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Knut Fleckenstein 

Rapport 2016 dwar l-Albanija 

2016/2312(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 23a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  23a. Jenfasizza li fl-Albanija, id-dritt 

għall-ħajja, inkluż id-dritt dwar in-numru 

ta' tfal li jattendu l-iskola u li jkollhom 

ħajja soċjali normali, għadu mxekkel 

mill-eżistenza ta' ġlied antik imdemmi; 

iħeġġeġ lill-awtoritajiet sabiex, mingħajr 

aktar dewmien, jimplimentaw ir-

riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 

Marzu 2015 u r-rakkomandazzjonijiet 

tagħha, u biex jattivaw mill-ġdid il-

Kunsill tal-Koordinazzjoni; 

Or. en 
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Paragrafu 31 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

31. Jinnota bi tħassib in-natura limitata tal-

kapaċitajiet amministrattivi għall-infurzar 

tal-liġi ambjentali, kif ukoll il-ġestjoni 

fqira tal-iskart u tal-ilma, li ta' spiss 

jirriżultaw f'reati ambjentali li jheddu r-

riżorsi ekonomiċi tal-Albanija u 

jikkostitwixxu ostaklu għal ekonomija 

effiċjenti fl-użu tar-riżorsi; jissottolinja l-

ħtieġa li titjieb il-kwalità tal-

valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali kif 

ukoll biex tiġi garantita l-parteċipazzjoni u 

konsultazzjoni pubblika tas-soċjetà ċivili fi 

proġetti irilevanti; jenfasizza l-importanza 

kruċjali li jintlaħqu l-objettivi tat-tibdil fil-

klima mingħajr ma jkun hemm impatt 

negattiv fuq il-bijodiversità, il-pajsaġġ, ir-

riżorsi tal-ilma, il-flora u fawna, tal-

popolazzjonijiet lokali milquta; 

31. Jinnota bi tħassib in-natura limitata tal-

kapaċitajiet amministrattivi għall-infurzar 

tal-liġi ambjentali, kif ukoll il-ġestjoni 

fqira tal-iskart u tal-ilma, li ta' spiss 

jirriżultaw f'reati ambjentali li jheddu r-

riżorsi ekonomiċi tal-Albanija u 

jikkostitwixxu ostaklu għal ekonomija 

effiċjenti fl-użu tar-riżorsi; jissottolinja l-

ħtieġa li titjieb il-kwalità tal-

valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali kif 

ukoll biex tiġi garantita l-parteċipazzjoni u 

konsultazzjoni pubblika tas-soċjetà ċivili fi 

proġetti irilevanti; jenfasizza l-importanza 

kruċjali li jintlaħqu l-objettivi tat-tibdil fil-

klima mingħajr ma jkun hemm impatt 

negattiv fuq il-bijodiversità, il-pajsaġġ, ir-

riżorsi tal-ilma, il-flora u fawna, tal-

popolazzjonijiet lokali milquta; jinsab 

imħasseb ħafna dwar il-fatt li, skont il-

Kummissjoni, 44 minn 71 proġett għal 

impjant idroelettriku qed jinbnew f'żoni 

protetti; 

Or. en 
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Paragrafu 32 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jenfasizza li l-impatt ambjentali tal-

impjanti idroelettriċi spiss mhuwiex valutat 

b'mod xieraq sabiex tkun żgurata l-

konformità mal-istandards internazzjonali 

u l-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE dwar in-

natura; jagħti parir lill-gvern jikkunsidra l-

istabbiliment ta' Park Nazzjonali f'Vjosa u 

biex jabbanduna l-pjanijiet għal impjanti 

idroelettriċi ġodda tul ix-xmara Vjosa u t-

tributarji tagħha; iħeġġeġ allinjament 

ulterjuri mal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qasam 

tal-enerġija, partikolarment dwar l-

adozzjoni ta' strateġija nazzjonali għall-

enerġija, bil-għan li tiżdied l-indipendenza 

u l-effiċjenza enerġetika; jilqa' l-pjan ta' 

azzjoni nazzjonali 2015–2020 għal sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli (RESs);  

32. Jenfasizza li l-impatt ambjentali tal-

impjanti idroelettriċi spiss mhuwiex valutat 

b'mod xieraq sabiex tkun żgurata l-

konformità mal-istandards internazzjonali 

u l-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE dwar in-

natura; jagħti parir lill-gvern jikkunsidra l-

istabbiliment ta' Park Nazzjonali f'Vjosa 

tul il-medda kollha tax-xmara u biex 

jabbanduna l-pjanijiet għal impjanti 

idroelettriċi ġodda tul ix-xmara Vjosa u t-

tributarji tagħha; iħeġġeġ allinjament 

ulterjuri mal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qasam 

tal-enerġija, partikolarment dwar l-

adozzjoni ta' strateġija nazzjonali għall-

enerġija, bil-għan li tiżdied l-indipendenza 

u l-effiċjenza enerġetika; jilqa' l-pjan ta' 

azzjoni nazzjonali 2015–2020 għal sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli (RESs);  

