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8.2.2017 A8-0023/1 

Ändringsförslag  1 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Rapport för 2016 om Albanien 

2016/2312(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 23a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  23a. Europaparlamentet understryker att 

rätten till liv, inklusive rätten för ett antal 

barn att gå i skolan och ha ett normalt 

socialt liv, fortfarande urholkas av 

blodsfejder i Albanien. Parlamentet 

uppmanar med kraft myndigheterna att 

genomföra parlamentets resolution från 

mars 2015 med dess rekommendationer 

och att utan några ytterligare dröjsmål få 

samordningsrådet att återuppta sitt arbete. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/2 

Ändringsförslag  2 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Rapport för 2016 om Albanien 

2016/2312(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 31 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

31. Europaparlamentet noterar med oro att 

den administrativa kapaciteten för 

tillämpning av miljölagstiftningen är 

begränsad och att avfallshanteringen och 

vattenvården fungerar dåligt, vilka ofta 

leder till miljöbrott som hotar Albaniens 

ekonomiska resurser och utgör ett hinder 

för en resurseffektiv ekonomi. Parlamentet 

understryker behovet av att förbättra 

kvaliteten på miljökonsekvensbedömningar 

och att säkerställa allmänhetens deltagande 

och samråd med det civila samhället i 

relevanta projekt. Parlamentet betonar dock 

att det är ytterst viktigt att uppnå mål som 

rör klimatförändringarna utan att det 

inverkar negativt på den biologiska 

mångfalden, landskapet, vattentillgångarna, 

växt- och djurlivet och berörda 

lokalbefolkningar. 

31. Europaparlamentet noterar med oro att 

den administrativa kapaciteten för 

tillämpning av miljölagstiftningen är 

begränsad och att avfallshanteringen och 

vattenvården fungerar dåligt, vilka ofta 

leder till miljöbrott som hotar Albaniens 

ekonomiska resurser och utgör ett hinder 

för en resurseffektiv ekonomi. Parlamentet 

understryker behovet av att förbättra 

kvaliteten på miljökonsekvensbedömningar 

och att säkerställa allmänhetens deltagande 

och samråd med det civila samhället i 

relevanta projekt. Parlamentet betonar dock 

att det är ytterst viktigt att uppnå mål som 

rör klimatförändringarna utan att det 

inverkar negativt på den biologiska 

mångfalden, landskapet, vattentillgångarna, 

växt- och djurlivet och berörda 

lokalbefolkningar. Parlamentet är djupt 

oroat över att, enligt kommissionen, 44 av 

71 vattenkraftverk håller på att anläggas i 

skyddade områden. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/3 

Ändringsförslag  3 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Rapport för 2016 om Albanien 

2016/2312(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 32 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet framhåller att 

vattenkraftverks miljöpåverkan ofta inte 

bedöms tillräckligt ordentligt för att 

efterlevnaden av internationella normer 

och relevanta delar av 

EU:s naturvårdslagstiftning ska kunna 

säkerställas. Parlamentet råder regeringen 

att överväga att inrätta en nationalpark 

kring Vjosa och att överge planerna på nya 

vattenkraftverk längs Vjosa och dess 

bifloder. Parlamentet yrkar på en 

ytterligare anpassning till 

EU:s energilagstiftning, framför allt genom 

att det antas en nationell energistrategi, av 

omsorg om ökat energioberoende och 

större energieffektivitet. Parlamentet 

välkomnar den nationella handlingsplanen 

för 2015–2020 för förnybara energikällor.  

32. Europaparlamentet framhåller att 

vattenkraftverks miljöpåverkan ofta inte 

bedöms tillräckligt ordentligt för att 

efterlevnaden av internationella normer 

och relevanta delar av 

EU:s naturvårdslagstiftning ska kunna 

säkerställas. Parlamentet råder regeringen 

att överväga att inrätta en nationalpark 

kring Vjosa utmed flodens hela längd, och 

att överge planerna på nya vattenkraftverk 

längs Vjosa och dess bifloder. Parlamentet 

yrkar på en ytterligare anpassning till 

EU:s energilagstiftning, framför allt genom 

att det antas en nationell energistrategi, av 

omsorg om ökat energioberoende och 

större energieffektivitet. Parlamentet 

välkomnar den nationella handlingsplanen 

för 2015–2020 för förnybara energikällor.  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/4 

Ändringsförslag  4 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Rapport för 2016 om Albanien 

2016/2312(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet noterar 

förbättringen av skyddet av hbti-personers 

rättigheter och uppmanar regeringen att 

fortsätta att genomföra åtgärderna i det 

program som Albanien kommer att följa 

fram till 2020. 

