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8.2.2017 A8-0023/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Správa o Albánsku za rok 2016 

2016/2312(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  23a. podčiarkuje, že existencia krvnej 

pomsty v Albánsku ešte stále oslabuje 

právo na život vrátane práva niektorých 

detí navštevovať školu a viesť normálny 

spoločenský život; naliehavo vyzýva 

orgány, aby implementovali uznesenie 

Parlamentu z marca 2015 a jeho 

odporúčania a aby bez ďalšieho odkladu 

obnovili koordinačnú radu; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Správa o Albánsku za rok 2016 

2016/2312(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. so znepokojením berie na vedomie 

obmedzený charakter administratívnych 

kapacít v oblasti presadzovania 

environmentálneho práva, ako aj nevhodné 

nakladanie s odpadom a hospodárenie 

s vodou, ktoré často vedú k trestným činom 

proti životnému prostrediu ohrozujúcim 

hospodárske zdroje Albánska 

a predstavujúcim prekážku pre 

hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje; 

zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť kvalitu 

posúdení vplyvov na životné prostredie, 

ako aj zaručiť zapojenie verejnosti 

a konzultácie s občianskou spoločnosťou 

v rámci príslušných projektov; zdôrazňuje, 

že je veľmi dôležité, aby sa ciele v oblasti 

zmeny klímy dosiahli bez negatívneho 

vplyvu na biodiverzitu, krajinu, vodné 

zdroje, flóru a faunu a postihnuté miestne 

obyvateľstvo; 

31. so znepokojením berie na vedomie 

obmedzený charakter administratívnych 

kapacít v oblasti presadzovania 

environmentálneho práva, ako aj nevhodné 

nakladanie s odpadom a hospodárenie 

s vodou, ktoré často vedú k trestným činom 

proti životnému prostrediu ohrozujúcim 

hospodárske zdroje Albánska 

a predstavujúcim prekážku pre 

hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje; 

zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť kvalitu 

posúdení vplyvov na životné prostredie, 

ako aj zaručiť zapojenie verejnosti 

a konzultácie s občianskou spoločnosťou 

v rámci príslušných projektov; zdôrazňuje, 

že je veľmi dôležité, aby sa ciele v oblasti 

zmeny klímy dosiahli bez negatívneho 

vplyvu na biodiverzitu, krajinu, vodné 

zdroje, flóru a faunu a postihnuté miestne 

obyvateľstvo; vyjadruje hlboké 

znepokojenie nad skutočnosťou, že podľa 

Komisie sa 44 zo 71 projektov vodných 

elektrární realizuje v chránených 

oblastiach; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Správa o Albánsku za rok 2016 

2016/2312(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. zdôrazňuje, že posúdenie 

environmentálneho vplyvu vodných 

elektrární často nie je dostatočné na to, 

aby sa zabezpečil súlad s medzinárodnými 

normami a príslušnými právnymi 

predpismi EÚ o ochrane životného 

prostedia; odporúča vláde, aby zvážila 

založenie národného parku Vjosa a upustila 

od plánov vybudovať nové vodné 

elektrárne pozdĺž rieky Vjosa a jej 

prítokov; nalieha na ďalšie zbližovanie 

s právnymi predpismi EÚ v oblasti 

energetiky, najmä pokiaľ ide o prijatie 

národnej energetickej stratégie, s cieľom 

zvýšiť energetickú nezávislosť 

a efektívnosť; víta národný akčný plán pre 

obnoviteľné zdroje energie na roky 2015 – 

2020;  

32. zdôrazňuje, že posúdenie 

environmentálneho vplyvu vodných 

elektrární často nie je dostatočné na to, 

aby sa zabezpečil súlad s medzinárodnými 

normami a príslušnými právnymi 

predpismi EÚ o ochrane životného 

prostedia; odporúča vláde, aby zvážila 

založenie národného parku Vjosa pozdĺž 

celého toku rieky a upustila od plánov 

vybudovať nové vodné elektrárne pozdĺž 

rieky Vjosa a jej prítokov; nalieha na 

ďalšie zbližovanie s právnymi predpismi 

EÚ v oblasti energetiky, najmä pokiaľ ide 

o prijatie národnej energetickej stratégie, 

s cieľom zvýšiť energetickú nezávislosť 

a efektívnosť; víta národný akčný plán pre 

obnoviteľné zdroje energie na roky 2015 – 

2020;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Správa o Albánsku za rok 2016 

