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10. 12. 2013 B7-0556/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marije Cornelissen 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0556/2013 

Nikola Vuljanić 
za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Albánie za rok 2013 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k řádnému průběhu 

parlamentních voleb v červnu 2013 a k 

mírovému předání moci, které měly kladný 

dopad na demokratizační proces v zemi a 

zlepšily její vnímání mezinárodním 

společenstvím; 

B. vzhledem k relativně řádnému průběhu 

parlamentních voleb v červnu 2013 a k 

mírovému předání moci, které měly kladný 

dopad na demokratizační proces v zemi a 

zlepšily její vnímání mezinárodním 

společenstvím; 

Or. en 
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10. 12. 2013 B7-0556/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marije Cornelissen 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0556/2013 

Nikola Vuljanić 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Albánie za rok 2013 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. chválí všechny politické síly za celkově 

řádný průběh nedávných parlamentních 

voleb a hladké předání moci; doporučuje 

dále posilovat důvěru veřejnosti ve volební 

proces, mimo jiné posílením institucionální 

nezávislosti ústřední volební komise a 

profesionality volebních komisařů; 

domnívá se, že je důležité rozvíjet skutečný 

politický dialog a spolupráci mezi všemi 

stranami a nalézt kompromisy, které jsou 

klíčovým prvkem pokroku politického 

procesu; 

2. chválí všechny politické síly za celkově 

relativně řádný průběh nedávných 

parlamentních voleb a hladké předání 

moci; doporučuje dále posilovat důvěru 

veřejnosti ve volební proces, mimo jiné 

posílením institucionální nezávislosti 

ústřední volební komise a profesionality 

volebních komisařů; domnívá se, že je 

důležité rozvíjet skutečný politický dialog 

a spolupráci mezi všemi stranami a nalézt 

kompromisy, které jsou klíčovým prvkem 

pokroku politického procesu; 

Or. en 
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10. 12. 2013 B7-0556/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marije Cornelissen 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0556/2013 

Nikola Vuljanić 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Albánie za rok 2013 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. požaduje opatření, která by zabránila 

nárůstu neoprávněných azylových řízení v 

důsledku zavedení systému osvobození od 

vízové povinnosti s EU; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


