
premoženja nepojasnjenega izvora ter 
povezovanje teh primerov s kaznivimi 
dejavnostmi in organiziranim 
kriminalom; 

Or. en

Predlog spremembe 74
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno poudarja, da je v boju proti 
organiziranemu kriminalu treba izvajati 
reforme in dosegati dobre rezultate glede 
preiskovanja, pregona in obsodb na vseh 
ravneh;

8. ponovno poudarja, da je v boju proti 
organiziranemu kriminalu treba izvajati 
reforme in dosegati dobre rezultate glede 
preiskovanja, pregona in obsodb na vseh 
ravneh ter dosegati konkretne rezultate, 
kot je povečanje števila zaplemb 
premoženja, pridobljenega s kaznivimi 
dejanju, in obsodb za pranje denarja;

Or. en

Predlog spremembe 75
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno poudarja, da je v boju proti 
organiziranemu kriminalu treba izvajati 
reforme in dosegati dobre rezultate glede 
preiskovanja, pregona in obsodb na vseh 
ravneh;

8. ponovno poudarja, da je v boju proti 
organiziranemu kriminalu s posebnim 
poudarkom na trgovini z ljudmi treba 
izvajati reforme in dosegati dobre rezultate 
glede preiskovanja, pregona in obsodb na 
vseh ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 76
Knut Fleckenstein

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno poudarja, da je v boju proti 
organiziranemu kriminalu treba izvajati 
reforme in dosegati dobre rezultate glede 
preiskovanja, pregona in obsodb na vseh 
ravneh;

8. ponovno poudarja, da je v boju proti 
organiziranemu kriminalu treba izvajati 
reforme, sodelovati na regionalni ravni in 
dosegati dobre rezultate glede 
preiskovanja, pregona in obsodb na vseh 
ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 77
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. čeprav pozdravlja spoštovanje kvote o 
zastopanosti spolov v sestavi nove vlade, 
ostaja zaskrbljen zaradi omejenega 
napredka na področju enakosti spolov in 
pravic žensk na splošno; poudarja, da so 
spolno diskriminatorne določbe še vedno 
prisotne v nekaterih kodeksih in zakonih 
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in da so ženske še vedno premalo 
zastopane na trgu dela, zlasti v političnem 
in gospodarskem odločanju;  spodbuja 
vlado, naj odpravi vrzel med pravnim 
okvirom in dejansko ravnjo enakosti;

Or. en

Predlog spremembe 78
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva parlament in vlado, naj 
ohranita in krepita integriteto in 
neodvisnost ključnih institucij, kot so 
visoki sodni svet, visoki inšpektorat za 
prijave in nadzor premoženjskega stanja, 
organ za avdiovizualne medije in 
nacionalni statistični inštitut; 

Or. en

Predlog spremembe 79
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva vlado in parlament, naj bolje 
sodelujeta z uradom varuha človekovih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 80
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ceni stalen napredek pri dialogu med 
civilno družbo in vlado in poudarja, da ga 
je treba vzdrževati in utrditi njegove 
dosežke, kar zadeva demokracijo in
človekove pravice ter oblikovanje 
zakonodajnega okvira za nove reforme;

9. ceni izboljšanje dialoga med civilno 
družbo in vlado in poudarja, da ga je treba 
vzdrževati in utrditi njegove dosežke, kar 
zadeva demokracijo, človekove pravice in 
državljanske svoboščine ter oblikovanje 
zakonodajnega okvira za nove reforme;

Or. en

Predlog spremembe 81
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ceni stalen napredek pri dialogu med 
civilno družbo in vlado in poudarja, da ga 
je treba vzdrževati in utrditi njegove 
dosežke, kar zadeva demokracijo in 
človekove pravice ter oblikovanje 
zakonodajnega okvira za nove reforme;

9. ceni napredek pri dialogu med civilno 
družbo in vlado in poudarja, da ga je treba
poglobiti in razširiti ter utrditi njegove 
dosežke, kar zadeva demokracijo in 
človekove pravice ter oblikovanje 
zakonodajnega okvira za nove reforme;

Or. en

Predlog spremembe 82
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ceni stalen napredek pri dialogu med 
civilno družbo in vlado in poudarja, da ga 
je treba vzdrževati in utrditi njegove 

9. ceni stalen napredek pri dialogu med 
civilno družbo in vlado in poudarja, da ga 
je treba vzdrževati in utrditi njegove 
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dosežke, kar zadeva demokracijo in 
človekove pravice ter oblikovanje 
zakonodajnega okvira za nove reforme;

dosežke, kar zadeva demokracijo in 
človekove pravice ter oblikovanje 
zakonodajnega okvira za nove reforme;
poudarja pomen dialoga z organizacijami 
civilne družbe in njihovo ključno vlogo pri 
krepitvi regionalnega sodelovanja glede 
socialnih in političnih vprašanj; poziva 
vlado, naj sprejme nadaljnje ukrepe za 
formalizacijo in povečanje udeležbe 
akterjev civilne družbe v procesu 
oblikovanja politik in pri spremljanju 
dejavnosti oblasti;

