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8.2.2017 A8-0023/1 

Pakeitimas 1 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016 m. ataskaita dėl Albanijos 

2016/2312(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  23a. pabrėžia, kad teisė į gyvenimą, 

įskaitant kai kurių vaikų teisę lankyti 

mokyklą ir gyventi įprastą socialinį 

gyvenimą, vis dar pažeidžiama dėl 

Albanijoje egzistuojančio kraujo keršto; 

primygtinai ragina valdžios institucijas 

įgyvendinti 2015 m. kovo mėn. 

Parlamento rezoliuciją ir rekomendacijas 

ir daugiau nedelsiant atnaujinti 

koordinavimo tarybos veiklą; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/2 

Pakeitimas 2 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016 m. ataskaita dėl Albanijos 

2016/2312(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

31. susirūpinęs atkreipia dėmesį į ribotus 

administracinius pajėgumus aplinkos 

apsaugos teisės aktų įgyvendinimo srityje 

ir prastą atliekų tvarkymą ir vandentvarką, 

nes dėl to dažnai susidaro sąlygos vykdyti 

ekologinius nusikaltimus, kurie kelia 

grėsmę Albanijos ekonomikos ištekliams ir 

sudaro kliūtis kuriant efektyvaus išteklių 

naudojimo ekonomiką; pabrėžia, kad 

būtina pagerinti poveikio aplinkai 

vertinimų kokybę ir užtikrinti visuomenės 

dalyvavimą ir konsultacijas su pilietine 

visuomene plėtojant atitinkamus projektus; 

vis dėlto pabrėžia, kad labai svarbu siekti 

klimato kaitos tikslų, nedarant neigiamo 

poveikio biologinei įvairovei, 

kraštovaizdžiui, vandens ištekliams, 

gyvūnijai ir augmenijai ir nekenkiant vietos 

gyventojams; 

31. susirūpinęs atkreipia dėmesį į ribotus 

administracinius pajėgumus aplinkos 

apsaugos teisės aktų įgyvendinimo srityje 

ir prastą atliekų tvarkymą ir vandentvarką, 

nes dėl to dažnai susidaro sąlygos vykdyti 

ekologinius nusikaltimus, kurie kelia 

grėsmę Albanijos ekonomikos ištekliams ir 

sudaro kliūtis kuriant efektyvaus išteklių 

naudojimo ekonomiką; pabrėžia, kad 

būtina pagerinti poveikio aplinkai 

vertinimų kokybę ir užtikrinti visuomenės 

dalyvavimą ir konsultacijas su pilietine 

visuomene plėtojant atitinkamus projektus; 

vis dėlto pabrėžia, kad labai svarbu siekti 

klimato kaitos tikslų, nedarant neigiamo 

poveikio biologinei įvairovei, 

kraštovaizdžiui, vandens ištekliams, 

gyvūnijai ir augmenijai ir nekenkiant vietos 

gyventojams; yra labai susirūpinęs dėl to, 

kad, Komisijos duomenimis, 44 

hidroelektrines (iš 71) planuojama statyti 

saugomose teritorijose; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/3 

Pakeitimas 3 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016 m. ataskaita dėl Albanijos 

2016/2312(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

32 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

32. pabrėžia, kad hidroelektrinių poveikis 

aplinkai dažnai nebūna deramai 

įvertinamas siekiant užtikrinti atitiktį 

tarptautiniams standartams ir 

atitinkamiems šios srities ES teisės aktams; 

pataria vyriausybei apsvarstyti galimybę 

įsteigti Vjosės nacionalinį parką ir 

atsisakyti planų statyti naujas 

hidroelektrines palei Vjosės upę ir jos 

intakus; ragina toliau derinti savo teisės 

aktus su ES energetikos srities teisės aktais 

ir ypač priimti nacionalinę energetikos 

strategiją, siekiant padidinti energetinį 

nepriklausomumą ir veiksmingumą; 

palankiai vertina 2015–2020 m. nacionalinį 

veiksmų planas dėl atsinaujinančių 

energijos šaltinių (AEŠ);  

