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8.2.2017 A8-0023/1 

Poprawka  1 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Albanii 

2016/2312(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  23a. podkreśla, że prawo do życia, w tym 

prawo niektórych dzieci do uczęszczania 

do szkoły i prowadzenia normalnego życia 

towarzyskiego, jest wciąż osłabione z 

powodu istnienia w Albanii krwawych 

waśni rodowych; apeluje do władz o 

wdrożenie rezolucji Parlamentu z marca 

2015 r. i jego zaleceń, a także o 

bezzwłoczne reaktywowanie rady 

koordynacyjnej; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/2 

Poprawka  2 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Albanii 

2016/2312(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. zauważa z zaniepokojeniem 

ograniczony charakter zdolności 

administracyjnych w zakresie 

egzekwowania prawa ochrony środowiska 

oraz niewłaściwe gospodarowanie 

odpadami i zasobami wodnymi, co często 

prowadzi do przestępstw przeciwko 

środowisku zagrażających zasobom 

gospodarczym Albanii i stanowiących 

przeszkodę dla oszczędnego 

gospodarowania zasobami; podkreśla 

konieczność poprawy jakości ocen 

oddziaływania na środowisko, a także 

zagwarantowania udziału społeczeństwa i 

konsultacji ze społeczeństwem 

obywatelskim w sprawie odnośnych 

projektów; podkreśla jednak, jak ważne 

jest, by osiągnąć cele związane ze zmianą 

klimatu bez wywierania negatywnego 

wpływu na różnorodność biologiczną, 

krajobraz, zasoby wodne, florę i faunę oraz 

dane populacje lokalne; 

31. zauważa z zaniepokojeniem 

ograniczony charakter zdolności 

administracyjnych w zakresie 

egzekwowania prawa ochrony środowiska 

oraz niewłaściwe gospodarowanie 

odpadami i zasobami wodnymi, co często 

prowadzi do przestępstw przeciwko 

środowisku zagrażających zasobom 

gospodarczym Albanii i stanowiących 

przeszkodę dla oszczędnego 

gospodarowania zasobami; podkreśla 

konieczność poprawy jakości ocen 

oddziaływania na środowisko, a także 

zagwarantowania udziału społeczeństwa i 

konsultacji ze społeczeństwem 

obywatelskim w sprawie odnośnych 

projektów; podkreśla jednak, jak ważne 

jest, by osiągnąć cele związane ze zmianą 

klimatu bez wywierania negatywnego 

wpływu na różnorodność biologiczną, 

krajobraz, zasoby wodne, florę i faunę oraz 

dane populacje lokalne; wyraża głębokie 

zaniepokojenie faktem, że według Komisji 

44 z 71 projektów elektrowni wodnych 

realizuje się na obszarach chronionych; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/3 

Poprawka  3 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Albanii 

2016/2312(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. podkreśla, że często nie ocenia się 

właściwie wpływu elektrowni wodnych na 

środowisko w celu zapewnienia zgodności 

z normami międzynarodowymi i 

odpowiednimi przepisami UE dotyczącymi 

środowiska; zaleca rządowi rozważenie 

utworzenia parku narodowego rzeki Wjosy 

i zaniechanie planów budowy nowych 

elektrowni wodnych wzdłuż tej rzeki i jej 

dopływów; wzywa do dalszego 

ujednolicania ustawodawstwa z prawem 

UE w dziedzinie energetyki, a w 

szczególności do przyjęcia krajowej 

strategii energetycznej, w celu zwiększenia 

niezależności i efektywności 

energetycznej; z zadowoleniem przyjmuje 

krajowy plan działania na okres 2015–2020 

na rzecz odnawialnych źródeł energii;  

32. podkreśla, że często nie ocenia się 

właściwie wpływu elektrowni wodnych na 

środowisko w celu zapewnienia zgodności 

z normami międzynarodowymi i 

odpowiednimi przepisami UE dotyczącymi 

środowiska; zaleca rządowi rozważenie 

utworzenia parku narodowego rzeki Wjosy 

na całej długości rzeki i zaniechanie 

planów budowy nowych elektrowni 

wodnych wzdłuż tej rzeki i jej dopływów; 

wzywa do dalszego ujednolicania 

ustawodawstwa z prawem UE w dziedzinie 

energetyki, a w szczególności do przyjęcia 

krajowej strategii energetycznej, w celu 

zwiększenia niezależności i efektywności 

energetycznej; z zadowoleniem przyjmuje 

krajowy plan działania na okres 2015–2020 

na rzecz odnawialnych źródeł energii;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/4 