Or. en

Predlog spremembe 83
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. čestita varuhu človekovih pravic za 
njegovo delo pri spodbujanju človekovih 
pravic, odprtost do ranljivih ljudi in 
sodelovanje z organizacijami civilne 
družbe; obžaluje, da vlada varuha 
človekovih pravic doslej ni redno in 
pravočasno obveščala o ustreznih 
zakonodajnih osnutkih ali se z njim 
posvetovala, in da proračun urada varuha 
človekovih pravic ostaja nezadosten;  
poziva k široki kampanji ozaveščanja, ki 
bo poudarila vlogo in pomen takšne 
institucije;

Or. en

Predlog spremembe 84
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno 
spoštujejo pravice manjšin; pristojne 
organe poziva, naj si še bolj prizadevajo za 
razmere, ki spodbujajo vključevanje in 
strpnost glede vseh manjšin v državi; v 
zvezi s tem poziva k pospešitvi izvajanja 
akcijskega načrta za Desetletje 
vključevanja Romov, da bi podprli 
vključevanje Romov, in ponovnemu 
pregledu zakonodaje o boju proti 
diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev 
in transseksualcev, ki naj vključuje tudi 
kazni za sovražni govor, ter doseganju 
dobrih rezultatov na tem področju;

10. poziva k nadaljnjim ukrepom za 
zagotavljanje pravic romske manjšine, ki 
se še vedno pogosto sooča z 
diskriminacijo; pristojne organe poziva, 
naj si še bolj prizadevajo za razmere, ki 
spodbujajo vključevanje in strpnost glede 
vseh manjšin v državi; v zvezi s tem poziva 
k pospešitvi izvajanja akcijskega načrta za 
Desetletje vključevanja Romov, da bi 
podprli vključevanje Romov, in 
ponovnemu pregledu zakonodaje o boju 
proti diskriminaciji lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transseksualcev, ki naj 
vključuje tudi kazni za sovražni govor, ter 
doseganju dobrih rezultatov na tem 
področju;

Or. en

Predlog spremembe 85
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno 
spoštujejo pravice manjšin; pristojne 
organe poziva, naj si še bolj prizadevajo za 
razmere, ki spodbujajo vključevanje in 
strpnost glede vseh manjšin v državi; v 
zvezi s tem poziva k pospešitvi izvajanja 
akcijskega načrta za Desetletje
vključevanja Romov, da bi podprli 
vključevanje Romov, in ponovnemu
pregledu zakonodaje o boju proti 
diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev 
in transseksualcev, ki naj vključuje tudi 
kazni za sovražni govor, ter doseganju 
dobrih rezultatov na tem področju;

10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno 
spoštujejo pravice manjšin; pristojne 
organe poziva, naj si še bolj prizadevajo za 
razmere, ki spodbujajo vključevanje in 
strpnost glede vseh manjšin v državi; v 
zvezi s tem poziva k pospešitvi izvajanja 
akcijskega načrta za Desetletje 
vključevanja Romov, da bi podprli 
vključevanje Romov, izvajanju oziroma 
ustreznemu pregledu zakonodaje o boju 
proti diskriminaciji lezbijk, gejev, 
biseksualcev, transseksualcev in
interseksualcev, ki naj vključuje tudi kazni 
za sovražni govor, ter doseganju dobrih 
rezultatov na tem področju;
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Or. en

Predlog spremembe 86
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno 
spoštujejo pravice manjšin; pristojne 
organe poziva, naj si še bolj prizadevajo za 
razmere, ki spodbujajo vključevanje in 
strpnost glede vseh manjšin v državi; v 
zvezi s tem poziva k pospešitvi izvajanja 
akcijskega načrta za Desetletje 
vključevanja Romov, da bi podprli 
vključevanje Romov, in ponovnemu 
pregledu zakonodaje o boju proti 
diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev 
in transseksualcev, ki naj vključuje tudi 
kazni za sovražni govor, ter doseganju 
dobrih rezultatov na tem področju;

10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno 
spoštujejo pravice manjšin; pristojne 
organe poziva, naj si še bolj prizadevajo za 
razmere, ki spodbujajo vključevanje in 
strpnost glede vseh manjšin v državi; v 
zvezi s tem poziva k pospešitvi izvajanja 
akcijskega načrta za Desetletje 
vključevanja Romov, da bi podprli 
vključevanje Romov, dodelitvi zadostnih
in primernih finančnih sredstev, 
ponovnemu pregledu zakonodaje, 
spodbujanju ozaveščanja, izobraževanja 
in drugih dejavnosti, namenjenih boju 
proti diskriminaciji lezbijk, gejev, 
biseksualcev, transseksualcev in
interseksualcev, vključno s kaznimi za 
sovražni govor, kot tudi doseganju dobrih 
rezultatov na tem področju;  poziva k večji 
odgovornost v zvezi z zagotavljanjem 
storitev manjšinam in ranljivim 
skupinam;

