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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

11.4.2016 B8-0440/2 

Τροπολογία  2 

Tamás Meszerics 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Αιβαλία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  14α. δειώλεη ζνξπβεκέλν από ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε 

ζε όιε ηε ρώξα κε αληηθείκελν ηα παηδηά 

ηνπ δξόκνπ θαη ε νπνία απνθάιπςε όηη 

πεξίπνπ 2500 παηδηά δνπλ θαη εξγάδνληαη 

ζηνπο δξόκνπο· εθθξάδεη ζνβαξή 

αλεζπρία γηα ην γεγνλόο όηη, ζύκθσλα κε 

ηελ Δπηηξνπή, ε Αιβαλία παξακέλεη 

ρώξα πξνέιεπζεο όζνλ αθνξά ηελ 

εκπνξία παηδηώλ, ηελ θαηαλαγθαζηηθή 

παηδηθή εξγαζία θαη ηηο ρεηξόηεξεο 

κνξθέο παηδηθήο εξγαζίαο όπσο 

νξίδνληαη από ηε Σύκβαζε αξηζ. 182 ηεο 

ΓΟΔ· 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/3 

Τροπολογία  3 

Tamás Meszerics 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Αιβαλία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 21 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  21α. θαιεί ηελ Αιβαλία λα θαηαβάιεη 

πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο γηα λα 

επζπγξακκηζηεί κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

λνκνζεζία ηεο ΔΔ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θεθαιαίνπ 27· εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε, ζην 

πιαίζην απηό, γηα ηε δεκηνπξγία Δζληθήο 

Υπεξεζίαο γηα ηηο πξνζηαηεπόκελεο 

πεξηνρέο θαη Υπεξεζίαο γηα ηηο αιβαληθέο 

αθηέο·  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/4 

Τροπολογία  4 

Tamás Meszerics 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Αιβαλία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 21 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  21β. θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα ζηακαηήζεη 

ηα πνιπάξηζκα κε ειεγρόκελα έξγα 

πδξνειεθηξηθά έξγα ζε πξνζηαηεπόκελεο 

πεξηνρέο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο κε πςειή 

θπζηθή αμία· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε 

γηα βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ 

αμηνινγήζεσλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

επηπηώζεσλ, θαζώο θαη γηα δηαζθάιηζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνύ θαη ηεο 

δηαβνύιεπζεο κε ηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηώλ ζηα ζρεηηθά πδξνειεθηξηθά 

έξγα· θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα ζέζεη 

ηξηεηέο κνξαηόξηνπκ γηα ηα 

πδξνειεθηξηθά έξγα θαη λα αλαπηύμεη 

επεηγόλησο κηα εζληθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

νξίδεη ηηο πεξηνρέο όπνπ ζα επηηξέπεηαη ή 

δελ ζα επηηξέπεηαη ε κειινληηθή 

αλάπηπμε πδξνειεθηξηθώλ έξγσλ· 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/5 

Τροπολογία  5 

Tamás Meszerics 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Αιβαλία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 22 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  22α. ζπληζηά ζηελ θπβέξλεζε λα εμεηάζεη 

ηε δεκηνπξγία εζληθνύ πάξθνπ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Αώνπ· θαιεί ηελ θπβέξλεζε 

λα εγθαηαιείςεη ηα ζρέδηα θαηαζθεπήο 

λέσλ πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ θαηά 

κήθνο ηνπ πνηακνύ Αώνπ θαη ησλ 

παξαπνηάκσλ ηνπ, θαζώο ηα έξγα απηά 

ζα βιάςνπλ έλα από ηα ηειεπηαία 

εθηεηακέλα, άζηθηα θαη νηνλεί θπζηθά 

πνηάκηα νηθνζπζηήκαηα ζηελ Δπξώπε· 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/6 

Τροπολογία  6 

Tamás Meszerics 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Αιβαλία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 26 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

26. ραηξεηίδεη ηε ακεηαθίλεηε πνιηηηθή 

βνύιεζε ηεο ρώξαο λα βειηηώζεη ηε ζρέζε 

ηεο κε ηε Σεξβία θαη πξνηξέπεη ηελ 

Αιβαλία θαη ηε Σεξβία λα ιάβνπλ 

πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ πξνώζεζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ζηαζεξόηεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο θαζώο θαη ησλ ζρέζεσλ 

θαιήο γεηηνλίαο· παξνηξύλεη ηνύησλ 

δνζέλησλ ηελ Αιβαλία λα ζπλερίζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

Γξαθείνπ Πεξηθεξεηαθήο Σπλεξγαζίαο ησλ 

Νέσλ, κε έδξα ηα Τίξαλα θαη κε ξόιν 

εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

ζπκθηιίσζε ζηελ πεξηνρή θαη δε ηεο 

λενιαίαο· ζπληζηά ηελ επίζπεπζε ηεο 

θαηαζθεπήο ζεκαληηθώλ έξγσλ ππνδνκώλ, 

όπσο είλαη ε ζηδεξνδξνκηθή ζύλδεζε θαη ν 

ζύγρξνλνο απηνθηλεηόδξνκνο κεηαμύ 

Τηξάλσλ θαη Σθνπίσλ, ζην πιαίζην ηνπ 

δηαδξόκνπ VIII· ζπγραίξεη ηελ Αιβαλία 

γηα ηελ πιήξε επζπγξάκκηζή ηεο κε όιεο 

ηηο ζρεηηθέο δειώζεηο ηεο ΚΕΠΠΑ θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ Επξσπατθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαζώο θαη γηα ηελ πξόζεζή 

ηεο λα ζπκβάιεη ζηα επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα βνήζεηαο θαη 