Or. en 
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Paragrafu 25 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jinnota t-titjib tal-protezzjoni tad-

drittijiet ta' persuni LGBTI, u jħeġġeġ lill-

gvern biex ikompli jimplimenta miżuri tal-

programm li l-Albanija ser issegwi sal-

2020; 

25. Jilqa' t-titjib tal-protezzjoni tad-

drittijiet ta' persuni LGBTI, u l-adozzjoni 

ta' Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali għall-

persuni LGBTI 2016-2020, u jħeġġeġ lill-

gvern biex ikompli jimplimenta miżuri tal-

programm, u biex ikompli jikkonsolida l-

kooperazzjoni tiegħu mal-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 

LGBTI; iħeġġeġ, barra minn hekk, lill-

gvern u lil dawk li jfasslu l-liġijiet 

jiżguraw li l-kondizzjonijiet ta' 

rikonoxximent tal-ġeneru, jilħqu l-

istandards stipulati fir-Rakkomandazzjoni 

CM/Rec (2010)5 mill-Kumitat tal-Ministri 

tal-Kunsill tal-Ewropa lill-Istati 

Membridwar miżuri li jiġġieldu d-

diskriminazzjoni abbażi ta' orjentazzjoni 

sesswali jew ta' identità tal-ġeneru; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

19. Jinnota t-titjib fil-kooperazzjoni relatata 

mal-UE bejn l-istituzzjonijiet tal-istat u l-

OSĊs, inkluża l-parteċipazzjoni tagħhom 

fil-laqgħat tal-Kunsill Nazzjonali għall-

Integrazzjoni Ewropea (NCEI); jinnota li 

soċjetà ċivili msaħħa hija element kruċjali 

ta' kwalunkwe sistema demokratika; 

jenfasizza l-ħtieġa għal koordinazzjoni 

aktar mill-qrib fil-livelli kollha ta' gvern, 

inkluż fil-livell lokali, mal-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; jilqa' 

f'dan ir-rigward il-ħolqien tal-Kunsill 

Nazzjonali għas-Soċjetà Ċivili (NCCS); 

jitlob l-implimentazzjoni effettiva tad-dritt 

għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni 

pubblika u għal regolamentazzjoni aħjar 

tal-qafas fiskali li jaffettwa lill-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; 

19. Jinnota t-titjib fil-kooperazzjoni relatata 

mal-UE bejn l-istituzzjonijiet tal-istat u l-

OSĊs, inkluża l-parteċipazzjoni tagħhom 

fil-laqgħat tal-Kunsill Nazzjonali għall-

Integrazzjoni Ewropea (NCEI); jinnota li 

soċjetà ċivili msaħħa hija element kruċjali 

ta' kwalunkwe sistema demokratika; 

jenfasizza l-ħtieġa għal koordinazzjoni 

aktar mill-qrib fil-livelli kollha ta' gvern, 

inkluż fil-livell lokali, mal-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; jilqa' 

f'dan ir-rigward il-ħolqien tal-Kunsill 

Nazzjonali għas-Soċjetà Ċivili (NCCS); 

jitlob l-implimentazzjoni effettiva tad-dritt 

għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni 

pubblika u għal regolamentazzjoni aħjar 

tal-qafas fiskali li jaffettwa lill-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; 

iħeġġeġ djalogi istituzzjonali bejn ir-

rappreżentanti tal-minoranzi u l-

awtoritajiet sabiex jissaħħu d-drittijiet 

ċivili, politiki, soċjali, ekonomiċi u 

kulturali ta' persuni li jappartjenu għal 

minoranzi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Ifakkar, fost il-prijoritajiet ewlenin, il-

ħtieġa biex tissaħħaħ il-protezzjoni tad-

drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tal-

minoranzi u tal-politiki kontra d-

diskriminazzjoni, inkluż billi jissaħħaħ l-

infurzar tagħhom; iħeġġeġ lill-awtoritajiet 

kompetenti jkomplu jtejbu l-atmosfera ta' 

inklużjoni u tolleranza għall-minoranzi 

kollha fil-pajjiż, bi qbil mal-istandards 

Ewropej għall-Protezzjoni tal-Minoranzi, 

inkluż billi jissaħħaħ ir-rwol tal-Kumitat 

tal-Istat għall-Minoranzi; jilqa' 

b'sodisfazzjon l-ewwel passi mmirati li 

jtejbu l-qafas legali għall-protezzjoni tal-

minoranzi, u jappella lill-Albanija tadotta 

liġi qafas dwar il-protezzjoni tal-minoranzi 

u biex tirratifika l-Karta Ewropea għal-

Lingwi Reġjonali u Minoritarji; jinnota li 

proċess ta' konsultazzjoni wiesgħa li 

tinvolvi istituzzjonijiet indipendenti, l-

assoċjazzjonijiet tal-minoranzi u l-

assoċjazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; 