Or. en

Predlog spremembe 87
Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno 10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno 
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spoštujejo pravice manjšin; pristojne 
organe poziva, naj si še bolj prizadevajo za 
razmere, ki spodbujajo vključevanje in 
strpnost glede vseh manjšin v državi; v 
zvezi s tem poziva k pospešitvi izvajanja 
akcijskega načrta za Desetletje
vključevanja Romov, da bi podprli 
vključevanje Romov, in ponovnemu 
pregledu zakonodaje o boju proti 
diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev 
in transseksualcev, ki naj vključuje tudi 
kazni za sovražni govor, ter doseganju 
dobrih rezultatov na tem področju;

spoštujejo pravice manjšin; pristojne 
organe poziva, naj si še bolj prizadevajo za 
razmere, ki spodbujajo vključevanje in 
strpnost glede vseh manjšin v državi;
poudarja, da je ključ do rešitve težav 
Romov v Albaniji registracija in nato 
dostop do stanovanj in izobraževanja; 
poziva vlado, naj nujno sprejme odločne 
ukrepe za zagotavljanje potrebnih 
pogojev; v zvezi s tem poziva k pospešitvi 
izvajanja akcijskega načrta za Desetletje 
vključevanja Romov, da bi podprli 
vključevanje Romov, in ponovnemu 
pregledu zakonodaje o boju proti 
diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev 
in transseksualcev, ki naj vključuje tudi 
kazni za sovražni govor, ter doseganju 
dobrih rezultatov na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 88
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno 
spoštujejo pravice manjšin; pristojne 
organe poziva, naj si še bolj prizadevajo za 
razmere, ki spodbujajo vključevanje in 
strpnost glede vseh manjšin v državi; v 
zvezi s tem poziva k pospešitvi izvajanja 
akcijskega načrta za Desetletje
vključevanja Romov, da bi podprli 
vključevanje Romov, in ponovnemu 
pregledu zakonodaje o boju proti 
diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev 
in transseksualcev, ki naj vključuje tudi 
kazni za sovražni govor, ter doseganju 
dobrih rezultatov na tem področju;

10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno 
spoštujejo pravice manjšin; izraža 
zaskrbljenost, ker so skupine, kot so Romi, 
invalidi in osebe LGBT še vedno 
diskriminirani, tudi s strani državnih 
oblasti; opozarja, da morajo vse manjšine 
biti zaščitene; pristojne organe poziva, naj 
si še bolj prizadevajo za razmere, ki 
spodbujajo vključevanje in strpnost glede 
vseh manjšin v državi; v zvezi s tem poziva 
k pospešitvi izvajanja akcijskega načrta za 
Desetletje vključevanja Romov, da bi 
podprli vključevanje Romov, in 
ponovnemu pregledu zakonodaje o boju 
proti diskriminaciji lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transseksualcev, ki naj 
vključuje tudi kazni za sovražni govor, ter 
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doseganju dobrih rezultatov na tem 
področju; poziva vlado, naj zagotovi, da se 
bodo ustrezne pravne določbe celovito 
izvajale, in spodbuja oblasti, naj si še 
naprej prizadevajo za ozaveščanje o vseh 
vrstah diskriminacije; 

Or. en

Predlog spremembe 89
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno 
spoštujejo pravice manjšin; pristojne 
organe poziva, naj si še bolj prizadevajo za 
razmere, ki spodbujajo vključevanje in 
strpnost glede vseh manjšin v državi; v 
zvezi s tem poziva k pospešitvi izvajanja 
akcijskega načrta za Desetletje
vključevanja Romov, da bi podprli 
vključevanje Romov, in ponovnemu 
pregledu zakonodaje o boju proti 
diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev 
in transseksualcev, ki naj vključuje tudi 
kazni za sovražni govor, ter doseganju 
dobrih rezultatov na tem področju;

10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno 
spoštujejo pravice manjšin; pristojne 
organe poziva, naj si še bolj prizadevajo za 
razmere, ki spodbujajo vključevanje in 
strpnost glede vseh manjšin v državi; v 
zvezi s tem poziva k pospešitvi izvajanja 
akcijskega načrta za Desetletje 
vključevanja Romov, da bi podprli 
vključevanje Romov, zlasti z izboljšanjem 
življenjskih pogojev te manjšine, in 
ponovnemu pregledu zakonodaje o boju 
proti diskriminaciji lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transseksualcev, ki naj 
vključuje tudi kazni za sovražni govor, ter 
doseganju dobrih rezultatov na tem 
področju; opozarja na pomen ozaveščanja 
javnosti o pravnih sredstvih, ki jih imajo 
državljani na voljo za vlaganje pritožb v 
zvezi z različnimi oblikami diskriminacije;

Or. en

Predlog spremembe 90
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno 
spoštujejo pravice manjšin; pristojne 
organe poziva, naj si še bolj prizadevajo za 
razmere, ki spodbujajo vključevanje in 
strpnost glede vseh manjšin v državi; v 
zvezi s tem poziva k pospešitvi izvajanja 
akcijskega načrta za Desetletje
vključevanja Romov, da bi podprli 
vključevanje Romov, in ponovnemu 
pregledu zakonodaje o boju proti 
diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev 
in transseksualcev, ki naj vključuje tudi 
kazni za sovražni govor, ter doseganju 
dobrih rezultatov na tem področju;

