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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.4.2016 B8-0440/2 

Muudatusettepanek  2 

Tamás Meszerics 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

väliskomisjoni nimel 

Albaania 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  14 a. on šokeeritud tänavalaste üleriigilise 

uuringu tulemustest, millest ilmnes, et 

tänaval elab ja töötab umbes 2 500 last; 

väljendab sügavat muret asjaolu pärast, et 

komisjoni andmetel on Albaania endiselt 

riik, kust saab alguse lastega 

kaubitsemine, laste sunniviisiline töö ja 

laste tööjõu kõige rängemad vormid, mis 

on määratletud ILO konventsioonis nr 

182; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/3 

Muudatusettepanek  3 

Tamás Meszerics 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

väliskomisjoni nimel 

Albaania 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 21 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  21 a. kutsub Albaaniat üles tegema 

lisapingutusi, et täita ELi 

keskkonnaalaseid õigusakte ja 27. peatüki 

nõudeid; kiidab sellega seoses heaks 

kaitsealade riikliku ameti ja Albaania 

rannikualaga tegeleva ameti loomise;  

Or. en 



 

AM\1091892ET.doc  PE579.857v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.4.2016 B8-0440/4 

Muudatusettepanek  4 

Tamás Meszerics 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

väliskomisjoni nimel 

Albaania 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 21 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  21 b. kutsub valitsust üles peatama 

arvukad järelevalveta teostatavad 

hüdroelektrijaamade projektid 

kaitsealadel ja teistel kõrge 

keskkonnaalase väärtusega aladel; 

rõhutab, et on vaja parandada 

keskkonnamõju hindamiste kvaliteeti ning 

tagada üldsuse osalemine ja 

kodanikuühiskonnaga konsulteerimine 

oluliste hüdroelektrijaamade projektide 

korral; nõuab tungivalt, et valitsus 

kehtestaks kolmeaastase moratooriumi 

hüdroelektrijaamade rajamisele ja töötaks 

viivitamata välja riikliku strateegia, kus 

on kindlaks määratud 

hüdroelektrijaamade rajamiseks lubatud 

ja keelatud piirkonnad; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/5 

Muudatusettepanek  5 

Tamás Meszerics 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

väliskomisjoni nimel 

Albaania 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 22 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  22 a. soovitab valitsusel kaaluda Vjosa 

Rahvuspargi rajamist; nõuab tungivalt, et 

valitsus loobuks Vjosa jõele ja selle 

lisajõgedele hüdroelektrijaamade 

ehitamise projektidest, sest need projektid 

kahjustaksid Euroopa üht viimast 

ulatuslikku, puutumatut ja looduslähedast 

jõeökosüsteemi; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/6 

Muudatusettepanek  6 

Tamás Meszerics 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

väliskomisjoni nimel 

Albaania 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 26 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. väljendab heameelt jätkuva poliitilise 

tahte üle parandada suhteid Serbiaga ning 

ergutab Albaaniat ja Serbiat võtma edasisi 

meetmeid piirkondliku stabiilsuse ja 

koostöö ning heanaaberlike suhete 

edendamiseks; ergutab neid pingutusi 

arvesse võttes Albaaniat jätkama 

piirkondliku noortevaldkonna 

koostöötalituse loomist peakorteriga 

Tiranas – see on äärmiselt oluline 

lepitusprotsessi jätkumiseks piirkonnas ja 

eriti noorte hulgas; soovitab kiirendada 

selliste oluliste taristuprojektide ehitamist 

VIII transpordikoridori osana nagu 

raudteeühendus ja nüüdisaegne kiirtee 

Tirana ja Skopje vahel; kiidab Albaaniat 

kõigi asjaomaste ÜVJP deklaratsioonide ja 

Euroopa Ülemkogu järelduste täieliku 

järgimise eest ning valmisoleku eest 

panustada Süüria pagulastele ette nähtud 

Euroopa abi- ja ümberasustamiskavadesse; 

nõuab tungivalt, et valitsus teeks 

täiendavaid jõupingutusi, et lahendada ELi 

liikmesriikidele esitatavate arvukate 

ilmselgelt põhjendamatute 

varjupaigataotluste küsimus, ning võtaks 

viisanõude kaotamise järgse 

järelevalvemehhanismi kaudu otsustavaid 

meetmeid operatiivkoostöö ja 

teabevahetuse tihendamiseks ELi 

liikmesriikide ja naaberriikidega; kutsub 

26. väljendab heameelt jätkuva poliitilise 

tahte üle parandada suhteid Serbiaga ning 

ergutab Albaaniat ja Serbiat võtma edasisi 

meetmeid piirkondliku stabiilsuse ja 

koostöö ning heanaaberlike suhete 

edendamiseks; ergutab neid pingutusi 

arvesse võttes Albaaniat jätkama 

piirkondliku noortevaldkonna 

koostöötalituse loomist peakorteriga 

Tiranas – see on äärmiselt oluline 

lepitusprotsessi jätkumiseks piirkonnas ja 

eriti noorte hulgas; soovitab kiirendada 

selliste oluliste taristuprojektide ehitamist 

VIII transpordikoridori osana nagu 

raudteeühendus ja nüüdisaegne kiirtee 

Tirana ja Skopje vahel; kiidab Albaaniat 

kõigi asjaomaste ÜVJP deklaratsioonide ja 

Euroopa Ülemkogu järelduste täieliku 

järgimise eest ning valmisoleku eest 

panustada Süüria pagulastele ette nähtud 

Euroopa abi- ja ümberasustamiskavadesse; 

nõuab tungivalt, et valitsus teeks 

täiendavaid jõupingutusi, et lahendada ELi 

liikmesriikidele esitatavate arvukate 

ilmselgelt põhjendamatute 

varjupaigataotluste küsimus, ning võtaks 

viisanõude kaotamise järgse 

järelevalvemehhanismi kaudu otsustavaid 

meetmeid operatiivkoostöö ja 

teabevahetuse tihendamiseks ELi 

liikmesriikide ja naaberriikidega; kutsub 
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valitsust üles kaaluma ka täiendavaid 

meetmeid sotsiaal-majanduslike 

elamistingimuste parandamiseks; pooldab 

komisjoni ettepanekut kehtestada ELi 

ühine turvaliste päritoluriikide nimekiri 

ning toetab Albaania lisamist sellesse 

nimekirja; 

valitsust üles kaaluma ka täiendavaid 

meetmeid sotsiaal-majanduslike 

elamistingimuste parandamiseks; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/7 

Muudatusettepanek  7 

Tamás Meszerics 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

väliskomisjoni nimel 

Albaania 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 26 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  26 a. toetab Berliini protsessi raames 

Lääne-Balkani riikide 

kodanikuühiskonna foorumi loomist, 

kuna see annab nende piirkondade 

kodanikuühiskonna esindajatele 

võimaluse vahetada mõtteid, väljendada 

oma muresid ja koostada 

poliitikakujundajatele konkreetseid 

soovitusi, ning nõuab selle protsessi 

jätkamist 2016. aastal Pariisis toimuval 

järgmisel tippkohtumisel, ühtlasi nõuab 

piirkonna kodanikuühiskonna 

organisatsioonidele ettevalmistavate 

seminaride korraldamist; 

Or. en 

 

 


