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11.4.2016 B8-0440/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Albánsku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  14a. je šokovaný zisteniami celoštátneho 

prieskumu o deťoch na ulici, pri ktorom 

sa odhalilo, že na ulici žije a pracuje 

okolo 2500 detí; je hlboko znepokojený 

skutočnosťou, že podľa Komisie 

Albánsko ostáva zdrojovou krajinou pre 

obchodovanie s deťmi, nútenú detskú 

prácu a najhoršie formy detskej práce, 

ako sa vymedzujú v Dohovore MOP č. 

182; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Albánsku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  21a. vyzýva Albánsko, aby vyvinulo ďalšie 

úsilie o zosúladenie s právnymi predpismi 

EÚ v oblasti životného prostredia a 

požiadavkami z kapitoly 27; v tejto 

súvislosti víta vytvorenie Národnej 

agentúry pre chránené oblasti a Agentúry 

pre albánske pobrežie;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Albánsku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  21b. vyzýva vládu, aby zastavila mnohé 

nekontrolované projekty vodných 

elektrární v chránených oblastiach a 

iných oblastiach s vysokou prírodnou 

hodnotou; zdôrazňuje, že je potrebné 

zlepšiť kvalitu posúdení vplyvov na 

životné prostredie, ako aj zaručiť 

zapojenie verejnosti a konzultácie s 

občianskou spoločnosťou v rámci 

príslušných projektov vodných elektrární; 

naliehavo vyzýva vládu, aby vyhlásila 

trojročné moratórium na výstavbu 

vodných elektrární a aby bezodkladne 

vypracovala národnú stratégiu, v ktorej by 

sa jasne vymedzili povolené a nepovolené 

oblasti pre budúci rozvoj vodných 

elektrární; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Albánsku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  22a. odporúča vláde, aby zvážila zriadenie 

národného parku na rieke Vjosa; 

naliehavo vyzýva vládu, aby sa vzdala 

plánov na vybudovanie nových vodných 

elektrární pozdĺž rieky Vjosa a jej 

prítokov, pretože tieto projekty by 

poškodili jeden z posledných rozsiahlych, 

nedotknutých a takmer prirodzených 

riečnych ekosystémov v Európe; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Albánsku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. víta pretrvávajúcu politickú vôľu 

zlepšiť vzťahy so Srbskom a nabáda 

Albánsko a Srbsko, aby prijali ďalšie 

opatrenia na podporu regionálnej stability a 

spolupráce, ako aj dobrých susedských 

vzťahov; v súvislosti s týmto úsilím nabáda 

Albánsko, aby pokračovalo v budovaní 

úradu pre regionálnu spoluprácu mládeže 

so sídlom v Tirane, ktorý má mimoriadny 

význam pre ďalšie zmierovanie v regióne, 

najmä medzi mladými ľuďmi; odporúča 

urýchliť výstavbu hlavných 

infraštruktúrnych projektov, ako je 

železničné prepojenie a moderná diaľnica 

medzi Tiranou a Skopje v rámci koridoru 

VIII; vyjadruje Albánsku uznanie za to, že 

dosiahlo plný súlad so všetkými 

relevantnými vyhláseniami v oblasti SZBP 

a závermi Európskej rady, ako aj za jeho 

pripravenosť prispieť k európskym 

systémom pomoci pre sýrskych utečencov 

a ich presídľovania; naliehavo žiada vládu, 

aby sa naďalej usilovala riešiť vysoký 

počet zjavne neopodstatnených žiadostí o 

azyl podaných v členských štátoch a aby 

podnikla rozhodné kroky prostredníctvom 

mechanizmu monitorovania stavu po 

liberalizácii vízového režimu s cieľom 

nadviazať užšiu operačnú spoluprácu a 

realizovať výmenu informácií s členskými 

štátmi a susednými krajinami; vyzýva tiež 

26. víta pretrvávajúcu politickú vôľu 

zlepšiť vzťahy so Srbskom a nabáda 

Albánsko a Srbsko, aby prijali ďalšie 

opatrenia na podporu regionálnej stability a 

spolupráce, ako aj dobrých susedských 

vzťahov; v súvislosti s týmto úsilím nabáda 

Albánsko, aby pokračovalo v budovaní 

úradu pre regionálnu spoluprácu mládeže 

so sídlom v Tirane, ktorý má mimoriadny 

význam pre ďalšie zmierovanie v regióne, 

najmä medzi mladými ľuďmi; odporúča 

urýchliť výstavbu hlavných 

infraštruktúrnych projektov, ako je 

železničné prepojenie a moderná diaľnica 

medzi Tiranou a Skopje v rámci koridoru 

VIII; vyjadruje Albánsku uznanie za to, že 

dosiahlo plný súlad so všetkými 

relevantnými vyhláseniami v oblasti SZBP 

a závermi Európskej rady, ako aj za jeho 

pripravenosť prispieť k európskym 

systémom pomoci pre sýrskych utečencov 

a ich presídľovania; naliehavo žiada vládu, 

aby sa naďalej usilovala riešiť vysoký 

počet zjavne neopodstatnených žiadostí o 

azyl podaných v členských štátoch a aby 

podnikla rozhodné kroky prostredníctvom 

mechanizmu monitorovania stavu po 

liberalizácii vízového režimu s cieľom 

nadviazať užšiu operačnú spoluprácu a 

realizovať výmenu informácií s členskými 

štátmi a susednými krajinami; vyzýva tiež 
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vládu, aby zvážila prijatie ďalších opatrení 

na zlepšenie sociálno-ekonomických 

životných podmienok; víta návrh Komisie 

vytvoriť spoločný zoznam EÚ týkajúci sa 

bezpečných krajín pôvodu a podporuje 

zaradenie Albánska do tohto zoznamu; 

vládu, aby zvážila prijatie ďalších opatrení 

na zlepšenie sociálno-ekonomických 

životných podmienok; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

11.4.2016 B8-0440/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Albánsku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  26a. v kontexte berlínskeho procesu 

podporuje vytvorenie fóra občianskej 

spoločnosti západného Balkánu, ktoré 

poskytne príležitosť zástupcom občianskej 

spoločnosti z regiónov vymieňať si 

názory, vysloviť pripomienky a 

formulovať konkrétne odporúčania pre 

subjekty s rozhodovacou právomocou, a 

vyzýva na pokračovanie tohto procesu 

počas nasledujúceho samitu, ktorý sa 

bude konať v Paríži v roku 2016, ako aj 

na organizáciu prípravných seminárov 

pre organizácie občianskej spoločnosti v 

regióne; 

Or. en 

 

 