10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno 
spoštujejo pravice manjšin, vendar 
ugotavlja, da težave v zvezi z 
diskriminacijo proti njim niso izginile;
pristojne organe poziva, naj si še bolj 
prizadevajo za razmere, ki spodbujajo 
vključevanje in strpnost glede vseh manjšin 
v državi ter utrdijo varstvo njihovih 
temeljnih pravic in njihove pravice do 
premoženja in lastništva; v zvezi s tem 
poziva k pospešitvi izvajanja akcijskega 
načrta za Desetletje vključevanja Romov, 
da bi podprli vključevanje Romov, in 
ponovnemu pregledu zakonodaje o boju 
proti diskriminaciji lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transseksualcev, ki naj 
vključuje tudi kazni za sovražni govor, ter 
doseganju dobrih rezultatov na tem 
področju;

Or. el

Predlog spremembe 91
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno 
spoštujejo pravice manjšin; pristojne 
organe poziva, naj si še bolj prizadevajo za 
razmere, ki spodbujajo vključevanje in 
strpnost glede vseh manjšin v državi; v 
zvezi s tem poziva k pospešitvi izvajanja 
akcijskega načrta za Desetletje
vključevanja Romov, da bi podprli 
vključevanje Romov, in ponovnemu 
pregledu zakonodaje o boju proti 
diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev 
in transseksualcev, ki naj vključuje tudi 
kazni za sovražni govor, ter doseganju 

10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno 
spoštujejo pravice manjšin; pristojne 
organe poziva, naj si še bolj prizadevajo za 
razmere, ki spodbujajo vključevanje in 
strpnost glede vseh manjšin v državi; v 
zvezi s tem poziva k pospešitvi izvajanja 
akcijskega načrta za Desetletje 
vključevanja Romov, da bi podprli 
vključevanje Romov, in ponovnemu 
pregledu zakonodaje o boju proti 
diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev 
in transseksualcev, ki naj vključuje tudi 
kazni za sovražni govor, ter doseganju 
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dobrih rezultatov na tem področju; dobrih rezultatov na tem področju; poziva 
vse politične stranke, naj v prihodnje v 
svoje sezname kandidatov vključujejo 
predstavnike manjšin;

Or. en

Predlog spremembe 92
Charles Tannock

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno 
spoštujejo pravice manjšin; pristojne 
organe poziva, naj si še bolj prizadevajo za 
razmere, ki spodbujajo vključevanje in 
strpnost glede vseh manjšin v državi; v 
zvezi s tem poziva k pospešitvi izvajanja 
akcijskega načrta za Desetletje
vključevanja Romov, da bi podprli 
vključevanje Romov, in ponovnemu 
pregledu zakonodaje o boju proti 
diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev 
in transseksualcev, ki naj vključuje tudi 
kazni za sovražni govor, ter doseganju 
dobrih rezultatov na tem področju;

10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno 
spoštujejo pravice manjšin in da je verska
svoboda zelo razširjena; pristojne organe 
poziva, naj si še bolj prizadevajo za 
razmere, ki spodbujajo vključevanje in 
strpnost glede vseh manjšin v državi; v 
zvezi s tem poziva k pospešitvi izvajanja 
akcijskega načrta za Desetletje 
vključevanja Romov, da bi podprli 
vključevanje Romov, in ponovnemu 
pregledu zakonodaje o boju proti 
diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev 
in transseksualcev, ki naj vključuje tudi 
kazni za sovražni govor, ter doseganju 
dobrih rezultatov na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 93
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno 
spoštujejo pravice manjšin; pristojne 
organe poziva, naj si še bolj prizadevajo za 

10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno 
spoštujejo pravice manjšin; pristojne 
organe poziva, naj si še bolj prizadevajo za 
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razmere, ki spodbujajo vključevanje in 
strpnost glede vseh manjšin v državi; v 
zvezi s tem poziva k pospešitvi izvajanja 
akcijskega načrta za Desetletje
vključevanja Romov, da bi podprli 
vključevanje Romov, in ponovnemu 
pregledu zakonodaje o boju proti 
diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev 
in transseksualcev, ki naj vključuje tudi 
kazni za sovražni govor, ter doseganju 
dobrih rezultatov na tem področju;

razmere, ki spodbujajo vključevanje in 
strpnost glede vseh manjšin v državi; v 
zvezi s tem poziva k pospešitvi izvajanja 
akcijskega načrta za Desetletje 
vključevanja Romov, da bi podprli 
vključevanje Romov, in ponovnemu 
pregledu zakonodaje o boju proti 
diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev, 
transseksualcev in interseksualcev1, ki naj 
vključuje tudi kazni za sovražni govor, ter 
doseganju dobrih rezultatov na tem 
področju;

__________________
1 Ob upoštevanju sklepov Sveta za 
zunanje zadeve z dne 24. junija 2013 o 
smernicah za varovanje in spodbujanje 
uveljavljanja vseh človekovih pravic oseb 
LGBTI.

