
 

AM\1116834NL.docx  PE598.452v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

8.2.2017 A8-0023/1 

Amendement  1 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Verslag 2016 over Albanië 

2016/2312(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  23 bis. onderstreept dat het recht op leven, 

waaronder in bepaalde gevallen het recht 

van kinderen op onderwijs en een 

normaal sociaal leven, in Albanië nog 

altijd wordt ondermijnd door het 

verschijnsel eerwraak; spoort de 

autoriteiten aan uitvoering te geven aan 

de resolutie van het Parlement van maart 

2015, alsook aan de aanbevelingen van 

het Parlement, en wenst dat de 

coördinatieraad zonder verder dralen 

opnieuw wordt opgestart; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/2 

Amendement  2 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Verslag 2016 over Albanië 

2016/2312(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. stelt bezorgd vast dat er weinig 

administratieve capaciteit is om de 

milieuwetgeving te handhaven en dat het 

slecht gesteld is met het afval- en het 

waterbeheer, hetgeen tot veel 

milieucriminaliteit leidt, hetgeen een 

bedreiging vormt voor Albanië's 

economische hulpbronnen en een obstakel 

is voor een hulpbronnenefficiënte 

economie; onderstreept dat de kwaliteit van 

milieueffectbeoordelingen verbeterd moet 

worden en dat de inspraak en raadpleging 

van het maatschappelijk middenveld bij 

relevante projecten gewaarborgd moeten 

worden;  beklemtoont dat het essentieel is 

de klimaatveranderingsdoelstellingen te 

verwezenlijken zonder dat dit leidt tot 

negatieve gevolgen voor de biodiversiteit, 

het landschap, de aquatische hulpbronnen, 

fauna en flora, en de plaatselijke 

bevolking; 

31. stelt bezorgd vast dat er weinig 

administratieve capaciteit is om de 

milieuwetgeving te handhaven en dat het 

slecht gesteld is met het afval- en het 

waterbeheer, hetgeen tot veel 

milieucriminaliteit leidt, hetgeen een 

bedreiging vormt voor Albanië's 

economische hulpbronnen en een obstakel 

is voor een hulpbronnenefficiënte 

economie; onderstreept dat de kwaliteit van 

milieueffectbeoordelingen verbeterd moet 

worden en dat de inspraak en raadpleging 

van het maatschappelijk middenveld bij 

relevante projecten gewaarborgd moeten 

worden; beklemtoont dat het essentieel is 

de klimaatveranderingsdoelstellingen te 

verwezenlijken zonder dat dit leidt tot 

negatieve gevolgen voor de biodiversiteit, 

het landschap, de aquatische hulpbronnen, 

fauna en flora, en de plaatselijke 

bevolking; vindt het zeer zorgwekkend dat 

44 van de 71 geplande 

waterkrachtcentrales volgens de 

Commissie in beschermde gebieden 

worden gebouwd; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/3 

Amendement  3 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Verslag 2016 over Albanië 

2016/2312(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. benadrukt dat de milieugevolgen van 

waterkrachtcentrales vaak niet goed in 

kaart worden gebracht, teneinde ervoor te 

zorgen dat ze voldoen aan de internationale 

normen en de toepasselijke EU-

natuurbeschermingswetgeving; adviseert 

de regering te overwegen een Vjosa 

Nationaal Park te creëren, en de plannen 

voor de bouw van een waterkrachtcentrale 

in het gebied van de rivier de Vjosa en zijn 

zijrivieren te schrappen; dringt aan op 

verdere afstemming op de 

energiewetgeving van de EU, en vooral op 

de goedkeuring van een nationale 

energiestrategie, met als doel grotere 

energieonafhankelijkheid en -efficiëntie; 

verwelkomt het nationale actieplan 2015-

2020 voor hernieuwbare energiebronnen;  

32. benadrukt dat de milieugevolgen van 

waterkrachtcentrales vaak niet goed in 

kaart worden gebracht, teneinde ervoor te 

zorgen dat ze voldoen aan de internationale 

normen en de toepasselijke EU-

natuurbeschermingswetgeving; adviseert 

de regering te overwegen langs de gehele 

lengte van de rivier een Vjosa Nationaal 

Park te creëren, en de plannen voor de 

bouw van een waterkrachtcentrale in het 

gebied van de rivier de Vjosa en zijn 

zijrivieren te schrappen; dringt aan op 

verdere afstemming op de 

energiewetgeving van de EU, en vooral op 

de goedkeuring van een nationale 

energiestrategie, met als doel grotere 

energieonafhankelijkheid en -efficiëntie; 

verwelkomt het nationale actieplan 2015-

2020 voor hernieuwbare energiebronnen;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/4 