Poprawka  4 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Albanii 

2016/2312(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. odnotowuje poprawę ochrony praw 

osób LGBTI i zachęca rząd do dalszego 

wdrażania środków programu, który 

Albania będzie realizować do 2020 r.; 

25. z zadowoleniem przyjmuje poprawę 

ochrony praw osób LGBTI i przyjęcie 

krajowego planu działania na rzecz osób 

LGBTI na lata 2016–2020 oraz zachęca 

rząd do dalszego wdrażania środków 

programu i do dalszego zacieśniania 

współpracy rządu z organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego 

zajmującymi się sprawami osób LGBTI; 

zachęca również rząd i władzę 

ustawodawczą do dopilnowania, by 

warunki uznawania płci spełniały 

standardy określone w zaleceniu 

CM/Rec(2010)5 Komitetu Ministrów Rady 

Europy dla państw członkowskich w 

sprawie środków zwalczania 

dyskryminacji ze względu na orientację 

seksualną lub tożsamość płciową; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/5 

Poprawka  5 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Albanii 

2016/2312(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. odnotowuje poprawę związanej z UE 

współpracy między instytucjami 

państwowymi a organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego, w tym 

udział tych organizacji w posiedzeniach 

Krajowej Rady Integracji Europejskiej; 

zauważa, że upodmiotowione 

społeczeństwo jest kluczowym elementem 

każdego demokratycznego systemu; 

podkreśla zatem potrzebę jeszcze lepszej 

koordynacji działań na wszystkich 

szczeblach administracji, w tym na 

szczeblu lokalnym, z organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego; w tym 

kontekście wyraża zadowolenie z 

ustanowienia Krajowej Rady ds. 

Społeczeństwa Obywatelskiego; wzywa do 

skutecznej realizacji prawa do informacji i 

konsultacji publicznych oraz do lepszego 

stanowienia prawa w kwestiach 

budżetowych dotyczących organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego; 

19. odnotowuje poprawę związanej z UE 

współpracy między instytucjami 

państwowymi a organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego, w tym 

udział tych organizacji w posiedzeniach 

Krajowej Rady Integracji Europejskiej; 

zauważa, że upodmiotowione 

społeczeństwo jest kluczowym elementem 

każdego demokratycznego systemu; 

podkreśla zatem potrzebę jeszcze lepszej 

koordynacji działań na wszystkich 

szczeblach administracji, w tym na 

szczeblu lokalnym, z organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego; w tym 

kontekście wyraża zadowolenie z 

ustanowienia Krajowej Rady ds. 

Społeczeństwa Obywatelskiego; wzywa do 

skutecznej realizacji prawa do informacji i 

konsultacji publicznych oraz do lepszego 

stanowienia prawa w kwestiach 

budżetowych dotyczących organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego; zachęca do 

zinstytucjonalizowanego dialogu między 

przedstawicielami mniejszości a władzami 

w celu wzmocnienia praw obywatelskich, 

politycznych, społecznych, gospodarczych 

i kulturalnych osób należących do 

mniejszości; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/6 

Poprawka  6 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Albanii 

2016/2312(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. przypomina, że jednym z głównych 

priorytetów jest konieczność wzmocnienia 

ochrony praw człowieka, praw mniejszości 

i strategii antydyskryminacyjnych, np. 

poprzez usprawnienie ich egzekwowania; 

zwraca się do właściwych organów o 

dalszą poprawę klimatu integracji i 

tolerancji względem wszystkich 

mniejszości w kraju zgodnie z 

europejskimi normami ochrony 

mniejszości, w tym przez zwiększenie roli 

Państwowego Komitetu ds. Mniejszości; z 

zadowoleniem przyjmuje pierwsze kroki 

mające na celu poprawę ram prawnych 

dotyczących ochrony mniejszości oraz 

wzywa Albanię do uchwalenia przepisów 

ramowych dotyczących ochrony 

mniejszości i do ratyfikowania 

Europejskiej karty języków regionalnych 

lub mniejszościowych; odnotowuje 

szeroko zakrojony proces konsultacji z 

udziałem niezależnych instytucji, 

stowarzyszeń mniejszości i społeczeństwa 

obywatelskiego; podkreśla potrzebę 

poprawy warunków życiowych Romów, 

Egipcjan i innych mniejszości etnicznych; 