Or. en

Predlog spremembe 94
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. čeprav je področje medijev 
pluralistično in razvejano, je zaskrbljen 
zaradi političnega vpliva zlasti na javne 
medije; poziva k zagotavljanju medijskega 
pluralizma in neodvisnosti regulativnih 
organov, da bi še povečali svobodo 
izražanja in zagotovili preglednost glede 
lastništva in financiranja medijev;

11. pozdravlja izboljšave zakonodajnega 
okvira za avdiovizualne medije s 
sprejetjem zakona o avdiovizualnih 
medijih; ugotavlja, da je področje medijev 
pluralistično in razvejano; ostaja
zaskrbljen zaradi političnega vpliva in 
vmešavanja v medije, zlasti javne medije;
poudarja, da so potrebna dodatna 
prizadevanja za zagotavljanje popolne 
neodvisnosti medijskega regulativnega 
organa in javne radiotelevizije; poziva k 
zagotavljanju medijskega pluralizma, da bi 
povečali svobodo izražanja, in 
zagotavljanju preglednosti glede lastništva 
in financiranja medijev;
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Or. en

Predlog spremembe 95
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. čeprav je področje medijev 
pluralistično in razvejano, je zaskrbljen 
zaradi političnega vpliva zlasti na javne 
medije; poziva k zagotavljanju medijskega 
pluralizma in neodvisnosti regulativnih 
organov, da bi še povečali svobodo 
izražanja in zagotovili preglednost glede 
lastništva in financiranja medijev;

11. čeprav je področje medijev 
pluralistično in razvejano, je zaskrbljen 
zaradi političnega vpliva zlasti na javne 
medije in zaradi samocenzure; poziva k 
zagotavljanju medijskega pluralizma ter
neodvisnosti regulativnih organov in 
upravljavskih organov javnih medijev, da 
bi še povečali svobodo izražanja in 
zagotovili preglednost glede lastništva in 
financiranja medijev; opozarja na potrebo 
po dolgoročni strategiji za razvoj javnih 
medijev v novem medijskem sistemu;

Or. en

Predlog spremembe 96
Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. čeprav je področje medijev 
pluralistično in razvejano, je zaskrbljen 
zaradi političnega vpliva zlasti na javne 
medije; poziva k zagotavljanju medijskega 
pluralizma in neodvisnosti regulativnih 
organov, da bi še povečali svobodo 
izražanja in zagotovili preglednost glede 
lastništva in financiranja medijev;

11. poudarja izjemen pomen strokovnih, 
neodvisnih ter raznolikih javnih in 
zasebnih medijev, saj so ti steber 
demokracije; čeprav je področje medijev 
pluralistično in razvejano, je zaskrbljen 
zaradi političnega vpliva zlasti na javne 
medije in zaradi samocenzure; poziva k
zagotavljanju medijskega pluralizma ter
neodvisnosti regulativnih organov in 
upravljavskih organov javnih medijev, da 



PE522.826v01-00 50/62 AM\1008031SL.doc

SL

bi še povečali svobodo izražanja in 
zagotovili preglednost glede lastništva in 
financiranja medijev; opozarja na potrebo 
po dolgoročni strategiji za razvoj javnih 
medijev v novem medijskem sistemu;

Or. en

Predlog spremembe 97
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. čeprav je področje medijev 
pluralistično in razvejano, je zaskrbljen 
zaradi političnega vpliva zlasti na javne 
medije; poziva k zagotavljanju medijskega 
pluralizma in neodvisnosti regulativnih 
organov, da bi še povečali svobodo 
izražanja in zagotovili preglednost glede 
lastništva in financiranja medijev;

11. čeprav je področje medijev 
pluralistično in razvejano, je zaskrbljen 
zaradi političnega vpliva zlasti na javne 
medije; poudarja, da je svoboda tiska in 
medijev, tako spletnih kot nespletnih, 
bistvenega pomena za delovanje 
demokracije, in v zvezi s tem izpostavlja 
pomen dostopa do interneta, ki je med 
najnižjimi v regiji, in digitalne svobode; 
poziva k zagotavljanju medijskega 
pluralizma in neodvisnosti regulativnih 
organov, da bi še povečali svobodo 
izražanja in zagotovili preglednost glede 
lastništva in financiranja medijev;

Or. en

Predlog spremembe 98
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. čeprav je področje medijev 
pluralistično in razvejano, je zaskrbljen 
zaradi političnega vpliva zlasti na javne 

11. čeprav je področje medijev 
pluralistično in razvejano, je zaskrbljen 
zaradi političnega vpliva zlasti na javne 
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medije; poziva k zagotavljanju medijskega 
pluralizma in neodvisnosti regulativnih 
organov, da bi še povečali svobodo 
izražanja in zagotovili preglednost glede 
lastništva in financiranja medijev;

medije; poziva k zagotavljanju in 
spodbujanju medijskega pluralizma in 
neodvisnosti regulativnih organov, da bi še 
povečali svobodo izražanja in zagotovili 
preglednost glede lastništva in financiranja 
medijev; poziva k zagotavljanju ukrepov 
za varstvo novinarjev in njihovega 
raziskovalnega dela; 

Or. en

Predlog spremembe 99
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. čeprav je področje medijev 
pluralistično in razvejano, je zaskrbljen 
zaradi političnega vpliva zlasti na javne 
medije; poziva k zagotavljanju medijskega 
pluralizma in neodvisnosti regulativnih 
organov, da bi še povečali svobodo 
izražanja in zagotovili preglednost glede 
lastništva in financiranja medijev;