2016/2312(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. berie na vedomie zlepšenia v oblasti 

ochrany práv osôb LGBTI a nabáda vládu, 

aby pokračovala v ďalšom vykonávaní 

opatrení z programu, v ktorom bude 

Albánsko pokračovať do roku 2020; 

25. víta zlepšenie v oblasti ochrany práv 

osôb LGBTI a prijatie Národného 

akčného plánu pre LGBTI na obdobie 

2016 – 2020 a nabáda vládu, 

aby pokračovala v ďalšom vykonávaní 

opatrení programu a ďalej upevnila svoju 

spoluprácu s LGBTI organizáciami 

občianskej spoločnosti, okrem toho 

nabáda vládu a zákonodarcov, aby zaistili, 

že podmienky uznania rodovej identity 

budú spĺňať normy stanovené 

v odporúčaní Výboru ministrov Rady 

Európy členským štátom o opatreniach na 

boj proti diskriminácii na základe 

sexuálnej orientácie alebo rodovej identity 

CM/Rec(2010); 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Správa o Albánsku za rok 2016 

2016/2312(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. berie na vedomie zlepšenie spolupráce 

medzi štátnymi inštitúciami 

a organizáciami občianskej spoločnosti 

v súvislosti s EÚ vrátane účasti OOS 

na zasadnutiach Národnej rady pre 

európsku integráciu (NCEI); konštatuje, 

že silná občianska spoločnosť je kľúčovou 

zložkou každého demokratického systému; 

zdôrazňuje preto potrebu užšej koordinácie 

s organizáciami občianskej spoločnosti na 

všetkých úrovniach verejnej správy vrátane 

miestnej úrovne; v tejto súvislosti víta 

vytvorenie Národnej rady pre občiansku 

spoločnosť (NCCS); vyzýva na účinné 

vykonávanie práva na informácie a verejné 

konzultácie a lepšiu reguláciu fiškálneho 

rámca týkajúceho sa OOS; 

19. berie na vedomie zlepšenie spolupráce 

medzi štátnymi inštitúciami 

a organizáciami občianskej spoločnosti 

v súvislosti s EÚ vrátane účasti OOS 

na zasadnutiach Národnej rady pre 

európsku integráciu (NCEI); konštatuje, 

že silná občianska spoločnosť je kľúčovou 

zložkou každého demokratického systému; 

zdôrazňuje preto potrebu užšej koordinácie 

s organizáciami občianskej spoločnosti na 

všetkých úrovniach verejnej správy vrátane 

miestnej úrovne; v tejto súvislosti víta 

vytvorenie Národnej rady pre občiansku 

spoločnosť (NCCS); vyzýva na účinné 

vykonávanie práva na informácie a verejné 

konzultácie a lepšiu reguláciu fiškálneho 

rámca týkajúceho sa OOS; nabáda viesť 

inštitucionalizované dialógy medzi 

zástupcami menšín a orgánmi s cieľom 

posilniť občianske, politické, sociálne, 

hospodárske a kultúrne práva 

príslušníkov menšín; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Správa o Albánsku za rok 2016 

2016/2312(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. pripomína, že medzi kľúčové priority 

patrí potreba posilniť ochranu ľudských 

práv, práv menšín a antidiskriminačných 

politík, a to aj posilnením ich 

presadzovania; naliehavo vyzýva príslušné 

orgány, aby ďalej zlepšovali atmosféru 

začleňovania a tolerancie vo vzťahu 

ku všetkým menšinám v krajine v súlade 

s európskymi normami ochrany menšín, 

a to aj prostredníctvom posilnenia úlohy 

štátneho výboru pre menšiny; víta 

počiatočné kroky zamerané na zlepšenie 

právneho rámca v oblasti ochrany menšín 

a vyzýva Albánsko, aby prijalo rámcový 

zákon o ochrane menšín a ratifikovalo 

Európsku chartu regionálnych 

a menšinových jazykov; berie na vedomie 

rozsiahly konzultačný proces, ktorý zahŕňa 

nezávislé inštitúcie, menšinové združenia 

a občiansku spoločnosť; zdôrazňuje, že je 

potrebné zlepšiť životné podmienky 

Rómov, Egypťanov a ďalších etnických 

menšín; vyzýva na pokračovanie v úsilí 

o zlepšenie ich prístupu k zamestnaniu 

a ku všetkým verejným a sociálnym 

službám, vzdelávaniu, zdravotníctvu, 

sociálnemu bývaniu a právnej pomoci; 

