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8.2.2017 A8-0023/1 

Ændringsforslag  1 

Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016-rapport om Albanien 

2016/2312(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  23a. understreger, at retten til livet, 

herunder en række børns ret til at gå i 

skolen og have et normalt socialt liv, 

fortsat undergraves af eksistensen af 

blodfejder i Albanien; opfordrer 

indtrængende myndighederne til at 

implementere Parlamentets beslutning fra 

marts 2015 samt henstillingerne heri og 

til uden yderligere forsinkelse at 

genaktivere koordinationsrådet; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/2 

Ændringsforslag  2 

Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016-rapport om Albanien 

2016/2312(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. bemærker med bekymring den 

begrænsede karakter af de administrative 

kapaciteter for håndhævelse af 

miljølovgivning samt den dårlige 

affaldshåndtering og vandforvaltning, som 

ofte resulterer i miljøkriminalitet, der truer 

Albaniens økonomiske ressourcer og udgør 

en hindring for en ressourceeffektiv 

økonomi; understreger, at det er 

nødvendigt at forbedre kvaliteten af 

miljøkonsekvensvurderingerne og at sikre 

offentlighedens deltagelse og høring af 

civilsamfundet i forbindelse med relevante 

projekter; understreger den afgørende 

betydning af at opfylde de klimapolitiske 

mål, uden at det får negativ indvirkning på 

biodiversiteten, vandressourcer, landskab, 

flora og fauna, og berørte 

lokalbefolkninger; 

31. bemærker med bekymring den 

begrænsede karakter af de administrative 

kapaciteter for håndhævelse af 

miljølovgivning samt den dårlige 

affaldshåndtering og vandforvaltning, som 

ofte resulterer i miljøkriminalitet, der truer 

Albaniens økonomiske ressourcer og udgør 

en hindring for en ressourceeffektiv 

økonomi; understreger, at det er 

nødvendigt at forbedre kvaliteten af 

miljøkonsekvensvurderingerne og at sikre 

offentlighedens deltagelse og høring af 

civilsamfundet i forbindelse med relevante 

projekter; understreger den afgørende 

betydning af at opfylde de klimapolitiske 

mål, uden at det får negativ indvirkning på 

biodiversiteten, vandressourcer, landskab, 

flora og fauna, og berørte 

lokalbefolkninger; finder det dybt 

betænkeligt, at 44 af 71 projekterede 

vandkraftværker er under opførelse i 

beskyttede naturområder; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/3 

Ændringsforslag  3 

Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016-rapport om Albanien 

2016/2312(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. understreger, at de miljømæssige 

virkninger af vandkraftværker ofte ikke er 

korrekt vurderet til at sikre 

overensstemmelse med internationale 

standarder og EU's relevante 

naturlovgivning; opfordrer regeringen til at 

overveje oprettelsen af nationalparken 

Vjosa og til at opgive planerne om nye 

vandkraftværker langs floden Vjosa og 

dens bifloder; opfordrer til en yderligere 

tilnærmelse til EU's lovgivning på 

energiområdet, navnlig om vedtagelsen af 

en national energistrategi, for at øge 

energiuafhængigheden og 

energieffektiviteten; glæder sig over den 

nationale handlingsplan 2015-2020 for 

vedvarende energikilder;  

32. understreger, at de miljømæssige 

virkninger af vandkraftværker ofte ikke er 

korrekt vurderet til at sikre 

overensstemmelse med internationale 

standarder og EU's relevante 

naturlovgivning; opfordrer regeringen til at 

overveje at anlægge en Vjosa-

nationalpark i hele Vjosa-flodens længde 
og til at opgive planerne om nye 

vandkraftværker langs floden og dens 

bifloder; opfordrer til en yderligere 

tilnærmelse til EU's lovgivning på 

energiområdet, navnlig om vedtagelsen af 

en national energistrategi, for at øge 

energiuafhængigheden og 

energieffektiviteten; glæder sig over den 

nationale handlingsplan 2015-2020 for 

vedvarende energikilder;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/4 

Ændringsforslag  4 

Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016-rapport om Albanien 

2016/2312(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. noterer sig forbedringen af 

beskyttelsen af LGBTI-personers 

rettigheder og opfordrer regeringen til 

fortsat yderligere at gennemføre 

foranstaltninger i det program, som 

Albanien vil følge frem mod 2020; 

