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8.2.2017 A8-0023/1 

Tarkistus  1 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Albaniaa koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2312(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  23 a. korostaa, että verikoston 

olemassaolo Albaniassa horjuttaa 

edelleen oikeutta elämään, mukaan 

lukien monien lasten oikeutta käydä 

koulua ja elää normaalia sosiaalista 

elämää; kehottaa viranomaisia panemaan 

täytäntöön maaliskuussa 2015 annetun 

Euroopan parlamentin päätöslauselman 

ja sen sisältämät suositukset sekä 

viipymättä aktivoimaan uudelleen 

koordinointineuvoston; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/2 

Tarkistus  2 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Albaniaa koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2312(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. panee huolestuneena merkille rajalliset 

hallinnolliset valmiudet 

ympäristölainsäädännön täytäntöönpanossa 

sekä heikon jätehuollon ja vesivarojen 

hoidon, mistä seuraa usein 

ympäristörikoksia, jotka uhkaavat 

Albanian taloudellisia varoja ja 

muodostavat esteen resurssitehokkaalle 

taloudelle; korostaa tarvetta parantaa 

ympäristövaikutusten arviointien laatua 

sekä varmistaa yleisön osallistuminen ja 

kansalaisyhteiskunnan kuuleminen 

tällaisten hankkeiden osalta; painottaa, että 

on ratkaisevan tärkeää saavuttaa 

ilmastonmuutostavoitteet aiheuttamatta 

kielteisiä vaikutuksia biologiselle 

monimuotoisuudelle, maisemalle, 

vesivaroille, eläimistölle, kasvistolle ja 

alueen asukkaille; 

31. panee huolestuneena merkille rajalliset 

hallinnolliset valmiudet 

ympäristölainsäädännön täytäntöönpanossa 

sekä heikon jätehuollon ja vesivarojen 

hoidon, mistä seuraa usein 

ympäristörikoksia, jotka uhkaavat 

Albanian taloudellisia varoja ja 

muodostavat esteen resurssitehokkaalle 

taloudelle; korostaa tarvetta parantaa 

ympäristövaikutusten arviointien laatua 

sekä varmistaa yleisön osallistuminen ja 

kansalaisyhteiskunnan kuuleminen 

tällaisten hankkeiden osalta; painottaa, että 

on ratkaisevan tärkeää saavuttaa 

ilmastonmuutostavoitteet aiheuttamatta 

kielteisiä vaikutuksia biologiselle 

monimuotoisuudelle, maisemalle, 

vesivaroille, eläimistölle, kasvistolle ja 

alueen asukkaille; on erittäin huolestunut 

siitä, että komission mukaan 

71 vesivoimalaitoshankkeesta 44 on 

rakenteilla suojelualueilla; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/3 

Tarkistus  3 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Albaniaa koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2312(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. korostaa, että vesivoimaloiden 

ympäristövaikutusta ei usein arvioida 

asianmukaisesti kansainvälisten normien ja 

asiaankuuluvan EU:n 

luonnonsuojelusääntelyn noudattamisen 

varmistamiseksi; neuvoo hallitusta 

harkitsemaan Vjosan kansallispuiston 

perustamista ja luopumaan suunnitelmista, 

jotka koskevat uusien vesivoimalaitosten 

rakentamista Vjosa-joen ja sen sivujokien 

varrelle; kehottaa Albaniaa edelleen 

yhdenmukaistamaan energia-alan 

lainsäädäntöään EU:n lainsäädännön 

kanssa, erityisesti hyväksymään 

kansallisen energiastrategian 

energiariippumattomuuden ja 

energiatehokkuuden parantamiseksi; 

suhtautuu myönteisesti uusiutuvia 

energialähteitä koskevaan kansalliseen 

toimintasuunnitelmaan vuosiksi 2015–

2020;  

32. korostaa, että vesivoimaloiden 

ympäristövaikutusta ei usein arvioida 

asianmukaisesti kansainvälisten normien ja 

asiaankuuluvan EU:n 

luonnonsuojelusääntelyn noudattamisen 

varmistamiseksi; neuvoo hallitusta 

harkitsemaan Vjosa-joen koko pituuden 

kattavan Vjosan kansallispuiston 

perustamista ja luopumaan suunnitelmista, 

jotka koskevat uusien vesivoimalaitosten 

rakentamista Vjosa-joen ja sen sivujokien 

varrelle; kehottaa Albaniaa edelleen 

yhdenmukaistamaan energia-alan 

lainsäädäntöään EU:n lainsäädännön 

kanssa, erityisesti hyväksymään 

kansallisen energiastrategian 

energiariippumattomuuden ja 

energiatehokkuuden parantamiseksi; 

suhtautuu myönteisesti uusiutuvia 

energialähteitä koskevaan kansalliseen 

toimintasuunnitelmaan vuosiksi 

2015-2020;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/4 

Tarkistus  4 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Albaniaa koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2312(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. panee merkille, että hlbti-henkilöiden 

oikeuksien suojelua on parannettu, ja 

kannustaa hallitusta jatkamaan vuoteen 

2020 asti ulottuvan ohjelman 

toimenpiteiden täytäntöönpanoa 

Albaniassa; 

