
 

AM\822852LV.doc  PE441.998v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

30.6.2010 B7-0408/1 

Grozījums Nr.  1 
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S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0408/2010 

Nikolaos Chountis 

Ārlietu komitejas vārdā 
Albānija 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.a pauž cerību, ka Albānijas valdība un 
opozīcija skaidri saprot, ka pašreizējo 
politisko nesaskaĦu novēršana ir būtisks 
priekšnosacījums tam, lai valsts veiksmīgi 
integrētos Eiropas Savienībā un tiktu 
uzturētas Albānijas iedzīvotāju cerības 
saistībā ar Eiropu; atkārtoti norāda uz 
Ārlietu padomes 2010. gada 17. jūnija 
sanāksmē pieĦemto secinājumu par to, ka 
ir pats pēdējais laiks rast ilgtspējīgu 
risinājumu pašreizējai politiskajai krīzei 
un Albānijas valdība kopā ar opozīciju ir 
atbildīga par to, lai pārredzami un pilnībā 
ievērojot Albānijas konstitūciju 
nekavējoties rastu risinājumus un veidus, 
kas nepieciešami valsts virzībai uz ES; 
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4.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 4.a uzskata, ka pēc iespējas drīz būtu 
jāīsteno pamatvienošanās izveidot 
parlamenta izmeklēšanas komiteju, kuras 
uzdevums būtu pārbaudīt 2009. gadā 
notikušo parlamenta vēlēšanu norisi un 
kuras priekšsēdētājs un lielākā daĜa 
locekĜu pārstāvētu opozīciju un būtu 
pilnvaroti izmeklēt un pārbaudīt visus ar 
vēlēšanām saistītos materiālus; uzsver, ka 
šai izmeklēšanas komitejai būtu savlaicīgi 
jāiepazīstina ar saviem secinājumiem, lai 
parlaments, Ħemot vērā komitejas 
izmeklēšanas rezultātus un EDSO un 
ODIHR priekšlikumus, varētu pieĦemt 
jaunus tiesību aktus pirms nākamajām 
vietējām un reăionālām vēlēšanām; 
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6. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. uzskata, ka opozīcijas pārstāvju 
regulārā nepiedalīšanās parlamenta 
darbā pēc vēlēšanām kavē pieĦemt 
likumus, kuri jāapstiprina ar 3/5 balsu 
vairākumu; norāda, ka šāds vairākuma 
balsojums ir nepieciešams, lai pieĦemtu 
lielāko daĜu krimināltiesību aktu, kā arī 
ilgi gaidīto likumu par administratīvajām 
tiesām; tādēĜ prasa, lai opozīcija rūpīgi 
apdomātu savas politiskās rīcības sekas; 

6. mudina Albānijas iestādes pēc iespējas 
drīz izstrādāt un īstenot parlamenta 
reglamenta reformu, kuras pamatā ir 
vienošanās un ar kuru nodrošinās 
pārredzamību attiecībā uz 
administratīviem un finanšu resursiem, 
augstas kvalitātes tiesību aktus, kuru 
pamatā ir rūpīga pārbaude, uzlabos 
parlamenta iespējas veikt pārraudzību un 
nodrošinās opozīcijai vienlīdzīgas tiesības 
un pārstāvību parlamenta komitejās un 
īstenotajās darbībās; aicina abas puses — 
vairākuma un opozīcijas pārstāvjus — 
veidot konstruktīvu dialogu, lai 
nodrošinātu atklātu un pārredzamu 
likumdošanas procesu, apspriežoties ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem 
nolūkā savlaicīgi pieĦemt un apstiprināt 
svarīgus tiesību aktus, tostarp tiesību 
aktus, kuru pieĦemšanai vajadzīgas 3/5 
vairākuma; 
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10. punkts 
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10. atzinīgi vērtē to, ka 2010. gada 
27. maijā tika pieĦemts Komisijas 
likumdošanas priekšlikums par vīzu režīma 
atvieglošanu, un aicina Komisiju pārbaudīt, 
vai turpmākajos mēnešos tiks izpildīti vēl 
atlikušie kritēriji, tādējādi veicot 
priekšdarbus Padomes un Parlamenta 
apstiprināšanas procesam, lai līdz 
2010. gada beigām atceltu vīzu režīmu 
Albānijas pilsoĦiem; 

10. atzinīgi vērtē partiju politisko atbalstu 
vīzu režīma atcelšanas procesam, kurš 
pausts Albānijas parlamenta 2010. gada 
11. martā pieĦemtajā rezolūcijā; atzinīgi 
vērtē to, ka 2010. gada 27. maijā tika 
pieĦemts Komisijas likumdošanas 
priekšlikums par vīzu režīma atvieglošanu, 
un aicina Komisiju pārbaudīt, vai 
turpmākajos mēnešos tiks izpildīti vēl 
atlikušie kritēriji, tādējādi veicot 
priekšdarbus Padomes un Parlamenta 
apstiprināšanas procesam, lai līdz 
2010. gada beigām atceltu vīzu režīmu 
Albānijas pilsoĦiem; 
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14. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. atzinīgi vērtē to, ka Konstitucionālā 
tiesa ir apturējusi lustrācijas likuma 
īstenošanu un ka likumu pašlaik pārskata; 
prasa vairāk apspriesties un panākt 
vienprātību, jo īpaši ar Venēcijas Komisiju, 
ja tiktu izstrādāts jauns likumprojekts, un 
uzsver, ka ir svarīgi aizsargāt 
konstitucionālo iestāžu neatkarību; 

14. atzinīgi vērtē to, ka Konstitucionālā 
tiesa ir apturējusi lustrācijas likuma 
īstenošanu un ka likumu pašlaik pārskata; 
tomēr pauž nožēlu, ka, neraugoties uz 
Konstitucionālās tiesas lēmumu, 
parlamenta deputātu vairākums noraidīja 
prezidenta izvirzītos kandidātus 
Konstitucionālās tiesas tiesnešu amatiem; 
prasa vairāk apspriesties un panākt 
vienprātību, jo īpaši ar Venēcijas komisiju, 
ja tiktu izstrādāts jauns likumprojekts, un 
uzsver, ka ir svarīgi aizsargāt 
konstitucionālo iestāžu neatkarību; 

Or. en 

 