Amendement  4 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Verslag 2016 over Albanië 

2016/2312(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. neemt nota van de verbeteringen die 

zijn doorgevoerd op het gebied van de 

bescherming van LGBTI-personen, en 

spoort de regering aan door te gaan met het 

implementeren van de maatregelen van het 

Albanese programma voor de periode tot 

2020; 

25. is ingenomen met de verbeteringen die 

zijn doorgevoerd op het gebied van de 

bescherming van LGBTI-personen, is 

verheugd over de vaststelling van het 

nationaal actieplan voor LGBTI-

personen, en spoort de regering aan door te 

gaan met het implementeren van de 

maatregelen van het programma en de 

samenwerking van de regering met 

LGBTI-organisaties uit het 

maatschappelijk middenveld verder te 

consolideren; moedigt de regering en de 

wetgevers voorts aan ervoor te zorgen dat 

de voorwaarden voor geslachtserkenning 

voldoen aan de normen zoals vastgesteld 

bij aanbeveling CM/Rec(2010)5 van het 

Comité van Ministers van de Raad van 

Europa aan de lidstaten inzake 

maatregelen ter bestrijding van 

discriminatie op grond van seksuele 

geaardheid of genderidentiteit; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/5 

Amendement  5 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Verslag 2016 over Albanië 

2016/2312(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. neemt kennis van de verbeterde 

samenwerking tussen staatsinstellingen en 

organisaties uit het maatschappelijk 

middenveld op EU-gerelateerde gebieden, 

met inbegrip van hun samenwerking in 

vergaderingen van de nationale raad voor 

Europese integratie; stelt vast dat een 

mondig maatschappelijk middenveld een 

essentiële voorwaarde is voor elk 

democratisch bestel; benadrukt derhalve 

dat er op alle regeringsniveaus nauwer 

moet worden samengewerkt met 

organisaties uit het maatschappelijk 

middenveld, ook op lokaal niveau; 

verwelkomt in dit verband de oprichting 

van de nationale raad voor het 

maatschappelijk middenveld; vraagt dat het 

recht op informatie en openbare 

raadpleging effectief ten uitvoer gelegd 

wordt en dat het fiscale kader voor 

organisaties uit het maatschappelijk 

middenveld beter wordt gereguleerd; 

19. neemt kennis van de verbeterde 

samenwerking tussen staatsinstellingen en 

organisaties uit het maatschappelijk 

middenveld op EU-gerelateerde gebieden, 

met inbegrip van hun samenwerking in 

vergaderingen van de nationale raad voor 

Europese integratie; stelt vast dat een 

mondig maatschappelijk middenveld een 

essentiële voorwaarde is voor elk 

democratisch bestel; benadrukt derhalve 

dat er op alle regeringsniveaus nauwer 

moet worden samengewerkt met 

organisaties uit het maatschappelijk 

middenveld, ook op lokaal niveau; 

verwelkomt in dit verband de oprichting 

van de nationale raad voor het 

maatschappelijk middenveld; vraagt dat het 

recht op informatie en openbare 

raadpleging effectief ten uitvoer gelegd 

wordt en dat het fiscale kader voor 

organisaties uit het maatschappelijk 

middenveld beter wordt gereguleerd; 

spoort aan tot geïnstitutionaliseerde 

dialogen tussen vertegenwoordigers van 

minderheden en de autoriteiten, dit met 

het oog op de versterking van de civiele, 

politieke, sociale, economische en 

culturele rechten van personen die tot 

minderheden behoren; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/6 

Amendement  6 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Verslag 2016 over Albanië 

2016/2312(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. herinnert eraan dat tot de 

kernprioriteiten behoren het verbeteren van 

de eerbiediging van mensenrechten en 

minderhedenrechten, versterking van het 

anti-discriminatiebeleid, onder meer door 

de handhaving te versterken; dringt er met 

klem bij de bevoegde autoriteiten op aan 

het klimaat van inclusie en tolerantie voor 

alle minderheden in het land te blijven 

bevorderen in overeenstemming met de 

Europese normen inzake de bescherming 

van minderheden, onder meer door de 

staatscommissie voor minderheden een 

grotere rol toe te kennen; is verheugd over 

de eerste stappen gericht op de verbetering 

van het wettelijk kader voor de 

bescherming van minderheden en verzoekt 

Albanië de kaderwet inzake de 

bescherming van minderheden goed te 

keuren en het Europees Handvest voor 

regionale talen en talen van minderheden te 

ratificeren; neemt kennis van het brede 

raadplegingsproces, waaraan wordt 

deelgenomen door onafhankelijke 

instellingen, minderhedenorganisaties en 

het maatschappelijk middenveld; 