11. čeprav je področje medijev 
pluralistično in razvejano, je zaskrbljen 
zaradi političnega vpliva zlasti na javne 
medije; poziva k zagotavljanju medijskega 
pluralizma in neodvisnosti regulativnih 
organov in javne radiotelevizije, da bi še 
povečali svobodo izražanja in zagotovili 
preglednost glede lastništva in financiranja 
medijev;

Or. en

Predlog spremembe 100
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. z zadovoljstvom pozdravlja odločitev 
nove vlade o povečanju števila žensk na 
visokih vladnih položajih in upa, da bo 
imela pozitiven učinek na družbo kot 
celoto; poziva k nični strpnosti do nasilja 
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nad ženskami in k odpravi vseh 
razlikovanj po spolu v zakonodaji in 
njenem izvajanju;  spodbuja k nadaljnjim 
prizadevanjem za vključevanje obeh 
spolov na centralni ravni in lokalnih 
ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 101
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. pozdravlja dejstvo, da je v novi vladi 
šest ministric, in pričakuje, da se bo ta 
pozitivni zgled razširil tudi na udeležbo 
žensk v političnem življenju na splošno ter 
na celotno družbo, v kateri so ženske še 
vedno diskriminirane;

Or. en

Predlog spremembe 102
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je treba izboljšati 
pravice in kakovost življenj ljudi, ki so 
odvisni od države, na primer zapornikov, 
sirot in duševnih bolnikov;

Or. en
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Predlog spremembe 103
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
učinkovito izvajanje strategije in 
akcijskega načrta za lastniške pravice, saj 
je to eden od temeljev gospodarskega 
razvoja;

12. poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
učinkovito izvajanje strategije in 
akcijskega načrta za lastniške pravice, saj 
je to eden od temeljev gospodarskega 
razvoja; izraža zaskrbljenost zaradi 
omejenega napredka na področju vpisa in 
vračanja premoženja; poziva vlado, naj 
objavi jasen načrt in časovni razpored za 
izvrševanje sodnih odločb Evropskega 
sodišča za človekove pravice v zvezi s 
premoženjskimi pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 104
Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
učinkovito izvajanje strategije in 
akcijskega načrta za lastniške pravice, saj 
je to eden od temeljev gospodarskega 
razvoja;

12. poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
učinkovito izvajanje strategije in 
akcijskega načrta za lastniške pravice, saj 
je to eden od temeljev gospodarskega 
razvoja; ceni ukrepe, ki so bili sprejeti za 
reševanje težav z nezakonito zgrajenimi 
objekti po vsej državi; spodbuja nadaljnje 
ukrepe v tej smeri;

Or. en

Predlog spremembe 105
Göran Färm
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
učinkovito izvajanje strategije in 
akcijskega načrta za lastniške pravice, saj 
je to eden od temeljev gospodarskega 
razvoja;

12. poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
učinkovito izvajanje strategije in 
akcijskega načrta za lastniške pravice, ob 
upoštevanju vidika spolov, saj je to eden 
od temeljev gospodarskega razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 106
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva vlado, naj pripravi politiko za 
obnovljive vire energije, se učinkoviteje 
spopade s problemom ravnanja z odpadki 
in razvije okoljsko trajnostni turizem; 
pozdravlja nedavni referendum o uvozu 
odpadkov, na katerem je približno 60.000 
Albancev glasovalo proti takemu uvozu; 
toplo pozdravlja glasovanje v parlamentu 
dne 10. oktobra 2013, ki je razveljavilo 
izdajo dovoljenj za uvoz odpadkov, kot je 
bilo določeno v zakonu št. 10463 z dne 22. 
septembra 2011;

Or. en

Predlog spremembe 107
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva k ukrepom za preprečevanje 
širjenja obsega neupravičenih azilnih 
postopkov po uveljavitvi dogovora z EU o 
izvzetju iz vizumske obveznosti;

Or. fr

Predlog spremembe 108
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva pristojne organe, naj odločno 
ukrepajo zaradi nedoslednega izvajanja 
zakonov in pobiranja davkov ter obsežne 
neformalne ekonomije, saj to ovira 
socialno kohezijo v državi in možnosti 
gospodarskega razvoja; poziva novo vlado, 
naj izvaja ukrepe in zakonodajo za 
spodbujanje zaposlitve;

13. poziva pristojne organe, naj odločno 
ukrepajo zaradi nedoslednega izvajanja 
zakonov in pobiranja davkov ter obsežne 
neformalne ekonomije, saj to ovira 
socialno kohezijo v državi in možnosti 
gospodarskega razvoja; poziva novo vlado, 
naj izvaja ukrepe in zakonodajo za 
spodbujanje zaposlitve, zdravja in varnosti 
pri delu, pravic v zvezi s socialno 
varnostjo, pravic v zvezi s preprečevanjem 
vseh oblik diskriminacije na področju 
dela, enakega plačila za moške in ženske 
ter drugih zakonov, povezanih z delom;