vyjadruje znepokojenie nad tým, že aj 

napriek zlepšeniam je úroveň začlenenia 

rómskych detí do systému vzdelávania 

stále najnižšia v regióne; 

20. pripomína, že medzi kľúčové priority 

patrí potreba posilniť ochranu ľudských 

práv, práv menšín a antidiskriminačných 

politík, a to aj posilnením ich 

presadzovania; naliehavo vyzýva príslušné 

orgány, aby ďalej zlepšovali atmosféru 

začleňovania a tolerancie vo vzťahu 

ku všetkým menšinám v krajine v súlade 

s európskymi normami ochrany menšín, 

a to aj prostredníctvom posilnenia úlohy 

štátneho výboru pre menšiny; víta 

počiatočné kroky zamerané na zlepšenie 

právneho rámca v oblasti ochrany menšín 

a vyzýva Albánsko, aby prijalo rámcový 

zákon o ochrane menšín a ratifikovalo 

Európsku chartu regionálnych 

a menšinových jazykov; berie na vedomie 

rozsiahly konzultačný proces, ktorý zahŕňa 

nezávislé inštitúcie, menšinové združenia 

a občiansku spoločnosť; zdôrazňuje, že je 

potrebné zlepšiť životné podmienky 

Rómov, Egypťanov a ďalších etnických 

menšín; vyzýva na prijatie konkrétnych 

opatrení, ako je evidencia obyvateľov 

(rodné listy a občianske preukazy) z radov 

Rómov, Egypťanov a iných etnických 

menšín; vyzýva na pokračovanie v úsilí 

o zlepšenie ich prístupu k zamestnaniu 

a ku všetkým verejným a sociálnym 

službám, vzdelávaniu, zdravotníctvu, 

sociálnemu bývaniu a právnej pomoci; 
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vyjadruje znepokojenie nad tým, že aj 

napriek zlepšeniam je úroveň začlenenia 

rómskych detí do systému vzdelávania 

stále najnižšia v regióne; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Správa o Albánsku za rok 2016 

2016/2312(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. zdôrazňuje význam posilňovania 

sociálneho dialógu, zapojenia OOS, 

kapacít sociálnych partnerov 

a donucovacích mechanizmov 

na dodržiavanie sociálnych práv; naliehavo 

vyzýva vládu, aby zmodernizovala systém 

vzdelávania s cieľom vybudovať 

inkluzívnejšiu spoločnosť, znížiť 

nerovnosti a diskrimináciu a lepšie vybaviť 

mladých ľudí zručnosťami a vedomosťami; 

zdôrazňuje význam pomoci poskytovanej 

prostredníctvom nástroja predvstupovej 

pomoci (IPA) zameraného na vzdelávanie, 

zamestnanosť a sociálne politiky; 

36. zdôrazňuje význam posilňovania 

sociálneho dialógu, zapojenia OOS, 

kapacít sociálnych partnerov 

a donucovacích mechanizmov 

na dodržiavanie sociálnych práv; naliehavo 

vyzýva vládu, aby zmodernizovala systém 

vzdelávania s cieľom vybudovať 

inkluzívnejšiu spoločnosť, znížiť 

nerovnosti a diskrimináciu a lepšie vybaviť 

mladých ľudí zručnosťami a vedomosťami; 

zdôrazňuje význam pomoci poskytovanej 

prostredníctvom nástroja predvstupovej 

pomoci (IPA) zameraného na vzdelávanie, 

zamestnanosť a sociálne politiky; 

zdôrazňuje význam ďalšieho rozvoja 

služieb pre deti v ranom veku a naliehavo 

vyzýva na rozšírenie dostupnosti 

materských škôlok pre deti, ktoré 

pochádzajú z prostredia znevýhodnených 

menšinových skupín; 

Or. en 

 

 


