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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.2.2017 A8-0023/1 

Módosítás  1 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016. évi jelentés Albániáról 

2016/2312(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  23a. hangsúlyozza, hogy az élethez való 

jog, többek között számos gyermek iskolai 

tanuláshoz és a normális társadalmi 

élethez való joga érvényesülését továbbra 

is gátolja a vérbosszú jelenségének 

megléte Albániában; sürgeti a 

hatóságokat, hogy hajtsák végre a 

Parlament 2015. márciusi állásfoglalását 

és ajánlásait, és további halogatás nélkül 

keltsék ismét életre a Koordinációs 

Tanácsot; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/2 

Módosítás  2 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016. évi jelentés Albániáról 

2016/2312(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

31 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

31. aggodalommal jegyzi meg, hogy a 

környezetvédelmi törvény végrehajtása 

tekintetében a közigazgatási kapacitás 

korlátozott, és a hulladékgazdálkodás és a 

vízgazdálkodás is gyenge lábakon áll, ami 

gyakran környezeti bűncselekmények 

forrása, veszélyeztetve Albánia gazdasági 

erőforrásait és gátolva a forráshatékony 

gazdaságra történő átállást; hangsúlyozza, 

hogy szükséges a környezeti 

hatásvizsgálatok minőségének javítása, 

valamint a vonatkozó projektek esetében 

biztosítani kell a nyilvánosság részvételét 

és a civil szervezetekkel folytatott 

párbeszédet; hangsúlyozza ugyanakkor 

annak rendkívüli fontosságát, hogy az 

éghajlatváltozási célkitűzések oly módon 

valósuljanak meg, amely nem hat károsan a 

biológiai sokszínűségre, a táj arculatára, a 

vízforrásokra, az állat- és növényvilágra, 

valamint az érintett helyi lakosság életére; 

31. aggodalommal jegyzi meg, hogy a 

környezetvédelmi törvény végrehajtása 

tekintetében a közigazgatási kapacitás 

korlátozott, és a hulladékgazdálkodás és a 

vízgazdálkodás is gyenge lábakon áll, ami 

gyakran környezeti bűncselekmények 

forrása, veszélyeztetve Albánia gazdasági 

erőforrásait és gátolva a forráshatékony 

gazdaságra történő átállást; hangsúlyozza, 

hogy szükséges a környezeti 

hatásvizsgálatok minőségének javítása, 

valamint a vonatkozó projektek esetében 

biztosítani kell a nyilvánosság részvételét 

és a civil szervezetekkel folytatott 

párbeszédet; hangsúlyozza ugyanakkor 

annak rendkívüli fontosságát, hogy az 

éghajlatváltozási célkitűzések oly módon 

valósuljanak meg, amely nem hat károsan a 

biológiai sokszínűségre, a táj arculatára, a 

vízforrásokra, az állat- és növényvilágra, 

valamint az érintett helyi lakosság életére; 

mély aggodalmának ad hangot amiatt, 

hogy a Bizottság szerint 71 vízerőmű-

projekt közül 44 természetvédelmi 

területen áll építés alatt; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/3 

Módosítás  3 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016. évi jelentés Albániáról 

2016/2312(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. hangsúlyozza, hogy a vízerőművek 

környezetre gyakorolt hatásainak 

értékelése gyakran nem megfelelő ahhoz, 

hogy biztosított legyen a nemzetközi 

előírásoknak és a vonatkozó uniós 

természetvédelmi jogszabályoknak való 

megfelelés; azt tanácsolja a kormánynak, 

hogy vegye fontolóra egy Vjosa Nemzeti 

Park létrehozásának lehetőségét, és 

tekintsen el új vízerőművek építésétől a 

Vjosa folyón és annak mellékfolyóin; 

sürget az EU energiaügyi jogszabályaival 

való összehangolás elmélyítésére, főként 

egy nemzeti energiaügyi stratégia 

elfogadása terén, az energetikai 

függetlenség és az energiahatékonyság 

fokozása érdekében; üdvözli a megújuló 

energiára vonatkozó, a 2015 és 2020 

közötti időszakra szóló nemzeti cselekvési 

tervet;  

32. hangsúlyozza, hogy a vízerőművek 

környezetre gyakorolt hatásainak 

értékelése gyakran nem megfelelő ahhoz, 

hogy biztosított legyen a nemzetközi 

előírásoknak és a vonatkozó uniós 

természetvédelmi jogszabályoknak való 

megfelelés; azt tanácsolja a kormánynak, 

hogy vegye fontolóra egy nemzeti park 

létrehozásának lehetőségét a Vjosa folyó 

teljes hossza mentén, és tekintsen el új 

vízerőművek építésétől a Vjosa folyón és 

annak mellékfolyóin; sürget az EU 

energiaügyi jogszabályaival való 

összehangolás elmélyítésére, főként egy 

nemzeti energiaügyi stratégia elfogadása 

terén, az energetikai függetlenség és az 

energiahatékonyság fokozása érdekében; 

