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11.4.2016 B8-0440/2 

Amendamentul  2 

Tamás Meszerics 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Albania 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  14a. este șocat de concluziile anchetei de 

la nivel național privind copiii străzii, care 

a dezvăluit că aproximativ 2 500 de copii 

trăiesc și muncesc pe străzi; este profund 

îngrijorat de faptul că, potrivit Comisiei, 

Albania rămâne o țară de origine pentru 

traficul de copii, exploatarea copiilor prin 

muncă forțată și cele mai grave forme de 

muncă a copiilor, astfel cum sunt definite 

în Convenția nr. 182 a OIM; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/3 

Amendamentul  3 

Tamás Meszerics 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Albania 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  21a. solicită Albaniei să depună eforturi 

suplimentare pentru a se alinia la 

legislația de mediu a UE și la cerințele din 

capitolul 27; salută, în acest sens, 

înființarea unei agenții naționale pentru 

zonele protejate și a unei agenții pentru 

coasta albaneză;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/4 

Amendamentul  4 

Tamás Meszerics 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Albania 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  21b. invită guvernul să pună capăt 

numeroaselor proiecte hidroelectrice 

necontrolate în zonele protejate și în alte 

zone de mare valoare naturală; subliniază 

că este necesar să se îmbunătățească 

calitatea evaluărilor impactului asupra 

mediului, precum și să se garanteze 

participarea publicului și consultarea 

societății civile în proiectele hidroelectrice 

relevante; îndeamnă guvernul să declare 

un moratoriu de trei ani asupra 

construirii de proiecte hidroelectrice și să 

elaboreze de urgență o strategie națională 

care să stabilească zonele permise și 

zonele interzise pentru dezvoltarea pe 

viitor a unor proiecte hidroelectrice; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/5 

Amendamentul  5 

Tamás Meszerics 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Albania 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  22a. sfătuiește guvernul să întărească 

protecția mediului prin luarea în 

considerare a înființării unui parc 

național pentru râul Vjosa; îndeamnă 

guvernul să renunțe la planurile vizând 

construirea de noi hidrocentrale pe râul 

Vjosa și pe afluenții săi, deoarece aceste 

proiecte ar deteriora unul dintre ultimele 

mari ecosisteme fluviale intacte, aflate 

aproape în stare naturală din Europa; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/6 

Amendamentul  6 

Tamás Meszerics 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Albania 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. salută voința politică continuă de a 

îmbunătăți relațiile cu Serbia și încurajează 

Albania și Serbia să întreprindă acțiuni 

suplimentare în promovarea stabilității și a 

cooperării regionale și a bunelor relații de 

vecinătate; încurajează Albania, având în 

vedere aceste eforturi, să continue 

dezvoltarea Biroului de cooperare 

regională a tinerilor, cu sediul la Tirana, 

care are o importanță majoră pentru 

continuarea procesului de reconciliere din 

regiune, în special în rândul tinerilor; 

recomandă autorităților să accelereze 

construcția proiectelor majore de 

infrastructură, precum legătura feroviară și 

autostrada modernă dintre Tirana și 

Skopje, ca parte a coridorului VIII; felicită 

Albania pentru alinierea deplină la toate 

declarațiile în sectorul PESC și la toate 

concluziile Consiliului European, precum 

și pentru disponibilitatea sa de a contribui 

la mecanismele europene de asistență și de 

relocare pentru refugiații sirieni; îndeamnă 

guvernul să-și continue eforturile de tratare 

a numărului mare de cereri de azil vădit 

neîntemeiate depuse în statele membre și 

să adopte măsuri ferme prin intermediul 

mecanismului de monitorizare ulterior 

liberalizării vizelor pentru a se implica într-

o cooperare operațională și într-un schimb 

de informații mai strânse cu statele 

26. salută voința politică continuă de a 

îmbunătăți relațiile cu Serbia și încurajează 

Albania și Serbia să întreprindă acțiuni 

suplimentare în promovarea stabilității și a 

cooperării regionale și a bunelor relații de 

vecinătate; încurajează Albania, având în 

vedere aceste eforturi, să continue 

dezvoltarea Biroului de cooperare 

regională a tinerilor, cu sediul la Tirana, 

care are o importanță majoră pentru 

continuarea procesului de reconciliere din 

regiune, în special în rândul tinerilor; 

recomandă autorităților să accelereze 

construcția proiectelor majore de 

infrastructură, precum legătura feroviară și 

autostrada modernă dintre Tirana și 

Skopje, ca parte a coridorului VIII; felicită 

Albania pentru alinierea deplină la toate 

declarațiile în sectorul PESC și la toate 

concluziile Consiliului European, precum 

și pentru disponibilitatea sa de a contribui 

la mecanismele europene de asistență și de 

relocare pentru refugiații sirieni; îndeamnă 

guvernul să-și continue eforturile de tratare 

a numărului mare de cereri de azil vădit 

neîntemeiate depuse în statele membre și 

să adopte măsuri ferme prin intermediul 

mecanismului de monitorizare ulterior 

liberalizării vizelor pentru a se implica într-

o cooperare operațională și într-un schimb 

de informații mai strânse cu statele 
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membre și cu țările învecinate; invită, de 

asemenea, guvernul să ia în considerare 

adoptarea unor măsuri suplimentare în 

vederea îmbunătățirii condițiilor 

socioeconomice de viață; salută 

propunerea Comisiei de a stabili o listă 

comună, la nivelul UE, a țărilor de 

origine sigure și sprijină introducerea 

Albaniei pe acea listă; 

membre și cu țările învecinate; invită, de 

asemenea, guvernul să ia în considerare 

adoptarea unor măsuri suplimentare în 

vederea îmbunătățirii condițiilor 

socioeconomice de viață; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/7 

Amendamentul  7 

Tamás Meszerics 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Albania 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  26a. sprijină, în contextul Procesului de 

la Berlin, înființarea Forumului societății 

civile din Balcanii de Vest, care le oferă 

reprezentanților societății civile din 

regiune oportunitatea de a face schimb de 

idei, de a-și exprima preocupările și de a 

formula recomandări concrete în atenția 

factorilor de decizie, și solicită 

continuarea acestui proces la următoarea 

reuniune la nivel înalt, care va avea loc la 

Paris în 2016, precum și organizarea unor 

ateliere pregătitoare la care să participe 

organizațiile societății civile din regiune; 

Or. en 

 

 