25. Europaparlamentet välkomnar 

förbättringen av skyddet av hbti-personers 

rättigheter och antagandet av den 

nationella handlingsplanen för hbti-

personer för perioden 2016–2020, och 

uppmanar regeringen att fortsätta att 

genomföra åtgärderna i programmet, samt 

att ytterligare befästa regeringens 

samarbete med det civila samhällets 

organisationer för dessa personer. 

Parlamentet uppmanar dessutom 

regeringen och lagstiftarna att se till att 

erkännandet av könstillhörighet 

motsvarar normerna i 

Europarådets ministerkommittés 

rekommendation CM/Rec(2010)5 till 

medlemsstaterna om åtgärder för att 

bekämpa diskriminering på grund av 

sexuell läggning eller könsidentitet. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/5 

Ändringsförslag  5 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Rapport för 2016 om Albanien 

2016/2312(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Amendment 

19. Europaparlamentet konstaterar att 

statens institutioner och det civila 

samhällets organisationer börjat samarbeta 

bättre om EU-relaterade frågor, också 

genom att dessa organisationer fått delta i 

sammanträden som hålls av det nationella 

rådet för europeisk integration. Ett civilt 

samhälle med inflytande är ett avgörande 

inslag i varje demokratiskt system. 

Parlamentet betonar därför att det behövs 

en allt närmare samordning mellan 

myndigheterna på alla nivåer, också lokal 

nivå, och det civila samhällets 

organisationer. Parlamentet välkomnar i 

detta sammanhang inrättandet av det 

nationella rådet för det civila samhället. 

Parlamentet vill att rätten till information 

och offentliga samråd ska förverkligas 

effektivt och att skattelagstiftningen för det 

civila samhällets organisationer ska 

förbättras. 

19. Europaparlamentet konstaterar att 

statens institutioner och det civila 

samhällets organisationer börjat samarbeta 

bättre om EU-relaterade frågor, också 

genom att dessa organisationer fått delta i 

sammanträden som hålls av det nationella 

rådet för europeisk integration. Ett civilt 

samhälle med inflytande är ett avgörande 

inslag i varje demokratiskt system. 

Parlamentet betonar därför att det behövs 

en allt närmare samordning mellan 

myndigheterna på alla nivåer, också lokal 

nivå, och det civila samhällets 

organisationer. Parlamentet välkomnar i 

detta sammanhang inrättandet av det 

nationella rådet för det civila samhället. 

Parlamentet vill att rätten till information 

och offentliga samråd ska förverkligas 

effektivt och att skattelagstiftningen för det 

civila samhällets organisationer ska 

förbättras. Parlamentet uppmuntrar till 

institutionaliserade dialoger mellan 

företrädare för minoriteter och 

myndigheterna, för att stärka de 

medborgerliga, politiska, sociala, 

ekonomiska och kulturella rättigheterna 

för personer som hör till minoriteter. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/6 

Ändringsförslag  6 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Rapport för 2016 om Albanien 

2016/2312(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet påminner om att det 

ingår i de centrala prioriteringarna att det 

behövs en förstärkning av skyddet för 

mänskliga rättigheter, minoriteters 

rättigheter och politiken mot 

diskriminering, också genom att dessa 

rättigheter effektivt förverkligas. 

Parlamentet uppmanar med kraft de 

behöriga myndigheterna att, såsom det 

förutsätts i de europeiska normerna för 

minoritetsskydd, fortsätta förbättra det 

inkluderande och toleranta klimatet 

gentemot alla minoriteter i landet, bland 

annat genom att stärka den roll som den 

statliga minoritetskommittén spelar. 