üdvözli a megújuló energiaforrásokra 

vonatkozó, a 2015 és 2020 közötti 

időszakra szóló nemzeti cselekvési tervet;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/4 

Módosítás  4 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016. évi jelentés Albániáról 

2016/2312(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. tudomásul veszi az LMBTI-személyek 

jogainak védelme tekintetében elért 

előrelépést, és további intézkedések 

foganatosítására bátorítja a kormányt a 

2020-ig megvalósítandó program 

keretében; 

25. üdvözli az LMBTI-személyek jogainak 

védelme tekintetében elért előrelépést, az 

LMBTI-személyekre vonatkozó 2016–

2020-as nemzeti cselekvési terv 

elfogadását, és további intézkedések 

foganatosítására bátorítja a kormányt a 

program keretében, valamint arra, hogy 

tovább erősítse a kormány és az LMBTI-

civil társadalmi szervezetek közötti 

együttműködést; ösztönzi továbbá a 

kormányt és a törvényhozókat, hogy 

biztosítsák, hogy a nemi hovatartozás 

elismerésének feltételei megfeleljenek a 

nemi irányultság vagy nemi azonosság 

alapján történő megkülönböztetés elleni 

küzdelemre irányuló intézkedések 

tekintetében az Európa Tanács Miniszteri 

Bizottságának tagállamokhoz intézett, 

CM/Rec(2010)5. számú ajánlásában 

meghatározott előírásoknak; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/5 

Módosítás  5 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016. évi jelentés Albániáról 

2016/2312(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. nyugtázza az állami intézmények és 

civil társadalmi szervezetek közti, az 

Unióval kapcsolatos együttműködés 

javulását, beleértve a civil társadalmi 

szervezetek az Európai Integrációs 

Nemzeti Tanács (NCEI) ülésein való 

részvételét is; megjegyzi, hogy az erős civil 

társadalom minden demokratikus rendszer 

alapvető összetevője; hangsúlyozza ezért, 

hogy még szorosabb koordinációra van 

szükség a kormányzás minden szintjén, így 

a helyi szinten is a civil társadalmi 

szervezetekkel; üdvözli ezzel 

összefüggésben a Civil Társadalom 

Nemzeti Tanácsának létrehozását; felszólít 

az információhoz és a nyilvános 

konzultációhoz való jog hatékony 

végrehajtására, valamint a civil társadalmi 

szervezeteket érintő költségvetési keret 

jobb szabályozására; 

19. nyugtázza az állami intézmények és 

civil társadalmi szervezetek közti, az 

Unióval kapcsolatos együttműködés 

javulását, beleértve a civil társadalmi 

szervezetek az Európai Integrációs 

Nemzeti Tanács (NCEI) ülésein való 

részvételét is; megjegyzi, hogy az erős civil 

társadalom minden demokratikus rendszer 

alapvető összetevője; hangsúlyozza ezért, 

hogy a civil társadalmi szervezetekkel még 

szorosabb koordinációra van szükség a 

kormányzás minden szintjén, így helyi 

szinten is; üdvözli ezzel összefüggésben a 

Civil Társadalom Nemzeti Tanácsának 

létrehozását; felszólít az információhoz és 

a nyilvános konzultációhoz való jog 

hatékony végrehajtására, valamint a civil 

társadalmi szervezeteket érintő 

költségvetési keret jobb szabályozására; 

ösztönzi a kisebbségek képviselői és a 

hatóságok között folytatott, a 

kisebbségekhez tartozó személyek polgári, 

politikai, szociális, gazdasági és kulturális 

jogai megerősítésére irányuló 

intézményesített párbeszédet; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/6 

Módosítás  6 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016. évi jelentés Albániáról 

2016/2312(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. ismételten emlékeztet arra, hogy a 

legfontosabb prioritások között meg kell 

erősíteni az emberi jogok és a kisebbségi 

jogok védelmét és a hátrányos 

megkülönböztetés elleni politikákat, 

beleértve végrehajtásuk megerősítését is; 

nyomatékosan kéri az illetékes 

hatóságokat, hogy az európai 

kisebbségvédelmi előírásokkal 

összhangban folytassák a befogadás és a 

tolerancia légkörének javítását az ország 

valamennyi kisebbsége számára, többek 

közt az országos kisebbségügyi bizottság 

szerepének növelése révén; üdvözli a 

kisebbségek védelmére vonatkozó jogi 

keret javítását célzó első lépéseket, és 

felhívja Albániát, hogy fogadjon el 

kerettörvényt a kisebbségek védelme 

tekintetében és ratifikálja a Regionális és 

Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját; 