32. pabrėžia, kad hidroelektrinių poveikis 

aplinkai dažnai nebūna deramai 

įvertinamas siekiant užtikrinti atitiktį 

tarptautiniams standartams ir 

atitinkamiems šios srities ES teisės aktams; 

pataria vyriausybei apsvarstyti galimybę 

įkurti Vjosės nacionalinį parką palei visą 

upę ir atsisakyti planų statyti naujas 

hidroelektrines palei Vjosės upę ir jos 

intakus; ragina toliau derinti savo teisės 

aktus su ES energetikos srities teisės aktais 

ir ypač priimti nacionalinę energetikos 

strategiją, siekiant padidinti energetinį 

nepriklausomumą ir veiksmingumą; 

palankiai vertina 2015–2020 m. nacionalinį 

veiksmų planas dėl atsinaujinančių 

energijos šaltinių (AEŠ);  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/4 

Pakeitimas 4 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016 m. ataskaita dėl Albanijos 

2016/2312(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. atkreipia dėmesį į pagerėjusią LGBTI 

asmenų teisių apsaugą ir ragina vyriausybę 

toliau įgyvendinti priemones pagal 

programą, kurią Albanija vykdys iki 2020 

m.; 

25. palankiai vertina pagerėjusią LGBTI 

asmenų teisių apsaugą ir tai, kad priimtas 

LGBTI asmenims skirtas 2016–2020 m. 

nacionalinis veiksmų planas, ragina 

vyriausybę toliau įgyvendinti priemones 

pagal programą ir toliau stiprinti 

vyriausybės bendradarbiavimą su LGBTI 

pilietinės visuomenės organizacijomis; be 

to, ragina vyriausybę ir įstatymų leidėjus 

užtikrinti, kad lyčių pripažinimo sąlygos 

atitiktų standartus, nustatytus Europos 

Tarybos Ministrų Komiteto 

rekomendacijoje valstybėms narėms 

CM/Rec(2010)5 dėl kovos su 

diskriminacija dėl seksualinės orientacijos 

ar lytinės tapatybės priemonių; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/5 

Pakeitimas 5 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016 m. ataskaita dėl Albanijos 

2016/2312(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. atkreipia dėmesį į gerinamą su ES 

susijusį valstybinių institucijų ir pilietinės 

visuomenės organizacijų (PVO) 

bendradarbiavimą, įskaitant PVO 

dalyvavimą Nacionalinės Europos 

integracijos tarybos (NEIT) posėdžiuose; 

pažymi, kad pilietinė visuomenė, kuriai 

suteikta galių, yra svarbiausias bet kokios 

demokratinės sistemos elementas; todėl 

akcentuoja, kad reikia dar glaudesnio 

koordinavimo su PVO visais valdymo 

lygmenimis, įskaitant vietos lygį; 

atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 

Nacionalinės pilietinės visuomenės tarybos 

įsteigimą; ragina veiksmingai įgyvendinti 

teisę gauti informaciją ir vykdyti viešąsias 

konsultacijas ir geriau reglamentuoti PVO 

taikomą fiskalinę sistemą; 

19. atkreipia dėmesį į gerinamą su ES 

susijusį valstybinių institucijų ir pilietinės 

visuomenės organizacijų (PVO) 

bendradarbiavimą, įskaitant PVO 

dalyvavimą Nacionalinės Europos 

integracijos tarybos (NEIT) posėdžiuose; 

pažymi, kad pilietinė visuomenė, kuriai 

suteikta galių, yra svarbiausias bet kokios 

demokratinės sistemos elementas; todėl 

akcentuoja, kad reikia dar glaudesnio 

koordinavimo su PVO visais valdymo 

lygmenimis, įskaitant vietos lygį; 

atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 

Nacionalinės pilietinės visuomenės tarybos 

įsteigimą; ragina veiksmingai įgyvendinti 

teisę gauti informaciją ir vykdyti viešąsias 

konsultacijas ir geriau reglamentuoti PVO 

taikomą fiskalinę sistemą; ragina vesti 

institucinį dialogą tarp mažumų atstovų ir 

valdžios institucijų, siekiant stiprinti 

mažumoms priklausančių asmenų 

pilietines, politines, socialines, 

ekonomines ir kultūrines teises; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/6 

Pakeitimas 6 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016 m. ataskaita dėl Albanijos 

