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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.2.2017 A8-0023/1 

Τροπολογία  1 

Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Έκθεση του 2016 για την Αλβανία 

2016/2312(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  23 α. υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στη 

ζωή, περιλαμβανομένου του δικαιώματος 

ενός ορισμένου αριθμού παιδιών να 

φοιτούν σε σχολείο και να έχουν μια 

κανονική κοινωνική ζωή, υπονομεύεται 

σοβαρά από τη διατήρηση της βεντέτας 

στην Αλβανία· καλεί τις αρχές να 

εφαρμόσουν το ψήφισμα του Μαρτίου 

του 2015 και τις συστάσεις του 

Κοινοβουλίου και, χωρίς άλλη 

καθυστέρηση, να επανενεργοποιήσουν το 

Συμβούλιο Συντονισμού· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.2.2017 A8-0023/2 

Τροπολογία  2 

Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Έκθεση του 2016 για την Αλβανία 

2016/2312(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. σημειώνει με ανησυχία τις 

περιορισμένες διοικητικές ικανότητες όσον 

αφορά την επιβολή της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, καθώς και τις σοβαρές 

ανεπάρκειες στη διαχείριση των 

αποβλήτων και τη διαχείριση των υδάτων, 

γεγονός που συχνά οδηγεί σε 

περιβαλλοντικά εγκλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τους οικονομικούς πόρους της 

Αλβανίας και εμποδίζουν την πορεία προς 

μια οικονομία αποδοτικής χρήσης των 

πόρων· υπογραμμίζει την ανάγκη να 

βελτιωθεί η ποιότητα των εκτιμήσεων 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και 

να εξασφαλιστεί η δημόσια συμμετοχή και 

η διαβούλευση με την κοινωνία των 

πολιτών σε σχέση με σημαντικά έργα· 

τονίζει την καίρια σημασία που έχει να 

επιτευχθούν οι σχετικοί με την αλλαγή του 

κλίματος στόχοι χωρίς να επηρεαστούν 

αρνητικά η βιοποικιλότητα, το τοπίο, οι 

υδάτινοι πόροι, η πανίδα, η χλωρίδα και οι 

θιγόμενοι τοπικοί πληθυσμοί· 

31. σημειώνει με ανησυχία τις 

περιορισμένες διοικητικές ικανότητες όσον 

αφορά την επιβολή της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, καθώς και τις σοβαρές 

ανεπάρκειες στη διαχείριση των 

αποβλήτων και τη διαχείριση των υδάτων, 

γεγονός που συχνά οδηγεί σε 

περιβαλλοντικά εγκλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τους οικονομικούς πόρους της 

Αλβανίας και εμποδίζουν την πορεία προς 

μια οικονομία αποδοτικής χρήσης των 

πόρων· υπογραμμίζει την ανάγκη να 

βελτιωθεί η ποιότητα των εκτιμήσεων 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και 

να εξασφαλιστεί η δημόσια συμμετοχή και 

η διαβούλευση με την κοινωνία των 

πολιτών σε σχέση με σημαντικά έργα· 

τονίζει την καίρια σημασία που έχει να 

επιτευχθούν οι σχετικοί με την αλλαγή του 

κλίματος στόχοι χωρίς να επηρεαστούν 

αρνητικά η βιοποικιλότητα, το τοπίο, οι 

υδάτινοι πόροι, η πανίδα, η χλωρίδα και οι 

θιγόμενοι τοπικοί πληθυσμοί· εκφράζει 

σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι, 

σύμφωνα με την Επιτροπή, 44 από τα 71 

έργα υδροηλεκτρικών σταθμών 

κατασκευάζονται σε προστατευόμενες 

περιοχές· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.2.2017 A8-0023/3 

Τροπολογία  3 

Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Έκθεση του 2016 για την Αλβανία 

2016/2312(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. τονίζει ότι οι περιβαλλοντικές 