25. påskønner forbedringen af beskyttelsen 

af LGBTI-personers rettigheder og 

vedtagelsen af den nationale 

handlingsplan for beskyttelse af LGBTI-

personer 2016-2020 og opfordrer 

regeringen til at fortsætte med at 

gennemføre foranstaltninger i programmet 

og til yderligere at konsolidere sit 

samarbejde med LGBTI-

civilsamfundsorganisationer; opfordrer 

desuden regeringen og lovgiverne til at 

arbejde på et lovforslag om anerkendelse 

af køn og at sikre, at betingelserne for 

anerkendelse af køn lever op til de 

standarder, der er fastlagt i henstilling 

CM/Rec(2010) fra Europarådets 

Ministerkomité til medlemsstaterne om 

foranstaltninger til bekæmpelse af 

forskelsbehandling på grundlag af 

seksuel orientering eller kønsidentitet; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/5 

Ændringsforslag  5 

Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016-rapport om Albanien 

2016/2312(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. noterer sig det forbedrede EU-

relaterede samarbejde mellem statslige 

institutioner og CSO'er, herunder CSO'ers 

deltagelse i møder i Det Nationale Råd for 

Europæisk Integration (NCEI); bemærker, 

at et stærkt civilsamfund er en væsentlig 

bestanddel af ethvert demokratisk system; 

understreger derfor nødvendigheden af 

endnu tættere koordinering på alle 

forvaltningsniveauer, herunder på lokalt 

niveau, med civilsamfundsorganisationer; 

glæder sig i denne forbindelse over 

oprettelsen af Det Nationale Råd for 

Civilsamfundet (NCCS); opfordrer til 

effektiv gennemførelse af retten til 

information og offentlig høring og til bedre 

regulering af den finanspolitiske ramme 

vedrørende civilsamfundsorganisationer; 

19. noterer sig det forbedrede EU-

relaterede samarbejde mellem statslige 

institutioner og CSO'er, herunder CSO'ers 

deltagelse i møder i Det Nationale Råd for 

Europæisk Integration (NCEI); bemærker, 

at et stærkt civilsamfund er en væsentlig 

bestanddel af ethvert demokratisk system; 

understreger derfor nødvendigheden af 

endnu tættere koordinering på alle 

forvaltningsniveauer, herunder på lokalt 

niveau, med civilsamfundsorganisationer; 

glæder sig i denne forbindelse over 

oprettelsen af Det Nationale Råd for 

Civilsamfundet (NCCS); opfordrer til 

effektiv gennemførelse af retten til 

information og offentlig høring og til bedre 

regulering af den finanspolitiske ramme 

vedrørende civilsamfundsorganisationer; 

opfordrer til institutionaliserede dialoger 

mellem repræsentanter for mindretal og 

myndighederne med henblik på at styrke 

de borgerlige, politiske, sociale, 

økonomiske og kulturelle rettigheder for 

personer tilhørende mindretal; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/6 

Ændringsforslag  6 

Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016-rapport om Albanien 

2016/2312(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. minder, blandt de centrale prioriteter, 

om behovet for at styrke beskyttelsen af 

menneskerettighederne, mindretals 

rettigheder og 

antidiskriminationspolitikker, bl.a. ved at 

styrke håndhævelsen heraf; opfordrer 

indtrængende de kompetente myndigheder 

til fortsat at forbedre atmosfæren for så vidt 

angår inklusion af og tolerance over for 

alle minoriteter i landet i overensstemmelse 

med europæiske standarder til beskyttelse 

af mindretal, bl.a. ved at styrke den rolle, 

som det statslige minoritetsudvalg spiller; 

