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11.4.2016 B8-0440/2 

Tarkistus  2 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  14 a. on järkyttynyt katulapsia koskevan 

maanlaajuisen tutkimuksen havainnoista, 

joiden mukaan noin 2 500 lasta elää ja 

työskentelee kaduilla; on erittäin 

huolestunut siitä, että komission mukaan 

Albania on edelleen lapsikaupan, lasten 

pakkotyön ja ILO:n yleissopimuksessa 

nro 182 määriteltyjen lapsityön 

pahimpien muotojen lähtömaa; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/3 

Tarkistus  3 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  21 a. kehottaa Albaniaa toteuttamaan 

lisätoimia kansallisen sääntelyn 

mukauttamiseksi EU:n 

ympäristölainsäädäntöön ja luvun 27 

vaatimuksiin; suhtautuu myönteisesti 

suojelualueista vastaavan kansallisen 

viraston ja Albanian rannikkoviraston 

perustamiseen; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/4 

Tarkistus  4 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

21 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  21 b. kehottaa hallitusta pysäyttämään 

monet valvomattomat vesivoimahankkeet, 

joita toteutetaan suojelualueilla ja muilla 

luonnonarvoiltaan merkittävillä alueilla; 

korostaa tarvetta parantaa 

ympäristövaikutusten arviointien laatua 

sekä varmistaa yleisön osallistuminen ja 

kansalaisyhteiskunnan kuuleminen 

tällaisten vesivoimahankkeiden osalta; 

vaatii hallitusta julistamaan kolmen 

vuoden moratorion vesivoimahankkeisiin 

liittyville rakennustoimille ja laatimaan 

pikaisesti kansallisen strategian, jossa 

määritetään sallitut ja kielletyt alueet 

tulevia vesivoimahankkeita silmällä 

pitäen; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/5 

Tarkistus  5 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  22 a. kehottaa hallitusta harkitsemaan 

Vjosan kansallispuiston perustamista; 

kehottaa hallitusta luopumaan 

suunnitelmista rakentaa vesivoimaloita 

Vjosa-joen ja sen sivujokien varrelle, 

koska hankkeista aiheutuisi haittaa 

yhdelle Euroopan viimeisistä laajoista, 

koskemattomista ja lähes 

luonnontilaisista jokiekosysteemeistä; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/6 

Tarkistus  6 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. suhtautuu myönteisesti edelleen 

vallitsevaan poliittiseen tahtoon parantaa 

suhteita Serbiaan ja kannustaa Albaniaa ja 

Serbiaa tehostamaan toimiaan alueellisen 

vakauden ja yhteistyön sekä hyvien 

naapuruussuhteiden edistämiseksi; 

kannustaa Albaniaa osana näitä toimia 

edelleen kehittämään nuorisoalan 

yhteistyötoimistoa, jonka päätoimipaikka 

on Tiranassa, ja toteaa, että toimisto on 

ensiarvoisen tärkeässä asemassa 

sovinnonteon edistämiseksi alueella 

erityisesti nuorten keskuudessa; kehottaa 

nopeuttamaan tärkeitä 

infrastruktuurihankkeita, kuten Tiranan ja 

Skopjen välisen rautatieyhteyden ja 

nykyaikaisen moottoritien rakentamista 

osana liikennekäytävää VIII; on 

tyytyväinen siihen, että Albania on täysin 

sitoutunut kaikkiin asiaankuuluviin 

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

julkilausumiin ja Eurooppa-neuvoston 

päätelmiin ja että Albania on valmis 

osallistumaan Syyrian pakolaisia koskeviin 

EU:n avustus- ja 

uudelleensijoittamisjärjestelyihin; kehottaa 

hallitusta puuttumaan tehokkaammin EU:n 

jäsenvaltioille jätettyjen ilmeisen 

perusteettomien turvapaikkahakemusten 

suureen määrään ja toimimaan 

määrätietoisesti viisumipakon poistamisen 

26. suhtautuu myönteisesti edelleen 

vallitsevaan poliittiseen tahtoon parantaa 

suhteita Serbiaan ja kannustaa Albaniaa ja 

Serbiaa tehostamaan toimiaan alueellisen 

vakauden ja yhteistyön sekä hyvien 

naapuruussuhteiden edistämiseksi; 

kannustaa Albaniaa osana näitä toimia 

edelleen kehittämään nuorisoalan 

yhteistyötoimistoa, jonka päätoimipaikka 

on Tiranassa, ja toteaa, että toimisto on 

ensiarvoisen tärkeässä asemassa 

sovinnonteon edistämiseksi alueella 

erityisesti nuorten keskuudessa; kehottaa 

nopeuttamaan tärkeitä 

infrastruktuurihankkeita, kuten Tiranan ja 

Skopjen välisen rautatieyhteyden ja 

nykyaikaisen moottoritien rakentamista 

osana liikennekäytävää VIII; on 

tyytyväinen siihen, että Albania on täysin 

sitoutunut kaikkiin asiaankuuluviin 

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

julkilausumiin ja Eurooppa-neuvoston 

päätelmiin ja että Albania on valmis 

osallistumaan Syyrian pakolaisia koskeviin 

EU:n avustus- ja 

uudelleensijoittamisjärjestelyihin; kehottaa 

hallitusta puuttumaan tehokkaammin EU:n 

jäsenvaltioille jätettyjen ilmeisen 

perusteettomien turvapaikkahakemusten 

suureen määrään ja toimimaan 

määrätietoisesti viisumipakon poistamisen 
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jälkeisen seurantamekanismin avulla 

tiivistääkseen operatiivista yhteistyötä ja 

tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden ja 

naapurimaiden kanssa; kehottaa hallitusta 

myös harkitsemaan tehokkaampia toimia 

sosioekonomisten olojen parantamiseksi; 

suhtautuu myönteisesti komission 

ehdotukseen turvallisia alkuperämaita 

koskevan EU:n yhteisen luettelon 

laatimisesta ja tukee Albanian 

sisällyttämistä luetteloon; 

jälkeisen seurantamekanismin avulla 

tiivistääkseen operatiivista yhteistyötä ja 

tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden ja 

naapurimaiden kanssa; kehottaa hallitusta 

myös harkitsemaan tehokkaampia toimia 

sosioekonomisten olojen parantamiseksi; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/7 

Tarkistus  7 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

26 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  26 a. kannattaa Berliinin prosessin 

yhteydessä Länsi-Balkanin 

kansalaisyhteiskuntafoorumin 

perustamista, joka tarjoaa alueiden 

kansalaisyhteiskunnan edustajille 

tilaisuuden vaihtaa ajatuksia, esittää 

huolenaiheensa ja laatia päättäjille 

konkreettisia suosituksia; kehottaa 

jatkamaan kyseistä prosessia seuraavassa, 

Pariisissa vuonna 2016 pidettävässä 

huippukokouksessa ja järjestämään 

alueen kansalaisyhteiskunnan järjestöille 

valmistelevia seminaareja; 

Or. en 

 

 