Or. en

Predlog spremembe 109
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva pristojne organe, naj odločno 
ukrepajo zaradi nedoslednega izvajanja 
zakonov in pobiranja davkov ter obsežne 

13. poziva pristojne organe, naj odločno 
ukrepajo zaradi nedoslednega izvajanja 
zakonov in pobiranja davkov ter obsežne 
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neformalne ekonomije, saj to ovira 
socialno kohezijo v državi in možnosti 
gospodarskega razvoja; poziva novo vlado, 
naj izvaja ukrepe in zakonodajo za 
spodbujanje zaposlitve;

neformalne ekonomije, saj to ovira 
socialno kohezijo v državi in možnosti 
gospodarskega razvoja; poziva novo vlado, 
naj izvaja ukrepe in zakonodajo za 
spodbujanje zaposlitve; poziva vlado, naj 
obravnava visoke ravni proračunskega 
primanjkljaja in javnega dolga ter uvede 
strukturne reforme za odpravo temeljnih 
vzrokov visokih primanjkljajev;

Or. en

Predlog spremembe 110
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva pristojne organe, naj odločno 
ukrepajo zaradi nedoslednega izvajanja 
zakonov in pobiranja davkov ter obsežne 
neformalne ekonomije, saj to ovira 
socialno kohezijo v državi in možnosti 
gospodarskega razvoja; poziva novo vlado, 
naj izvaja ukrepe in zakonodajo za 
spodbujanje zaposlitve;

13. poziva pristojne organe, naj odločno 
ukrepajo zaradi nedoslednega izvajanja 
zakonov in pobiranja davkov ter obsežne 
neformalne ekonomije, saj to ovira 
socialno kohezijo v državi in možnosti 
gospodarskega razvoja; poziva novo vlado, 
naj izvaja ukrepe in zakonodajo za 
spodbujanje zaposlitve; nadalje poziva 
oblasti, naj spodbujajo makroekonomske 
politike za odpravo razmeroma visoke 
ravni javnega dolga ter krepitev fiskalne 
in strukturne konsolidacije;

Or. en

Predlog spremembe 111
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva pristojne organe, naj odločno 13. poziva pristojne organe, naj odločno 
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ukrepajo zaradi nedoslednega izvajanja 
zakonov in pobiranja davkov ter obsežne 
neformalne ekonomije, saj to ovira 
socialno kohezijo v državi in možnosti 
gospodarskega razvoja; poziva novo vlado, 
naj izvaja ukrepe in zakonodajo za 
spodbujanje zaposlitve;

ukrepajo zaradi nedoslednega izvajanja 
zakonov in pobiranja davkov ter obsežne 
neformalne ekonomije, saj to ovira 
socialno kohezijo v državi in možnosti 
gospodarskega razvoja; poziva novo vlado, 
naj izvaja ukrepe in zakonodajo za 
spodbujanje zaposlitve; poudarja potrebo 
po dokončanju privatizacije, ker je 
izjemnega pomena za izvedbo ključnih 
gospodarskih reform v državi;

Or. en

Predlog spremembe 112
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva pristojne organe, naj odločno 
ukrepajo zaradi nedoslednega izvajanja 
zakonov in pobiranja davkov ter obsežne 
neformalne ekonomije, saj to ovira 
socialno kohezijo v državi in možnosti 
gospodarskega razvoja; poziva novo vlado, 
naj izvaja ukrepe in zakonodajo za 
spodbujanje zaposlitve;

13. poziva pristojne organe, naj odločno 
ukrepajo zaradi nedoslednega izvajanja 
zakonov in pobiranja davkov ter obsežne 
neformalne ekonomije, saj to ovira 
socialno kohezijo v državi in možnosti
gospodarskega razvoja; poziva novo vlado, 
naj izvaja ukrepe in zakonodajo za 
spodbujanje zaposlitve, zlasti med mladimi 
in ženskami;

Or. en

Predlog spremembe 113
Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. z zaskrbljenostjo ugotavlja 
pomanjkanje napredka na področju 
socialne politike in zaposlovanja; 
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pozdravlja napoved nove vlade, da bo 
obravnavala ta problem; se zaveda 
proračunskih omejitev, vendar kljub temu 
poziva k preobratu v trendu krčenja 
proračuna za izvajanje socialne pomoči in 
reform socialnega varstva; poudarja 
nujno potrebo po zagotavljanju socialne 
pomoči najranljivejšim skupinam med 
brezposelnimi; z resno zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da delo otrok ostaja pomemben 
izziv, in poziva vlado k odločni obravnavi 
tega vprašanja;

Or. en

Predlog spremembe 114
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva vlado, naj poskrbi za 
spoštovanje delovnega prava v zasebnem 
in javnem sektorju in izboljša tristranski 
socialni dialog ter tako okrepi vlogo 
sindikatov in dobi večjo podporo pri 
izvajanju reformne zakonodaje;