συνέπειες των υδροηλεκτρικών σταθμών 

συχνά δεν αξιολογούνται επαρκώς για να 

εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους προς τις 

διεθνείς προδιαγραφές και τη σχετική με 

τη φύση νομοθεσία της ΕΕ· συμβουλεύει 

την κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο 

δημιουργίας ενός εθνικού δρυμού στον 

Αώο και να εγκαταλείψει τα σχέδια για 

νέους υδροηλεκτρικούς σταθμούς κατά 

μήκος του Αώου και των παραποτάμων 

του·  ζητεί την περαιτέρω ευθυγράμμιση 

με τη νομοθεσία της ΕΕ για την ενέργεια 

και, ιδίως, την υιοθέτηση μιας εθνικής 

ενεργειακής στρατηγικής, προκειμένου να 

ενισχυθεί η  ενεργειακή ανεξαρτησία και 

απόδοση· επιδοκιμάζει το εθνικό σχέδιο 

δράσης 2015-2020 για τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)·  

32. τονίζει ότι οι περιβαλλοντικές 

συνέπειες των υδροηλεκτρικών σταθμών 

συχνά δεν αξιολογούνται επαρκώς για να 

εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους προς τις 

διεθνείς προδιαγραφές και τη σχετική με 

τη φύση νομοθεσία της ΕΕ· συμβουλεύει 

την κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο 

δημιουργίας ενός εθνικού δρυμού στον 

Αώο καθόλο το μήκος του ποταμού και 

να εγκαταλείψει τα σχέδια για νέους 

υδροηλεκτρικούς σταθμούς κατά μήκος 

του Αώου και των παραποτάμων του· ζητεί 

την περαιτέρω ευθυγράμμιση με τη 

νομοθεσία της ΕΕ για την ενέργεια και, 

ιδίως, την υιοθέτηση μιας εθνικής 

ενεργειακής στρατηγικής, προκειμένου να 

ενισχυθεί η  ενεργειακή ανεξαρτησία και 

απόδοση· επιδοκιμάζει το εθνικό σχέδιο 

δράσης 2015-2020 για τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.2.2017 A8-0023/4 

Τροπολογία  4 

Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Έκθεση του 2016 για την Αλβανία 

2016/2312(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. σημειώνει τη βελτίωση της προστασίας 

των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ και 

προτρέπει την κυβέρνηση να συνεχίσει να 

εφαρμόζει μέτρα του προγράμματος που 

θα ακολουθεί η Αλβανία μέχρι το 2020· 

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 

βελτίωση της προστασίας των 

δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ και την 

έγκριση του εθνικού σχεδίου δράσης 

2016-2020 για τους ΛΟΑΔΜ, και 
προτρέπει την κυβέρνηση να συνεχίσει να 

εφαρμόζει μέτρα του προγράμματος και να 

εδραιώσει περαιτέρω τη συνεργασία της 

κυβέρνησης με τις οργανώσεις ΛΟΑΔΜ 

της κοινωνίας των πολιτών· ενθαρρύνει, 

επιπλέον, την κυβέρνηση και τους 

νομοθέτες να διασφαλίσουν ότι οι 

προϋποθέσεις αναγνώρισης φύλου θα 

πληρούν τα πρότυπα που ορίζονται στη 

σύσταση CM/Rec(2010) της Επιτροπής 

Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 

προς τα κράτη μέλη σχετικά με μέτρα για 

την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 

σεξουαλικού προσανατολισμού ή 

ταυτότητας φύλου· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.2.2017 A8-0023/5 

Τροπολογία  5 

Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Έκθεση του 2016 για την Αλβανία 

2016/2312(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. διαπιστώνει τη βελτίωση της 

συνεργασίας μεταξύ κρατικών οργάνων 

και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών 

(ΟΚΠ) στα θέματα που σχετίζονται με την 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 

τους στις συνεδριάσεις του Εθνικού 

Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή 

Ολοκλήρωση· σημειώνει ότι μια κοινωνία 

των πολιτών που διαθέτει μέσα δράσης 

αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα κάθε 

δημοκρατικού συστήματος· τονίζει, 

συνεπώς, την ανάγκη για ακόμη 

μεγαλύτερο συντονισμό με τις ΟΚΠ σε 

όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, μεταξύ 

άλλων και σε τοπικό επίπεδο· 

επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την ίδρυση 

του Εθνικού Συμβουλίου για την Κοινωνία 

των Πολιτών· ζητεί την αποτελεσματική 

εφαρμογή του δικαιώματος στην 

ενημέρωση και τη δημόσια διαβούλευση, 

και την καλύτερη ρύθμιση του 

δημοσιονομικού πλαισίου που αφορά τις 

ΟΚΠ· 

19. διαπιστώνει τη βελτίωση της 

συνεργασίας μεταξύ κρατικών οργάνων 

και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών 

(ΟΚΠ) στα θέματα που σχετίζονται με την 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 