25. panee tyytyväisenä merkille, että hlbti-

henkilöiden oikeuksien suojelua on 

parannettu ja että on hyväksytty hlbti-

henkilöitä koskeva kansallinen 

toimintasuunnitelma kaudelle 2016–2020, 

ja kannustaa hallitusta jatkamaan ohjelman 

toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja 

lujittamaan entisestään hallituksen 

yhteistyötä hlbti-kansalaisjärjestöjen 

kanssa; kannustaa lisäksi hallitusta ja 

lainsäätäjiä varmistamaan, että 

sukupuolen tunnustamista koskevat 

edellytykset ovat niiden normien 

mukaisia, jotka Euroopan neuvoston 

ministerikomitea vahvisti suosituksessa 

CM/Rec(2010)5 jäsenvaltioille 

toimenpiteistä seksuaaliseen 

suuntautumiseen tai sukupuoli-

identiteettiin perustuvan syrjinnän 

torjumiseksi; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/5 

Tarkistus  5 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Albaniaa koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2312(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. panee merkille EU:hun liittyvän 

yhteistyön tehostamisen valtion laitosten ja 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen välillä, 

muun muassa kansalaisjärjestöjen 

osallistumisen Euroopan unioniin 

liittymistä käsittelevän kansallisen 

neuvoston kokouksiin; toteaa, että 

vaikutusvaltainen kansalaisyhteiskunta on 

kaikkien demokraattisten järjestelmien 

olennainen osa; painottaa tästä syystä, että 

koordinointia on tiivistettävä edelleen 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa 

kaikilla hallinnon tasoilla, myös 

paikallistasolla; suhtautuu tässä yhteydessä 

myönteisesti National Council for Civil 

Society -kansalaisyhteiskuntaneuvoston 

(NCCS) perustamiseen; kehottaa panemaan 

tehokkaasti täytäntöön oikeuden saada 

tietoja ja oikeuden julkisiin kuulemisiin 

sekä parantamaan kansalaisyhteiskunnan 

järjestöihin vaikuttavan finanssipoliittisen 

kehyksen sääntelyä; 

19. panee merkille EU:hun liittyvän 

yhteistyön tehostamisen valtion laitosten ja 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen välillä, 

muun muassa kansalaisjärjestöjen 

osallistumisen Euroopan unioniin 

liittymistä käsittelevän kansallisen 

neuvoston kokouksiin; toteaa, että 

vaikutusvaltainen kansalaisyhteiskunta on 

kaikkien demokraattisten järjestelmien 

olennainen osa; painottaa tästä syystä, että 

koordinointia on tiivistettävä edelleen 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa 

kaikilla hallinnon tasoilla, myös 

paikallistasolla; suhtautuu tässä yhteydessä 

myönteisesti National Council for Civil 

Society -kansalaisyhteiskuntaneuvoston 

(NCCS) perustamiseen; kehottaa panemaan 

tehokkaasti täytäntöön oikeuden saada 

tietoja ja oikeuden julkisiin kuulemisiin 

sekä parantamaan kansalaisyhteiskunnan 

järjestöihin vaikuttavan finanssipoliittisen 

kehyksen sääntelyä; kannustaa käymään 

institutionaalista vuoropuhelua 

vähemmistöjen edustajien ja 

viranomaisten kanssa, jotta vahvistetaan 

vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden 

yhteiskunnallisia, poliittisia, sosiaalisia, 

taloudellisia ja sivistyksellisiä oikeuksia;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/6 

Tarkistus  6 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Albaniaa koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2312(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa, että keskeisiin 

painopistealoihin kuuluu tarve parantaa 

ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen 

oikeuksien suojelua sekä tehostaa syrjinnän 

vastaista politiikkaa muun muassa 

täytäntöönpanoa parantamalla; kehottaa 

toimivaltaisia viranomaisia parantamaan 

edelleen osallistavaa ja suvaitsevaa 

ilmapiiriä maan kaikkien vähemmistöjen 

hyväksi EU:n vähemmistönsuojelunormien 

mukaisesti muun muassa korostamalla 

valtion vähemmistötoimikunnan roolia; 