jenfasizza l-ħtieġa li jitjiebu l-

kundizzjonijiet tal-għajxien tar-Roma, l-

Eġizzjani u tal-minoranzi etniċi oħra; 

jappella għal sforzi kontinwi biex ittejjeb l-

aċċess tagħhom għall-impjiegi u tal-

entitajiet kollha pubbliċi u ta' servizzi 

soċjali, l-edukazzjoni, is-saħħa, l-

akkomodazzjoni soċjali u l-għajnuna 

legali; jinsab imħasseb li, minkejja t-titjib, 

20. Ifakkar, fost il-prijoritajiet ewlenin, il-

ħtieġa biex tissaħħaħ il-protezzjoni tad-

drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tal-

minoranzi u tal-politiki kontra d-

diskriminazzjoni, inkluż billi jissaħħaħ l-

infurzar tagħhom; iħeġġeġ lill-awtoritajiet 

kompetenti jkomplu jtejbu l-atmosfera ta' 

inklużjoni u tolleranza għall-minoranzi 

kollha fil-pajjiż, bi qbil mal-istandards 

Ewropej għall-Protezzjoni tal-Minoranzi, 

inkluż billi jissaħħaħ ir-rwol tal-Kumitat 

tal-Istat għall-Minoranzi; jilqa' 

b'sodisfazzjon l-ewwel passi mmirati li 

jtejbu l-qafas legali għall-protezzjoni tal-

minoranzi, u jappella lill-Albanija tadotta 

liġi qafas dwar il-protezzjoni tal-minoranzi 

u biex tirratifika l-Karta Ewropea għal-

Lingwi Reġjonali u Minoritarji; jinnota li 

proċess ta' konsultazzjoni wiesgħa li 

tinvolvi istituzzjonijiet indipendenti, l-

assoċjazzjonijiet tal-minoranzi u l-

assoċjazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; 

jenfasizza l-ħtieġa li jitjiebu l-

kundizzjonijiet tal-għajxien tar-Roma, l-

Eġizzjani u tal-minoranzi etniċi oħra; 

jappella għal azzjonijiet konkreti bħar-

reġistrazzjoni ċivika (ċertifikati tat-twelid 

u tal-Karti tal-Identità) tar-Roma, tal-

Eġizzjani u ta' minoranzi etniċi oħrajn; 

jappella għal sforzi kontinwi biex ittejjeb l-

aċċess tagħhom għall-impjiegi u tal-
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l-inklużjoni tat-tfal Roma fis-sistema 

edukattiva għadha l-aktar baxxa fir-reġjun; 

entitajiet kollha pubbliċi u ta' servizzi 

soċjali, l-edukazzjoni, is-saħħa, l-

akkomodazzjoni soċjali u l-għajnuna 

legali; jinsab imħasseb li, minkejja t-titjib, 

l-inklużjoni tat-tfal Roma fis-sistema 

edukattiva għadha l-aktar baxxa fir-reġjun; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

36. Jenfasizza l-importanza tat-tisħiħ tad-

djalogu soċjali, il-parteċipazzjoni tal-

OSĊs, il-kapaċitajiet tas-sħab soċjali, u tal-

mekkaniżmi ta' infurzar għad-drittijiet 

soċjali; iħeġġeġ lill-gvern jimmodernizza 

s-sistema edukattiva bil-għan li tinbena 

soċjetà aktar esklussiva, jitnaqqsu l-

inugwaljanzi u d-diskriminazzjoni u biex ż-

żgħażagħ jingħataw aħjar b'ħiliet u 

b'għarfien; jenfasizza l-importanza ta' 

appoġġ skont l-Istrument għall-Assistenza 

ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA) għall-

edukazzjoni, l-impjiegi u l-politiki soċjali; 

36. Jenfasizza l-importanza tat-tisħiħ tad-

djalogu soċjali, il-parteċipazzjoni tal-

OSĊs, il-kapaċitajiet tas-sħab soċjali, u tal-

mekkaniżmi ta' infurzar għad-drittijiet 

soċjali; iħeġġeġ lill-gvern jimmodernizza 

s-sistema edukattiva bil-għan li tinbena 

soċjetà aktar esklussiva, jitnaqqsu l-

inugwaljanzi u d-diskriminazzjoni u biex ż-

żgħażagħ jingħataw aħjar b'ħiliet u 

b'għarfien; jenfasizza l-importanza ta' 

appoġġ skont l-Istrument għall-Assistenza 

ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA) għall-

edukazzjoni, l-impjiegi u l-politiki soċjali; 

jenfasizza l-importanza tal-iżvilupp 

ulterjuri ta' servizzi ta' żvilupp tal-

edukazzjoni bikrija tat-tfal (ECD) u 

jħeġġeġ it-twessigħ tal-aċċess għall-

kindergarten għat-tfal ġejjin minn gruppi 

ta' minoranza żvantaġġjati; 

Or. en 

 

 