τους στις συνεδριάσεις του Εθνικού 

Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή 

Ολοκλήρωση· σημειώνει ότι μια κοινωνία 

των πολιτών που διαθέτει μέσα δράσης 

αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα κάθε 

δημοκρατικού συστήματος· τονίζει, 

συνεπώς, την ανάγκη για ακόμη 

μεγαλύτερο συντονισμό με τις ΟΚΠ σε 

όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, μεταξύ 

άλλων και σε τοπικό επίπεδο· 

επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την ίδρυση 

του Εθνικού Συμβουλίου για την Κοινωνία 

των Πολιτών· ζητεί την αποτελεσματική 

εφαρμογή του δικαιώματος στην 

ενημέρωση και τη δημόσια διαβούλευση, 

και την καλύτερη ρύθμιση του 

δημοσιονομικού πλαισίου που αφορά τις 

ΟΚΠ· ενθαρρύνει τους θεσμοθετημένους 

διαλόγους μεταξύ των εκπροσώπων των 

μειονοτήτων και των αρχών για την 

ενίσχυση των ατομικών, πολιτικών, 

κοινωνικών, οικονομικών και 

πολιτιστικών δικαιωμάτων των ατόμων 

που ανήκουν σε μειονότητες· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.2.2017 A8-0023/6 

Τροπολογία  6 

Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Έκθεση του 2016 για την Αλβανία 

2016/2312(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. υπενθυμίζει ότι μεταξύ των βασικών 

προτεραιοτήτων περιλαμβάνεται η ανάγκη 

να ενισχυθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

τα δικαιώματα των μειονοτήτων και οι 

πολιτικές κατά της εφαρμογής διακρίσεων, 

μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της 

επιβολής τους· καλεί τις αρμόδιες αρχές να 

συνεχίσουν να εργάζονται για την 

βελτίωση του κλίματος ένταξης και 

ανεκτικότητας για όλες τις μειονότητες της 

χώρας, σε ευθυγράμμιση προς τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία 

των μειονοτήτων, ενισχύοντας, μεταξύ 

άλλων, τον ρόλο της Κρατικής Επιτροπής 

για τις Μειονότητες· εκφράζει 

ικανοποίηση για τις αρχικές ενέργειες με 

στόχο τη βελτίωση του νομικού πλαισίου 

για την προστασία των μειονοτήτων και 

καλεί την Αλβανία να εγκρίνει τον νόμο 

πλαίσιο για την προστασία των 

μειονοτήτων και να κυρώσει τον 

Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές 

και μειονοτικές γλώσσες· σημειώνει την 

ευρεία διαδικασία διαβούλευσης, στην 

οποία περιλαμβάνονται ανεξάρτητοι 

οργανισμοί, μειονοτικές ενώσεις και 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· 

υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης των 

συνθηκών διαβίωσης για τους Ρομά, τους 

Τσιγγάνους και άλλες εθνοτικές 

μειονότητες· ζητεί να συνεχιστούν οι 

20. υπενθυμίζει ότι μεταξύ των βασικών 

προτεραιοτήτων περιλαμβάνεται η ανάγκη 

να ενισχυθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

τα δικαιώματα των μειονοτήτων και οι 

πολιτικές κατά της εφαρμογής διακρίσεων, 

μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της 

επιβολής τους· καλεί τις αρμόδιες αρχές να 

συνεχίσουν να εργάζονται για την 

βελτίωση του κλίματος ένταξης και 

ανεκτικότητας για όλες τις μειονότητες της 

χώρας, σε ευθυγράμμιση προς τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία 

