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11.4.2016 B8-0440/2 

Predlog spremembe  2 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Albaniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  14a. je globoko pretresen zaradi 

ugotovitve nacionalne raziskave o otrocih 

z ulice, ki je pokazala, da na ulici živi in 

dela okoli 2500 otrok; je globoko 

zaskrbljen zaradi dejstva, da je po 

podatkih Komisije Albanija še vedno 

država izvora za trgovino z otroki, prisilno 

delo otrok in za najhujše oblike dela 

otrok, kot so opredeljene s Konvencijo 

Mednarodne organizacije dela št. 182; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/3 

Predlog spremembe  3 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Albaniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  21a. poziva Albanijo, naj si bolj prizadeva 

za uskladitev z okoljsko zakonodajo EU in 

zahtevami iz poglavja 27; v zvezi s tem 

pozdravlja ustanovitev državne agencije 

za zaščitena območja in agencije za 

albansko obalo;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/4 

Predlog spremembe  4 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Albaniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  21b. poziva vlado, naj ustavi številne 

nenadzorovane projekte hidroelektrarn 

znotraj zaščitenih območij in drugih 

območij, ki imajo velik naravni pomen; 

poudarja, da je treba povečati kakovost 

presoje okoljskega vpliva ter pri ustreznih 

projektih hidroelektrarn zagotoviti javno 

udeležbo in posvetovanje s civilno družbo; 

poziva vlado, naj razglasi triletni 

moratorij na gradnjo hidroelektrarn in 

nemudoma oblikuje državno strategijo, v 

kateri bo opredelila območja, kjer bo 

gradnja teh elektrarn dovoljena oziroma 

prepovedana; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/5 

Predlog spremembe  5 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Albaniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  22a. svetuje vladi, naj razmisli o 

ustanovitvi narodnega parka ob reki 

Vjosa; poziva jo, naj opusti načrte za 

gradnjo hidroelektrarn na reki Vjosi in 

njenih pritokih, saj bi ti projekti ogrozili 

enega od zadnjih obsežnih, nedotaknjenih 

in skoraj naravnih rečnih ekosistemov v 

Evropi; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/6 

Predlog spremembe  6 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Albaniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. pozdravlja stalno politično voljo za 

izboljšanje odnosov s Srbijo ter spodbuja 

Albanijo in Srbijo, naj sprejmeta nadaljnje 

ukrepe pri spodbujanju regionalne 

stabilnosti in sodelovanja ter dobrih 

sosedskih odnosov; glede na ta 

prizadevanja spodbuja Albanijo, naj še 

naprej razvija regionalni urad za 

sodelovanje mladih s sedežem v Tirani, ki 

je izjemnega pomena za nadaljnjo spravo v 

regiji, zlasti med mladimi; priporoča 

pospešitev gradnje pomembnih 

infrastrukturnih projektov, kot sta 

železniška povezava in sodobna avtocesta 

med Tirano in Skopjem v sklopu koridorja 

VIII; izreka pohvalo Albaniji za popolno 

uskladitev z vsemi pomembnimi izjavami 

na področju SZVP in sklepi Evropskega 

sveta, pa tudi za njeno pripravljenost 

prispevati k evropskim programom za 

pomoč sirskim beguncem in njihovo 

ponovno naselitev; poziva vlado, naj si 

dodatno prizadeva za obravnavanje 

velikega števila očitno neutemeljenih 

prošenj za azil, vloženih v državah 

članicah, in prek mehanizma za 

spremljanje po liberalizaciji vizumskega 

režima sprejme odločne ukrepe za tesnejše 

operativno sodelovanje in izmenjavo 

informacij z državami članicami in 

sosednjimi državami; vlado tudi poziva, 

26. pozdravlja stalno politično voljo za 

izboljšanje odnosov s Srbijo ter spodbuja 

Albanijo in Srbijo, naj sprejmeta nadaljnje 

ukrepe pri spodbujanju regionalne 

stabilnosti in sodelovanja ter dobrih 

sosedskih odnosov; glede na ta 

prizadevanja spodbuja Albanijo, naj še 

naprej razvija regionalni urad za 

sodelovanje mladih s sedežem v Tirani, ki 

je izjemnega pomena za nadaljnjo spravo v 

regiji, zlasti med mladimi; priporoča 

pospešitev gradnje pomembnih 

infrastrukturnih projektov, kot sta 

železniška povezava in sodobna avtocesta 

med Tirano in Skopjem v sklopu koridorja 

VIII; izreka pohvalo Albaniji za popolno 

uskladitev z vsemi pomembnimi izjavami 

na področju SZVP in sklepi Evropskega 

sveta, pa tudi za njeno pripravljenost 

prispevati k evropskim programom za 

pomoč sirskim beguncem in njihovo 

ponovno naselitev; poziva vlado, naj si 

dodatno prizadeva za obravnavanje 

velikega števila očitno neutemeljenih 

prošenj za azil, vloženih v državah 

članicah, in prek mehanizma za 

spremljanje po liberalizaciji vizumskega 

režima sprejme odločne ukrepe za tesnejše 

operativno sodelovanje in izmenjavo 

informacij z državami članicami in 

sosednjimi državami; vlado tudi poziva, 
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naj razmisli o nadaljnjih ukrepih za 

izboljšanje socialno-ekonomskih 

življenjskih razmer; pozdravlja predlog 

Komisije, naj EU oblikuje skupen seznam 

varnih izvornih držav, in podpira 

vključitev Albanije na ta seznam; 

naj razmisli o nadaljnjih ukrepih za 

izboljšanje socialno-ekonomskih 

življenjskih razmer; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/7 

Predlog spremembe  7 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Albaniji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  26a. upoštevaje berlinski proces podpira 

oblikovanje foruma civilne družbe 

Zahodnega Balkana, kjer bodo lahko 

predstavniki civilne družbe iz te regije 

izmenjavali zamisli, izražali svoje 

pomisleke in skrbi ter oblikovali 

konkretna priporočila za odločevalce, 

obenem pa poziva, naj se ta proces 

nadaljuje na naslednjem srečanju na vrhu 

v Parizu leta 2016 ter naj se za 

civilnodružbene organizacije iz te regije 

organizirajo pripravljalne delavnice; 

Or. en 

 

 


