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Proposta de resolução Alteração 

41. Apela a um maior progresso no 

domínio da proteção do ambiente e das 

alterações climáticas, à plena aplicação da 

legislação ambiental e do reforço da 

cooperação regional para promover a 

sustentabilidade ambiental; insta o governo 

a dar prioridade à conservação da paisagem 

natural única da Albânia e a intensificar o 

ritmo de adaptação à legislação da UE nos 

domínios da qualidade do ar e da água, da 

gestão dos resíduos e do controlo da 

poluição industrial; exorta o governo a 

desenvolver políticas em matéria de fontes 

de energia renováveis, a combater com 

mais eficácia o problema da gestão de 

resíduos e a desenvolver um turismo 

sustentável em termos ambientais; insta as 

autoridades a implementarem 

integralmente o Plano Nacional de Gestão 

dos Resíduos e a estabelecerem uma 

infraestrutura de controlo dos resíduos 

transparente e que funcione corretamente; 

41. Apela a um maior progresso no 

domínio da proteção do ambiente e das 

alterações climáticas, à plena aplicação da 

legislação ambiental e do reforço da 

cooperação regional para promover a 

sustentabilidade ambiental; insta o governo 

a dar prioridade à conservação da paisagem 

natural única da Albânia e a intensificar o 

ritmo de adaptação à legislação da UE nos 

domínios da qualidade do ar e da água, da 

gestão dos resíduos e do controlo da 

poluição industrial; exorta o governo a 

desenvolver políticas em matéria de fontes 

de energia renováveis, a combater com 

mais eficácia o problema da gestão de 

resíduos e da importação ilegal de 

resíduos e a desenvolver um turismo 

sustentável em termos ambientais; insta as 

autoridades a implementarem 

integralmente o Plano Nacional de Gestão 

dos Resíduos e a estabelecerem uma 

infraestrutura de controlo dos resíduos 

transparente e que funcione corretamente 

em estreita cooperação com os atores e 

organizações locais e nacionais da 

sociedade civil; 

Or. en 

 

 


