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Amendamentul 3 
Marije Cornelissen 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluție B7-0556/2013 
Nikola Vuljanić 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul privind progresele înregistrate de Albania în 2013  

Propunere de rezoluție 
Considerentul B 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât buna desfășurare a alegerilor 
parlamentare din iunie 2013 și transferul 
pașnic de putere au avut un impact pozitiv 
asupra procesului de democratizare a țării 

și au îmbunătățit modul în care această țară 
este percepută pe plan internațional; 

B. întrucât desfășurarea relativ corectă a 
alegerilor parlamentare din iunie 2013 și 
transferul pașnic de putere au avut un 
impact pozitiv asupra procesului de 

democratizare a țării și au îmbunătățit 
modul în care această țară este percepută 

pe plan internațional; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0556/4 

Amendamentul 4 
Marije Cornelissen 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0556/2013 
Nikola Vuljanić 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Raportul privind progresele înregistrate de Albania în 2013  

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. felicită toate forțele politice pentru buna 
desfășurare în general a recentelor alegeri 
parlamentare și pentru transferul pașnic de 

putere; recomandă îmbunătățirea pe viitor a 
încrederii publice în procesul electoral, 

printre altele prin consolidarea 
independenței instituționale a Comisiei 
Electorale Centrale și a profesionalismului 

funcționarilor implicați în procesul 
electoral; consideră că menținerea unui 
dialog politic autentic, a unei cooperări 
între toate părțile și găsirea unor soluții de 
compromis reprezintă elemente esențiale în 

vederea realizării de progrese în procesele 
politice; 

2. felicită toate forțele politice pentru 
desfășurarea relativ corectă a recentelor 
alegeri parlamentare și pentru transferul 

pașnic de putere; recomandă îmbunătățirea 
pe viitor a încrederii publice în procesul 

electoral, printre altele prin consolidarea 
independenței instituționale a Comisiei 
Electorale Centrale și a profesionalismului 

funcționarilor implicați în procesul 
electoral; consideră că menținerea unui 
dialog politic autentic, a unei cooperări 
între toate părțile și găsirea unor soluții de 
compromis reprezintă elemente esențiale în 

vederea realizării de progrese în procesele 
politice; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0556/5 

Amendamentul 5 
Marije Cornelissen 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0556/2013 
Nikola Vuljanić 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Raportul privind progresele înregistrate de Albania în 2013  

Propunere de rezoluție 
Punctul 31 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. solicită luarea unor măsuri împotriva 
multiplicării procedurilor de azil 
nejustificate în contextul implementării 
unui regim de liberalizare a vizelor cu 
UE; 

eliminat 

Or. en 

 

 