14. poudarja, da je Albanija ratificirala 
osem temeljnih konvencij o pravicah 
delavcev Mednarodne organizacije dela; 
je zaskrbljen zaradi skromnega napredka 
na področju delavskih pravic in 
sindikatov; poziva oblasti, naj še dodatno 
okrepijo delavske in sindikalne pravice; 
poziva vlado, naj poskrbi za spoštovanje 
delovnega prava v zasebnem in javnem 
sektorju in izboljša tristranski socialni 
dialog ter tako okrepi vlogo sindikatov in 
dobi večjo podporo pri izvajanju reformne 
zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 115
Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva vlado, naj poskrbi za 
spoštovanje delovnega prava v zasebnem 
in javnem sektorju in izboljša tristranski 
socialni dialog ter tako okrepi vlogo 
sindikatov in dobi večjo podporo pri 
izvajanju reformne zakonodaje;

14. poziva vlado, naj poskrbi za 
spoštovanje delovnega prava v zasebnem 
in javnem sektorju in izboljša tristranski 
socialni dialog ter tako okrepi vlogo 
sindikatov in dobi večjo podporo pri 
izvajanju reformne zakonodaje; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bil 
tristranski socialni dialog prekinjen, 
odkar se je marca 2013 iztekel mandat 
nacionalnega sveta za delo, in da 
dvostranski socialni dialog ostaja šibek, 
zlasti v zasebnem sektorju;  opozarja, da 
sta socialni dialog in spoštovanje 
delavskih pravic temelja socialnega 
tržnega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 116
Charles Tannock

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. pozdravlja ostre ukrepe nove vlade 
proti igram na srečo, za katere je mogoče 
dokazati, da so vir gospodarskega ali 
organiziranega kriminala; kljub temu 
poziva oblasti, naj ravnajo sorazmerno in 
s skrajnjim spoštovanjem državljanskih 
svoboščin ter v čim večji meri upoštevajo 
upravičene poslovne ali prostočasne 
dejavnosti državljanov, ki spoštujejo 
zakone; 

Or. en

Predlog spremembe 117
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba posebno pozornost 
posvetiti zaščiti otrokovih pravic in poziva 
k naložbam v učenje v zgodnjem otroštvu, 
zlasti za otroke iz marginaliziranih skupin, 
da bi preprečili izključenost, in k ciljno 
usmerjenim ukrepom za zagotovitev 
varstva otrok, prehrane in podpore 
družinam, da se revščina ne bi prenašala iz 
generacije v generacijo; poudarja, da je 
treba takoj izboljšati položaj mladoletnikov 
v sodnem postopku v skladu s primeri 
najboljše evropske prakse;

15. poudarja, da je treba posebno pozornost 
posvetiti zaščiti otrokovih pravic, in poziva 
k naložbam v učenje v zgodnjem otroštvu, 
zlasti za otroke iz manjšin ali
marginaliziranih skupin, da bi preprečili 
izključenost, in k ciljno usmerjenim 
ukrepom za zagotovitev varstva otrok, 
prehrane in podpore družinam, da se 
revščina ne bi prenašala iz generacije v 
generacijo; poudarja, da je treba takoj 
izboljšati položaj mladoletnikov v sodnem 
postopku v skladu s primeri najboljše 
evropske prakse;

Or. en

Predlog spremembe 118
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva vlado, naj okrepi prizadevanja 
za uveljavljanje zakonov in izvajanje 
politik o pravicah žensk in enakosti med 
spoloma, s posebnim poudarkom na 
varstvu žensk pred vsemi oblikami nasilja 
in na njihovi enaki udeležbi v javnem in 
političnem življenju;

Or. en

Predlog spremembe 119
Marietje Schaake
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Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. ugotavlja, da ima albansko 
gospodarstvo strukturne težave in visoko 
stopnjo brezposelnosti; poudarja, da so 
zaradi tega nujne reforme za izboljšanje 
gospodarskega in naložbenega ozračja;

Or. en

Predlog spremembe 120
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja pomen zagotavljanja 
ustreznega financiranja javnega 
izobraževalnega sistema ter sektorja 
raziskav in razvoja; 

Or. en

Predlog spremembe 121
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja dejstvo, da Albanija na 
zahodnem Balkanu deluje stabilizacijsko, 
zlasti v odnosih s tistimi sosednimi 
državami, v katerih živi močna albanska 
manjšina, in da prispeva k verskemu 
sožitju;

16. pozdravlja dejstvo, da Albanija na 
zahodnem Balkanu deluje stabilizacijsko, 
zlasti v odnosih s sosednimi državami, v 
katerih ponekod živi močna albanska 
manjšina, in da prispeva k verskemu 
sožitju;
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Predlog spremembe 122
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja, da nova vlada zavrača 
nacionalistični govor in poudarja, da ima 
Albanija ključno vlogo pri spodbujanju 
dobrih sosedskih odnosov na zahodnem 
Balkanu; spodbuja Albanijo, naj bo njeno 
delovanje v regiji še naprej konstruktivno;

17. pozdravlja, da nova vlada zavrača 
nacionalistični govor, in njen namen, da 
bo razvijala politiko odnosov s sosedami, 
ki jih ne kalijo težave; poudarja, da ima 
Albanija ključno vlogo pri spodbujanju 
dobrih sosedskih odnosov na zahodnem 
Balkanu; spodbuja Albanijo, naj bo njeno 
delovanje v regiji še naprej konstruktivno;

Or. en