nyugtázza a független intézmények, 

kisebbségi egyesületek és a civil 

társadalom bevonásával folytatott 

széleskörű konzultációs folyamatot; 

hangsúlyozza, hogy a romák, egyiptomiak 

és más etnikai kisebbségek 

életkörülményein javítani kell; felszólít a 

foglalkoztatáshoz és valamennyi állami és 

szociális szolgáltatáshoz, az oktatáshoz, az 

egészségügyhöz, a szociális lakhatáshoz és 

a jogi tanácsadáshoz való hozzáférésük 

20. ismételten emlékeztet arra, hogy a 

legfontosabb prioritások között meg kell 

erősíteni az emberi jogok és a kisebbségi 

jogok védelmét és a hátrányos 

megkülönböztetés elleni politikákat, 

beleértve végrehajtásuk megerősítését is; 

nyomatékosan kéri az illetékes 

hatóságokat, hogy az európai 

kisebbségvédelmi előírásokkal 

összhangban folytassák a befogadás és a 

tolerancia légkörének javítását az ország 

valamennyi kisebbsége számára, többek 

közt az országos kisebbségügyi bizottság 

szerepének növelése révén; üdvözli a 

kisebbségek védelmére vonatkozó jogi 

keret javítását célzó első lépéseket, és 

felhívja Albániát, hogy fogadjon el 

kerettörvényt a kisebbségek védelme 

tekintetében és ratifikálja a Regionális és 

Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját; 

nyugtázza a független intézmények, 

kisebbségi egyesületek és a civil 

társadalom bevonásával folytatott 

széleskörű konzultációs folyamatot; 

hangsúlyozza, hogy a romák, egyiptomiak 

és más etnikai kisebbségek 

életkörülményein javítani kell; konkrét 

intézkedésekre szólít fel, például a romák, 

az egyiptomiak és más etnikai kisebbségek 

állampolgári nyilvántartásba vételére 

(születési anyakönyvi kivonat és 
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folyamatos javítására; aggodalmának ad 

hangot azzal kapcsolatban, hogy a pozitív 

fejlemények ellenére a roma gyermekek 

oktatási rendszerbe való integrálásának 

szintje továbbra is a legalacsonyabb a 

régióban; 

személyazonosító igazolvány); felszólít a 

foglalkoztatáshoz és valamennyi állami és 

szociális szolgáltatáshoz, az oktatáshoz, az 

egészségügyhöz, a szociális lakhatáshoz és 

a jogi tanácsadáshoz való hozzáférésük 

folyamatos javítására; aggodalmának ad 

hangot azzal kapcsolatban, hogy a pozitív 

fejlemények ellenére a roma gyermekek 

oktatási rendszerbe való integrálásának 

szintje továbbra is a legalacsonyabb a 

régióban; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/7 

Módosítás  7 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016. évi jelentés Albániáról 

2016/2312(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

36 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

36. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni 

a társadalmi párbeszédet, a civil társadalmi 

szervezetek bevonását, a szociális 

partnerek kapacitásait és a szociális jogokat 

érvényre juttató mechanizmusokat; sürgeti 

a kormányt, hogy modernizálja az oktatási 

rendszert annak érdekében, hogy 

befogadóbb társadalmat alakítson ki, 

csökkentse az egyenlőtlenségeket és a 

hátrányos megkülönböztetést, valamint 

jobban felvértezze a fiatalokat 

készségekkel és ismeretekkel; 

hangsúlyozza az Előcsatlakozási 

Támogatási Eszköz (IPA) által az oktatás, a 

foglalkoztatás és a szociális politikák terén 

biztosított támogatás fontosságát; 

36. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni 

a társadalmi párbeszédet, a civil társadalmi 

szervezetek bevonását, a szociális 

partnerek kapacitásait és a szociális jogokat 

érvényre juttató mechanizmusokat; sürgeti 

a kormányt, hogy modernizálja az oktatási 

rendszert annak érdekében, hogy 

befogadóbb társadalmat alakítson ki, 

csökkentse az egyenlőtlenségeket és a 

hátrányos megkülönböztetést, valamint 

jobban felvértezze a fiatalokat 

készségekkel és ismeretekkel; 

hangsúlyozza az Előcsatlakozási 

Támogatási Eszköz (IPA) által az oktatás, a 

foglalkoztatás és a szociális politikák terén 

biztosított támogatás fontosságát; 

hangsúlyozza a kisgyermekkori fejlesztési 

szolgáltatások továbbfejlesztésének 

fontosságát, és sürgeti a hátrányos 

helyzetű kisebbségi csoportokhoz tartozó 

gyermekek óvodai ellátáshoz való 

hozzáférésének kibővítését; 

Or. en 

 

 