suhtautuu myönteisesti alustaviin toimiin, 

joilla pyritään parantamaan vähemmistöjen 

suojelua koskevaa oikeudellista kehystä, ja 

kehottaa Albaniaa hyväksymään 

vähemmistöjen suojelusta annetun 

puitelain sekä ratifioimaan alueellisia kieliä 

tai vähemmistökieliä koskevan 

eurooppalaisen peruskirjan; ottaa 

huomioon laaja-alaisen kuulemisprosessin, 

johon osallistuu riippumattomia elimiä, 

vähemmistöjä edustavia yhdistyksiä ja 

kansalaisyhteiskunta; painottaa tarvetta 

parantaa erilaisten romaniryhmien ja 

muiden etnisten vähemmistöjen elinoloja; 

kehottaa jatkamaan ponnisteluja, joilla 

parannetaan näiden vähemmistöjen 

mahdollisuuksia työllistyä ja päästä 

kaikkien julkisten palvelujen ja 

sosiaalipalvelujen, koulutuksen, 

20. muistuttaa, että keskeisiin 

painopistealoihin kuuluu tarve parantaa 

ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen 

oikeuksien suojelua sekä tehostaa syrjinnän 

vastaista politiikkaa muun muassa 

täytäntöönpanoa parantamalla; kehottaa 

toimivaltaisia viranomaisia parantamaan 

edelleen osallistavaa ja suvaitsevaa 

ilmapiiriä maan kaikkien vähemmistöjen 

hyväksi EU:n vähemmistönsuojelunormien 

mukaisesti muun muassa korostamalla 

valtion vähemmistötoimikunnan roolia; 

suhtautuu myönteisesti alustaviin toimiin, 

joilla pyritään parantamaan vähemmistöjen 

suojelua koskevaa oikeudellista kehystä, ja 

kehottaa Albaniaa hyväksymään 

vähemmistöjen suojelusta annetun 

puitelain sekä ratifioimaan alueellisia kieliä 

tai vähemmistökieliä koskevan 

eurooppalaisen peruskirjan; ottaa 

huomioon laaja-alaisen kuulemisprosessin, 

johon osallistuu riippumattomia elimiä, 

vähemmistöjä edustavia yhdistyksiä ja 

kansalaisyhteiskunta; painottaa tarvetta 

parantaa erilaisten romaniryhmien ja 

muiden etnisten vähemmistöjen elinoloja; 

pyytää konkreettisia toimia, kuten 

romanien, egyptiläisten ja muiden 

etnisten vähemmistöjen kirjaamista 

väestötietorekistereihin 

(syntymätodistukset ja 
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terveydenhuollon, sosiaalisen 

asuntotarjonnan ja oikeusavun piiriin; on 

huolissaan siitä, että parannuksista 

huolimatta romanilasten osallistuminen 

koulutusjärjestelmään on edelleen 

alhaisinta koko alueella; 

henkilötodistukset); kehottaa jatkamaan 

ponnisteluja, joilla parannetaan näiden 

vähemmistöjen mahdollisuuksia työllistyä 

ja päästä kaikkien julkisten palvelujen ja 

sosiaalipalvelujen, koulutuksen, 

terveydenhuollon, sosiaalisen 

asuntotarjonnan ja oikeusavun piiriin; on 

huolissaan siitä, että parannuksista 

huolimatta romanilasten osallistuminen 

koulutusjärjestelmään on edelleen 

alhaisinta koko alueella; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/7 

Tarkistus  7 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Albaniaa koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2312(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

36 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

36. korostaa, että työmarkkinaosapuolten 

vuoropuhelua ja valmiuksia, 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 

osallistumista sekä sosiaalisten oikeuksien 

täytäntöönpanomekanismeja on 

vahvistettava; kehottaa hallitusta 

nykyaikaistamaan koulutusjärjestelmää, 

jotta luodaan osallistavampi yhteiskunta, 

vähennetään eriarvoisuutta ja syrjintää ja 

jotta nuorille voidaan välittää paremmin 

taitoja ja tietoja; painottaa koulutus-, 

työllisyys- ja sosiaalipolitiikalle suunnatun 

IPA-tuen (liittymistä valmisteleva 

tukiväline) merkitystä; 

36. korostaa, että työmarkkinaosapuolten 

vuoropuhelua ja valmiuksia, 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 

osallistumista sekä sosiaalisten oikeuksien 

täytäntöönpanomekanismeja on 

vahvistettava; kehottaa hallitusta 

nykyaikaistamaan koulutusjärjestelmää, 

jotta luodaan osallistavampi yhteiskunta, 

vähennetään eriarvoisuutta ja syrjintää ja 

jotta nuorille voidaan välittää paremmin 

taitoja ja tietoja; painottaa koulutus-, 

työllisyys- ja sosiaalipolitiikalle suunnatun 

IPA-tuen (liittymistä valmisteleva 

tukiväline) merkitystä; korostaa, että on 

tärkeää kehittää 

varhaiskasvatuspalveluita entisestään, ja 

kehottaa parantamaan epäedullisessa 

asemassa oleviin vähemmistöryhmiin 

kuuluvien lasten pääsyä päiväkoteihin;  

Or. en 

 

 


