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11.4.2016 B8-0440/2 

Ändringsförslag  2 

Tamás Meszerics 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Albanien 

Förslag till resolution 

Punkt 14a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  14a. Europaparlamentet är djupt upprört 

över resultatet av den riksomfattande 

undersökning om gatubarn som avslöjade 

att omkring 2 500 barn lever och arbetar 

på gatan. Det är mycket oroande att 

Albanien enligt kommissionen 

fortfarande är ett ursprungsland för 

människohandel med barn, påtvingat 

barnarbete och de värsta formerna av 

barnarbete enligt definitionen i ILO:s 

konvention nr 182. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/3 

Ändringsförslag  3 

Tamás Meszerics 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Albanien 

Förslag till resolution 

Punkt 21a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  21a. Europaparlamentet uppmanar 

Albanien att vidta ytterligare åtgärder för 

att anpassa sig till EU:s miljölagstiftning 

och kraven i kapitel 27. I detta hänseende 

välkomnas etableringen av en nationell 

myndighet för skyddade områden och en 

myndighet för den albanska kusten.  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/4 

Ändringsförslag  4 

Tamás Meszerics 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Albanien 

Förslag till resolution 

Punkt 21b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  21b. Europaparlamentet uppmanar 

regeringen att lägga ned de många 

okontrollerade vattenkraftprojekten i 

skyddade områden och andra områden 

med stora miljövärden. Parlamentet 

understryker behovet av att förbättra 

kvaliteten på 

miljökonsekvensbedömningar och att 

säkerställa allmänhetens deltagande och 

samrådet med det civila samhället i 

relevanta vattenkraftprojekt. Regeringen 

uppmanas med kraft att utlysa ett 

tillfälligt uppehåll på tre år för 

byggverksamhet inom vattenkraftprojekt 

och brådskande utveckla en nationell 

strategi som fastställer möjliga och 

omöjliga områden för utveckling av 

framtida vattenkraftprojekt. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/5 

Ändringsförslag  5 

Tamás Meszerics 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Albanien 

Förslag till resolution 

Punkt 22a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  22a. Europaparlamentet råder regeringen 

att överväga att inrätta en nationalpark i 

Vjosaområdet. Parlamentet uppmanar 

med kraft regeringen att överge planerna 

på nya vattenkraftverk längs floden Vjosa 

och dess tillflöden, eftersom dessa projekt 

skulle skada ett av de sista stora orörda 

ekosystemen i en flod nära naturtillstånd i 

Europa. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/6 

Ändringsförslag  6 

Tamás Meszerics 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Albanien 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet välkomnar landets 

fortsatta politiska vilja att förbättra 

förbindelserna med Serbien och 

uppmuntrar Albanien och Serbien att vidta 

ytterligare åtgärder för att främja den 

regionala stabiliteten och samarbetet samt 

goda grannförbindelser. I ljuset av dessa 

satsningar uppmuntras Albanien att 

fortsätta utvecklingen av en regional byrå 

för ungdomssamarbete med huvudkontor i 

Tirana, som är av största betydelse för 

vidare försoning i regionen, i synnerhet 

bland ungdomar. Parlamentet 

rekommenderar att man påskyndar 

konstruktionen av större 

infrastrukturprojekt såsom 

järnvägsanknytningen och den moderna 

motorvägen mellan Tirana och Skopje som 

en del av korridor VIII. Parlamentet 

lovordar Albanien för dess fullständiga 

anpassning till EU:s alla relevanta Gusp-

förklaringar och Europeiska rådets 

slutsatser, samt för landets beredskap att 

bidra till de europeiska bistånds- och 

vidarebosättningssystemen för syriska 

flyktingar. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att göra ytterligare 

ansträngningar för att ta itu med det stora 

antalet uppenbart ogrundade 

asylansökningar som lämnas in i EU-

medlemsstater och vidta kraftfulla åtgärder 

26. Europaparlamentet välkomnar landets 

fortsatta politiska vilja att förbättra 

förbindelserna med Serbien och 

uppmuntrar Albanien och Serbien att vidta 

ytterligare åtgärder för att främja den 

regionala stabiliteten och samarbetet samt 

goda grannförbindelser. I ljuset av dessa 

satsningar uppmuntras Albanien att 

fortsätta utvecklingen av en regional byrå 

för ungdomssamarbete med huvudkontor i 

Tirana, som är av största betydelse för 

vidare försoning i regionen, i synnerhet 

bland ungdomar. Parlamentet 

rekommenderar att man påskyndar 

konstruktionen av större 

infrastrukturprojekt såsom 

järnvägsanknytningen och den moderna 

motorvägen mellan Tirana och Skopje som 

en del av korridor VIII. Parlamentet 

lovordar Albanien för dess fullständiga 

anpassning till EU:s alla relevanta Gusp-

förklaringar och Europeiska rådets 

slutsatser, samt för landets beredskap att 

bidra till de europeiska bistånds- och 

vidarebosättningssystemen för syriska 

flyktingar. Regeringen uppmanas 

eftertryckligen att göra ytterligare 

ansträngningar för att ta itu med det stora 

antalet uppenbart ogrundade 

asylansökningar som lämnas in i EU-

medlemsstater och vidta kraftfulla åtgärder 
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via mekanismen för uppföljning av 

viseringsliberaliseringen för att intensifiera 

det operativa samarbetet och 

informationsutbytet med EU-

medlemsstaterna och grannländerna. 

Likaså uppmanas regeringen att överväga 

ytterligare åtgärder för att förbättra de 

socioekonomiska levnadsförhållandena. 

Parlamentet välkomnar kommissionens 

förslag att upprätta en gemensam 

unionsförteckning över säkra 

ursprungsländer och förordar att 

Albanien införs i denna förteckning. 

via mekanismen för uppföljning av 

viseringsliberaliseringen för att intensifiera 

det operativa samarbetet och 

informationsutbytet med EU-

medlemsstaterna och grannländerna. 

Likaså uppmanas regeringen att överväga 

ytterligare åtgärder för att förbättra de 

socioekonomiska levnadsförhållandena. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/7 

Ändringsförslag  7 

Tamás Meszerics 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Albanien 

Förslag till resolution 

Punkt 26a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  26a. I samband med Berlinprocessen 

stöder Europaparlamentet inrättandet av 

forumet för det civila samhället på västra 

Balkan, som ger företrädare för det civila 

samhället i regionerna en möjlighet att 

utbyta tankar, framföra sina frågor och 

utarbeta konkreta rekommendationer till 

beslutsfattarna. Parlamentet önskar att 

denna process ska fortsätta vid nästa 

toppmöte, som ska hållas i Paris 2016, 

och att förberedande seminarier ska 

anordnas för det civila samhällets 

organisationer i regionen. 

Or. en 

 

 