Parlamentet välkomnar vad som 

inledningsvis gjorts för att förbättra den 

rättsliga ramen för minoritetsskydd, och 

uppmanar Albanien att anta ramlagen om 

minoritetsskydd och att ratificera den 

europeiska stadgan om landsdels- eller 

minoritetsspråk. Parlamentet noterar den 

breda samrådsprocess som inbegripit 

oberoende institutioner, sammanslutningar 

för minoriteter och det civila samhället. 

Parlamentet understryker behovet att 

förbättra levnadsvillkoren för romer, 

egyptier och andra etniska minoriteter. 

Parlamentet uppmanar till fortsatta insatser 

för att de ska få bättre tillgång till 

sysselsättning och samtliga offentliga och 

20. Europaparlamentet påminner om att det 

ingår i de centrala prioriteringarna att det 

behövs en förstärkning av skyddet för 

mänskliga rättigheter, minoriteters 

rättigheter och politiken mot 

diskriminering, också genom att dessa 

rättigheter effektivt förverkligas. 

Parlamentet uppmanar med kraft de 

behöriga myndigheterna att, såsom det 

förutsätts i de europeiska normerna för 

minoritetsskydd, fortsätta förbättra det 

inkluderande och toleranta klimatet 

gentemot alla minoriteter i landet, bland 

annat genom att stärka den roll som den 

statliga minoritetskommittén spelar. 

Parlamentet välkomnar vad som 

inledningsvis gjorts för att förbättra den 

rättsliga ramen för minoritetsskydd, och 

uppmanar Albanien att anta ramlagen om 

minoritetsskydd och att ratificera den 

europeiska stadgan om landsdels- eller 

minoritetsspråk. Parlamentet noterar den 

breda samrådsprocess som inbegripit 

oberoende institutioner, sammanslutningar 

för minoriteter och det civila samhället. 

Parlamentet understryker behovet att 

förbättra levnadsvillkoren för romer, 

egyptier och andra etniska minoriteter. 

Parlamentet efterlyser konkreta åtgärder, 

såsom folkbokföring (födelseattester och 

legitimationer), för romer, egyptier och 
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sociala tjänster, utbildning, hälso- och 

sjukvård, subventionerat boende och 

rättshjälp. Parlamentet är oroat över att 

färre romska barn, trots förbättringar, deltar 

i utbildningssystemet än någon annanstans 

i regionen. 

andra etniska minoriteter. Parlamentet 

uppmanar till fortsatta insatser för att de 

ska få bättre tillgång till sysselsättning och 

samtliga offentliga och sociala tjänster, 

utbildning, hälso- och sjukvård, 

subventionerat boende och rättshjälp. 

Parlamentet är oroat över att färre romska 

barn, trots förbättringar, deltar i 

utbildningssystemet än någon annanstans i 

regionen. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/7 

Ändringsförslag  7 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Rapport för 2016 om Albanien 

2016/2312(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 36 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

36. Europaparlamentet framhåller vikten av 

att stärka den sociala dialogen, deltagandet 

av organisationer i det civila samhället, 

kapaciteten för arbetsmarknadens parter 

och efterlevnadsmekanismerna för sociala 

rättigheter. Regeringen uppmanas kraftfullt 

att modernisera utbildningsväsendet i syfte 

att bygga upp ett mer inkluderande 

samhälle, minska orättvisor och 

diskriminering samt bättre rusta ungdomar 

med kunskaper och färdigheter. 

Parlamentet framhåller vikten av 

föranslutningsinstrumentets stöd till 

utbildning, sysselsättning och socialpolitik. 

36. Europaparlamentet framhåller vikten av 

att stärka den sociala dialogen, deltagandet 

av organisationer i det civila samhället, 

kapaciteten för arbetsmarknadens parter 

och efterlevnadsmekanismerna för sociala 

rättigheter. Regeringen uppmanas kraftfullt 

att modernisera utbildningsväsendet i syfte 

att bygga upp ett mer inkluderande 

samhälle, minska orättvisor och 

diskriminering samt bättre rusta ungdomar 

med kunskaper och färdigheter. 

Parlamentet framhåller vikten av 

föranslutningsinstrumentets stöd till 

utbildning, sysselsättning och socialpolitik. 

Parlamentet understryker vikten av att 

förskoleverksamheten vidareutvecklas, 

och uppmanar med kraft till att fler barn 

från missgynnade minoritetsgrupper ska 

få gå i förskola. 

Or. en 

 

 