wzywa do podejmowania nieustannych 

wysiłków na rzecz poprawy ich dostępu do 

zatrudnienia oraz do wszystkich usług 

publicznych i społecznych, do edukacji, 

opieki zdrowotnej, mieszkań socjalnych i 

20. przypomina, że jednym z głównych 

priorytetów jest konieczność wzmocnienia 

ochrony praw człowieka, praw mniejszości 

i strategii antydyskryminacyjnych, np. 

poprzez usprawnienie ich egzekwowania; 

zwraca się do właściwych organów o 

dalszą poprawę klimatu integracji i 

tolerancji względem wszystkich 

mniejszości w kraju zgodnie z 

europejskimi normami ochrony 

mniejszości, w tym przez zwiększenie roli 

Państwowego Komitetu ds. Mniejszości; z 

zadowoleniem przyjmuje pierwsze kroki 

mające na celu poprawę ram prawnych 

dotyczących ochrony mniejszości oraz 

wzywa Albanię do uchwalenia przepisów 

ramowych dotyczących ochrony 

mniejszości i do ratyfikowania 

Europejskiej karty języków regionalnych 

lub mniejszościowych; odnotowuje 

szeroko zakrojony proces konsultacji z 

udziałem niezależnych instytucji, 

stowarzyszeń mniejszości i społeczeństwa 

obywatelskiego; podkreśla potrzebę 

poprawy warunków życiowych Romów, 

Egipcjan i innych mniejszości etnicznych; 

wzywa do konkretnych działań, takich jak 

rejestrowanie Romów, Egipcjan i innych 

mniejszości etnicznych (akty urodzenia, 

dokumenty tożsamości); wzywa do 

podejmowania nieustannych wysiłków na 
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pomocy prawnej; jest zaniepokojony 

faktem, że mimo poprawy poziom 

włączenia dzieci romskich do systemu 

edukacji pozostaje najniższy w regionie; 

rzecz poprawy ich dostępu do zatrudnienia 

oraz do wszystkich usług publicznych i 

społecznych, do edukacji, opieki 

zdrowotnej, mieszkań socjalnych i pomocy 

prawnej; jest zaniepokojony faktem, że 

mimo poprawy poziom włączenia dzieci 

romskich do systemu edukacji pozostaje 

najniższy w regionie; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/7 

Poprawka  7 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Albanii 

2016/2312(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. podkreśla znaczenie wzmocnienia 

dialogu społecznego, zaangażowania 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 

potencjału partnerów społecznych oraz 

mechanizmów egzekwowania praw 

socjalnych; wzywa rząd do modernizacji 

systemu edukacji, aby budować bardziej 

integracyjne społeczeństwo, zmniejszać 

nierówności i dyskryminację oraz 

umożliwić młodym ludziom zdobywanie 

lepszych umiejętności i wiedzy; podkreśla 

znaczenie wsparcia z Instrumentu Pomocy 

Przedakcesyjnej (IPA) przeznaczonego na 

kształcenie, zatrudnienie i politykę 

społeczną; 

36. podkreśla znaczenie wzmocnienia 

dialogu społecznego, zaangażowania 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 

potencjału partnerów społecznych oraz 

mechanizmów egzekwowania praw 

socjalnych; wzywa rząd do modernizacji 

systemu edukacji, aby budować bardziej 

integracyjne społeczeństwo, zmniejszać 

nierówności i dyskryminację oraz 

umożliwić młodym ludziom zdobywanie 

lepszych umiejętności i wiedzy; podkreśla 

znaczenie wsparcia z Instrumentu Pomocy 

Przedakcesyjnej (IPA) przeznaczonego na 

kształcenie, zatrudnienie i politykę 

społeczną; zaznacza, jak ważne jest dalsze 

rozwijanie usług związanych z wczesnym 

rozwojem dziecka, i wzywa do 

rozszerzenia dostępu do przedszkoli dla 

dzieci pochodzących z mniejszości 

znajdujących się w trudnej sytuacji; 

Or. en 

 

 