των μειονοτήτων, ενισχύοντας, μεταξύ 

άλλων, τον ρόλο της Κρατικής Επιτροπής 

για τις Μειονότητες· εκφράζει 

ικανοποίηση για τις αρχικές ενέργειες με 

στόχο τη βελτίωση του νομικού πλαισίου 

για την προστασία των μειονοτήτων και 

καλεί την Αλβανία να εγκρίνει τον νόμο 

πλαίσιο για την προστασία των 

μειονοτήτων και να κυρώσει τον 

Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές 

και μειονοτικές γλώσσες· σημειώνει την 

ευρεία διαδικασία διαβούλευσης, στην 

οποία περιλαμβάνονται ανεξάρτητοι 

οργανισμοί, μειονοτικές ενώσεις και 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· 

υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης των 

συνθηκών διαβίωσης για τους Ρομά, τους 

Τσιγγάνους και άλλες εθνοτικές 

μειονότητες· ζητεί να αναληφθούν 
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προσπάθειες για τη βελτίωση της 

πρόσβασής τους στην απασχόληση και σε 

όλες τις δημόσιες και κοινωνικές 

υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η 

εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνική στέγαση 

και η νομική βοήθεια· ανησυχεί επειδή, 

παρά τις βελτιώσεις, η ένταξη των παιδιών 

των Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα 

παραμένει η χαμηλότερη στην περιοχή· 

συγκεκριμένες δράσεις, όπως η εγγραφή 

στα ληξιαρχεία (πιστοποιητικά γέννησης 

και ταυτότητες) των Ρομά, των 

Αιγυπτίων και άλλων εθνοτικών 

μειονοτήτων· ζητεί να συνεχιστούν οι 

προσπάθειες για τη βελτίωση της 

πρόσβασής τους στην απασχόληση και σε 

όλες τις δημόσιες και κοινωνικές 

υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η 

εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνική στέγαση 

και η νομική βοήθεια· ανησυχεί επειδή, 

παρά τις βελτιώσεις, η ένταξη των παιδιών 

των Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα 

παραμένει η χαμηλότερη στην περιοχή· 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/7 

Τροπολογία  7 

Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Έκθεση του 2016 για την Αλβανία 

2016/2312(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση 

του κοινωνικού διαλόγου, της συμμετοχής 

των ΟΚΠ, των ικανοτήτων των 

κοινωνικών εταίρων και των μηχανισμών 

επιβολής των κοινωνικών δικαιωμάτων· 

προτρέπει την κυβέρνηση να 

εκσυγχρονίσει το εκπαιδευτικό σύστημα 

με στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας 

χωρίς αποκλεισμούς, τη μείωση των 

ανισοτήτων και των διακρίσεων και τον 

καλύτερο εφοδιασμό των νέων με 

δεξιότητες και γνώσεις· τονίζει τη σημασία 

που έχει η στήριξη μέσω του Μηχανισμού 

Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) για την 

εκπαίδευση, την απασχόληση και τις 

κοινωνικές πολιτικές· 

36. τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση 

του κοινωνικού διαλόγου, της συμμετοχής 

των ΟΚΠ, των ικανοτήτων των 

κοινωνικών εταίρων και των μηχανισμών 

επιβολής των κοινωνικών δικαιωμάτων· 

προτρέπει την κυβέρνηση να 

εκσυγχρονίσει το εκπαιδευτικό σύστημα 

με στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας 

χωρίς αποκλεισμούς, τη μείωση των 

ανισοτήτων και των διακρίσεων και τον 

καλύτερο εφοδιασμό των νέων με 

δεξιότητες και γνώσεις· τονίζει τη σημασία 

που έχει η στήριξη μέσω του Μηχανισμού 

Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) για την 

εκπαίδευση, την απασχόληση και τις 

κοινωνικές πολιτικές· τονίζει τη σημασία 

της περαιτέρω ανάπτυξης των υπηρεσιών 

προσχολικής εκπαίδευσης (ECD) και 

παροτρύνει τη διεύρυνση της πρόσβασης 

σε παιδικό σταθμό για τα παιδιά που 

προέρχονται από μειονεκτούσες 

μειονοτικές ομάδες· 

Or. en 

 

 