beklemtoont de noodzaak van het 

verbeteren van de leefomstandigheden van 

Roma, Egyptenaren en andere etnische 

minderheden; vraagt dat inspanningen 

geleverd blijven worden om de toegang tot 

20. herinnert eraan dat tot de 

kernprioriteiten behoren het verbeteren van 

de eerbiediging van mensenrechten en 

minderhedenrechten, versterking van het 

anti-discriminatiebeleid, onder meer door 

de handhaving te versterken; dringt er met 

klem bij de bevoegde autoriteiten op aan 

het klimaat van inclusie en tolerantie voor 

alle minderheden in het land te blijven 

bevorderen in overeenstemming met de 

Europese normen inzake de bescherming 

van minderheden, onder meer door de 

staatscommissie voor minderheden een 

grotere rol toe te kennen; is verheugd over 

de eerste stappen gericht op de verbetering 

van het wettelijk kader voor de 

bescherming van minderheden en verzoekt 

Albanië de kaderwet inzake de 

bescherming van minderheden goed te 

keuren en het Europees Handvest voor 

regionale talen en talen van minderheden te 

ratificeren; neemt kennis van het brede 

raadplegingsproces, waaraan wordt 

deelgenomen door onafhankelijke 

instellingen, minderhedenorganisaties en 

het maatschappelijk middenveld; 

beklemtoont de noodzaak van het 

verbeteren van de leefomstandigheden van 

Roma, Egyptenaren en andere etnische 

minderheden; dringt aan op concrete 

maatregelen, zoals de registratie van 
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werk en alle overheids- en sociale diensten, 

onderwijs, gezondheidszorg, sociale 

woningen en juridische bijstand te 

verbeteren; is bezorgd over het feit dat de 

inclusie van Roma-kinderen in het 

onderwijssysteem, ondanks verbeteringen, 

de laagste in de regio blijft; 

Roma, Egyptenaren en andere etnische 

minderheden bij de burgerlijke stand 

(geboorteakten en identiteitsbewijzen); 

vraagt dat inspanningen geleverd blijven 

worden om de toegang tot werk en alle 

overheids- en sociale diensten, onderwijs, 

gezondheidszorg, sociale woningen en 

juridische bijstand te verbeteren; is bezorgd 

over het feit dat de inclusie van Roma-

kinderen in het onderwijssysteem, ondanks 

verbeteringen, de laagste in de regio blijft; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/7 

Amendement  7 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Verslag 2016 over Albanië 

2016/2312(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. benadrukt dat het belangrijk is de 

sociale dialoog, de rol van het 

maatschappelijk middenveld, de 

capaciteiten van sociale partners en 

handhavingsmechanismen voor sociale 

rechten te versterken; dringt er bij de 

regering op aan het onderwijssysteem te 

moderniseren teneinde tot een inclusievere 

samenleving te komen, en de ongelijkheid 

en discriminatie te reduceren, en jongeren 

beter van vaardigheden en kennis te 

voorzien; benadrukt het belang van steun 

van het instrument voor 

pretoetredingssteun (IPA) voor het 

onderwijs-, werkgelegenheids- en sociaal 

beleid; 

36. benadrukt dat het belangrijk is de 

sociale dialoog, de rol van het 

maatschappelijk middenveld, de 

capaciteiten van sociale partners en 

handhavingsmechanismen voor sociale 

rechten te versterken; dringt er bij de 

regering op aan het onderwijssysteem te 

moderniseren teneinde tot een inclusievere 

samenleving te komen, en de ongelijkheid 

en discriminatie te reduceren, en jongeren 

beter van vaardigheden en kennis te 

voorzien; benadrukt het belang van steun 

van het instrument voor 

pretoetredingssteun (IPA) voor het 

onderwijs-, werkgelegenheids- en sociaal 

beleid; onderstreept het belang van de 

verdere ontwikkeling van voor- en 

vroegschoolse educatie en dringt aan op 

verruiming van de toegang tot 

kindergartens voor kinderen die tot 

achtergestelde minderheden behoren; 

Or. en 

 

 