glæder sig over de første skridt til 

forbedring af den retlige ramme for 

beskyttelse af mindretal og opfordrer 

Albanien til at vedtage loven om 

beskyttelse af mindretal og til at ratificere 

den europæiske pagt om regionale sprog og 

mindretalssprog; noterer sig den 

omfattende høringsproces med uafhængige 

institutioner, minoritetssammenslutninger 

og civilsamfundet; understreger 

nødvendigheden af at forbedre 

levevilkårene for romaer, egyptere og 

andre etniske minoriteter; opfordrer til en 

fortsat indsats for at forbedre deres adgang 

til beskæftigelse og alle offentlige og 

sociale tjenester, uddannelse, sundhed, 

socialt boligbyggeri og retshjælp; er 

bekymret over, at inklusionen af romabørn 

20. minder, blandt de centrale prioriteter, 

om behovet for at styrke beskyttelsen af 

menneskerettighederne, mindretals 

rettigheder og 

antidiskriminationspolitikker, bl.a. ved at 

styrke håndhævelsen heraf; opfordrer 

indtrængende de kompetente myndigheder 

til fortsat at forbedre atmosfæren for så vidt 

angår inklusion af og tolerance over for 

alle minoriteter i landet i overensstemmelse 

med europæiske standarder til beskyttelse 

af mindretal, bl.a. ved at styrke den rolle, 

som det statslige minoritetsudvalg spiller; 

glæder sig over de første skridt til 

forbedring af den retlige ramme for 

beskyttelse af mindretal og opfordrer 

Albanien til at vedtage loven om 

beskyttelse af mindretal og til at ratificere 

den europæiske pagt om regionale sprog og 

mindretalssprog; noterer sig den 

omfattende høringsproces med uafhængige 

institutioner, minoritetssammenslutninger 

og civilsamfundet; understreger 

nødvendigheden af at forbedre 

levevilkårene for romaer, egyptere og 

andre etniske minoriteter; opfordrer til at 

tage konkrete skridt såsom 

civilregistrering (med udstedelse af 

fødselsattester og ID-kort) af romaer, 

egyptere og andre etniske mindretal; 

opfordrer til en fortsat indsats for at 
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i uddannelsessystemet trods forbedringer 

stadig er den laveste i regionen; 

forbedre deres adgang til beskæftigelse og 

alle offentlige og sociale tjenester, 

uddannelse, sundhed, socialt boligbyggeri 

og retshjælp; er bekymret over, at 

inklusionen af romabørn i 

uddannelsessystemet trods forbedringer 

stadig er den laveste i regionen; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/7 

Ændringsforslag  7 

Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016-rapport om Albanien 

2016/2312(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

36. understreger vigtigheden af at styrke 

den sociale dialog, inddragelsen af CSO'er, 

kapaciteten hos arbejdsmarkedets parter og 

håndhævelsesmekanismer for sociale 

rettigheder; opfordrer indtrængende 

regeringen til at modernisere 

uddannelsessystemet med henblik på at 

skabe et mere rummeligt samfund, 

begrænse uligheder og diskrimination og 

bedre udstyre de unge med færdigheder og 

viden; understreger betydningen af støtte 

inden for rammerne af instrumentet til 

førtiltrædelsesbistand (IPA) for 

uddannelse, beskæftigelse og socialpolitik; 

36. understreger vigtigheden af at styrke 

den sociale dialog, inddragelsen af CSO'er, 

kapaciteten hos arbejdsmarkedets parter og 

håndhævelsesmekanismer for sociale 

rettigheder; opfordrer indtrængende 

regeringen til at modernisere 

uddannelsessystemet med henblik på at 

skabe et mere rummeligt samfund, 

begrænse uligheder og diskrimination og 

bedre udstyre de unge med færdigheder og 

viden; understreger betydningen af støtte 

inden for rammerne af instrumentet til 

førtiltrædelsesbistand (IPA) for 

uddannelse, beskæftigelse og socialpolitik; 

understreger vigtigheden af at udbygge 

tjenesterne for udviklingen i den tidlige 

barndom og opfordrer indtrængende til at 

udvide adgangen til børnehaver for børn 

fra dårligt stillede mindretalsgrupper; 

Or. en 

 

 