επαλεγθαηάζηαζεο γηα ηνπο πξόζθπγεο 

από ηε Σπξία· θαιεί κεη' επηηάζεσο ηελ 

θπβέξλεζε λα θαηαβάιεη πεξαηηέξσ 

πξνζπάζεηεο γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ 

κεγάιν αξηζκό ησλ θαηαθαλώο αβάζηκσλ 

26. ραηξεηίδεη ηε ακεηαθίλεηε πνιηηηθή 

βνύιεζε ηεο ρώξαο λα βειηηώζεη ηε ζρέζε 

ηεο κε ηε Σεξβία θαη πξνηξέπεη ηελ 

Αιβαλία θαη ηε Σεξβία λα ιάβνπλ 

πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ πξνώζεζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ζηαζεξόηεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο θαζώο θαη ησλ ζρέζεσλ 

θαιήο γεηηνλίαο· παξνηξύλεη ηνύησλ 

δνζέλησλ ηελ Αιβαλία λα ζπλερίζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

Γξαθείνπ Πεξηθεξεηαθήο Σπλεξγαζίαο ησλ 

Νέσλ, κε έδξα ηα Τίξαλα θαη κε ξόιν 

εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

ζπκθηιίσζε ζηελ πεξηνρή θαη δε ηεο 

λενιαίαο· ζπληζηά ηελ επίζπεπζε ηεο 

θαηαζθεπήο ζεκαληηθώλ έξγσλ ππνδνκώλ, 

όπσο είλαη ε ζηδεξνδξνκηθή ζύλδεζε θαη ν 

ζύγρξνλνο απηνθηλεηόδξνκνο κεηαμύ 

Τηξάλσλ θαη Σθνπίσλ, ζην πιαίζην ηνπ 

δηαδξόκνπ VIII· ζπγραίξεη ηελ Αιβαλία 

γηα ηελ πιήξε επζπγξάκκηζή ηεο κε όιεο 

ηηο ζρεηηθέο δειώζεηο ηεο ΚΕΠΠΑ θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ Επξσπατθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαζώο θαη γηα ηελ πξόζεζή 

ηεο λα ζπκβάιεη ζηα επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα βνήζεηαο θαη 

επαλεγθαηάζηαζεο γηα ηνπο πξόζθπγεο 

από ηε Σπξία· θαιεί κεη' επηηάζεσο ηελ 

θπβέξλεζε λα θαηαβάιεη πεξαηηέξσ 

πξνζπάζεηεο γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ 

κεγάιν αξηζκό ησλ θαηαθαλώο αβάζηκσλ 
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αηηήζεσλ παξνρήο αζύινπ πνπ 

θαηαηίζεληαη ζηα θξάηε κέιε ηεο ΕΕ θαη 

λα ιάβεη δξαζηηθά κέηξα, κέζσ ηνπ 

κεραληζκνύ παξαθνινύζεζεο κεηά ηελ 

θαηάξγεζε ησλ ζεσξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξμεη ζηελόηεξε ζπλεξγαζία θαη 

αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κε ηα θξάηε κέιε 

ηεο ΕΕ θαη ηηο γεηηνληθέο ρώξεο· θαιεί ηελ 

θπβέξλεζε λα εμεηάζεη επίζεο ην 

ελδερόκελν αλάιεςεο πεξαηηέξσ κέηξσλ 

γηα ηε βειηίσζε ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ 

δηαβίσζεο· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ 

γηα ηελ πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο λα 

θαηαξηίζεη θνηλό ελσζηαθό θαηάινγν 

αζθαιώλ ρσξώλ θαηαγσγήο θαη ηάζζεηαη 

ππέξ ηεο ζπκπεξίιεςεο ηεο Αιβαλίαο ζε 

απηόλ· 

αηηήζεσλ παξνρήο αζύινπ πνπ 

θαηαηίζεληαη ζηα θξάηε κέιε ηεο ΕΕ θαη 

λα ιάβεη δξαζηηθά κέηξα, κέζσ ηνπ 

κεραληζκνύ παξαθνινύζεζεο κεηά ηελ 

θαηάξγεζε ησλ ζεσξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξμεη ζηελόηεξε ζπλεξγαζία θαη 

αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κε ηα θξάηε κέιε 

ηεο ΕΕ θαη ηηο γεηηνληθέο ρώξεο· θαιεί ηελ 

θπβέξλεζε λα εμεηάζεη επίζεο ην 

ελδερόκελν αλάιεςεο πεξαηηέξσ κέηξσλ 

γηα ηε βειηίσζε ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ 

δηαβίσζεο· 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/7 

Τροπολογία  7 

Tamás Meszerics 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Αιβαλία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 26 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  26α. ζηεξίδεη, ζην πιαίζην ηεο 

Γηαδηθαζίαο ηνπ Βεξνιίλνπ, ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Φόξνπκ ηεο Κνηλσλίαο 

ησλ Πνιηηώλ ησλ Γπηηθώλ Βαιθαλίσλ, ην 

νπνίν πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

εθπξνζώπνπο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ 

ησλ πεξηνρώλ απηώλ λα αληαιιάμνπλ 

ηδέεο, λα εθθξάζνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο 

θαη λα ππνβάινπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπζηάζεηο ζηνπο θνξείο ιήςεο 

απνθάζεσλ, θαη δεηεί λα ζπλερηζηεί ε 

δηαδηθαζία απηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επόκελεο ζπλόδνπ, ε νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην Παξίζη ην 2016, θαη 

λα δηνξγαλσζνύλ πξνπαξαζθεπαζηηθά 

εξγαζηήξηα κε ηε ζπκκεηνρή 

νξγαλώζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ 

ζηελ πεξηνρή· 

Or. en 

 

 