2016/2312(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. primena, kad vieni iš svarbiausių 

prioritetų yra būtinybė stiprinti žmogaus 

teisių ir mažumų teisių apsaugą ir kovos su 

diskriminacija politiką ir veiksmingai 

užtikrinti jų vykdymą; primygtinai ragina 

kompetentingas institucijas toliau gerinti 

visų mažumų įtraukties ir tolerancijos joms 

aplinką šalyje laikantis Europos mažumų 

apsaugos standartų ir, be kita ko, 

sustiprinant Valstybinio mažumų komiteto 

vaidmenį; teigiamai vertina pradinius 

veiksmus siekiant pagerinti mažumų 

apsaugos teisinę sistemą ir ragina Albaniją 

priimti pagrindų įstatymą dėl mažumų 

apsaugos ir ratifikuoti Europos regioninių 

arba mažumų kalbų chartiją; atkreipia 

dėmesį į išsamių konsultacijų procesą, 

kuriame dalyvauja nepriklausomos 

institucijos, mažumų asociacijos ir pilietinė 

visuomenė; pabrėžia, kad reikia gerinti 

romų, egiptiečių ir kitų tautinių mažumų 

gyvenimo sąlygas; ragina toliau dėti 

pastangas siekiant pagerinti jų galimybes 

įsidarbinti ir gauti visas viešąsias ir 

socialines paslaugas, švietimo, sveikatos ir 

socialinio būsto paslaugas ir teisinę 

pagalbą; yra susirūpinęs, kad, nepaisant 

pagerėjimo, romų vaikų įtrauktis į švietimo 

sistemą išlieka prasčiausia regione; 

20. primena, kad vieni iš svarbiausių 

prioritetų yra būtinybė stiprinti žmogaus 

teisių ir mažumų teisių apsaugą ir kovos su 

diskriminacija politiką ir veiksmingai 

užtikrinti jų vykdymą; primygtinai ragina 

kompetentingas institucijas toliau gerinti 

visų mažumų įtraukties ir tolerancijos joms 

aplinką šalyje laikantis Europos mažumų 

apsaugos standartų ir, be kita ko, 

sustiprinant Valstybinio mažumų komiteto 

vaidmenį; teigiamai vertina pradinius 

veiksmus siekiant pagerinti mažumų 

apsaugos teisinę sistemą ir ragina Albaniją 

priimti pagrindų įstatymą dėl mažumų 

apsaugos ir ratifikuoti Europos regioninių 

arba mažumų kalbų chartiją; atkreipia 

dėmesį į išsamių konsultacijų procesą, 

kuriame dalyvauja nepriklausomos 

institucijos, mažumų asociacijos ir pilietinė 

visuomenė; pabrėžia, kad reikia gerinti 

romų, egiptiečių ir kitų tautinių mažumų 

gyvenimo sąlygas; ragina imtis konkrečių 

veiksmų, pvz., romų, egiptiečių ir kitų 

etninių mažumų piliečių registracijos 

(išduoti gimimo liudijimus ir tapatybės 

korteles); ragina toliau dėti pastangas 

siekiant pagerinti jų galimybes įsidarbinti ir 

gauti visas viešąsias ir socialines 

paslaugas, švietimo, sveikatos ir socialinio 

būsto paslaugas ir teisinę pagalbą; yra 

susirūpinęs, kad, nepaisant pagerėjimo, 
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romų vaikų įtrauktis į švietimo sistemą 

išlieka prasčiausia regione; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/7 

Pakeitimas 7 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016 m. ataskaita dėl Albanijos 

2016/2312(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

36. pabrėžia, kad svarbu stiprinti socialinį 

dialogą, PVO dalyvavimą, socialinių 

partnerių gebėjimus ir socialinių teisių 

vykdymo užtikrinimo mechanizmus; ragina 

vyriausybę modernizuoti švietimo sistemą 

siekiant sukurti įtraukesnę visuomenę, 

sumažinti nelygybę ir diskriminaciją ir 

geriau užtikrinti, kad jaunuoliai įgytų 

gebėjimų ir žinių; atkreipia dėmesį į 

paramos pagal Pasirengimo narystei 

pagalbos priemonę (PNPP) svarbą 

švietimui, užimtumui ir socialinei politikai; 

36. pabrėžia, kad svarbu stiprinti socialinį 

dialogą, PVO dalyvavimą, socialinių 

partnerių gebėjimus ir socialinių teisių 

vykdymo užtikrinimo mechanizmus; ragina 

vyriausybę modernizuoti švietimo sistemą 

siekiant sukurti įtraukesnę visuomenę, 

sumažinti nelygybę ir diskriminaciją ir 

geriau užtikrinti, kad jaunuoliai įgytų 

gebėjimų ir žinių; atkreipia dėmesį į 

paramos pagal Pasirengimo narystei 

pagalbos priemonę (PNPP) svarbą 

švietimui, užimtumui ir socialinei politikai; 

pabrėžia, kad svarbu toliau plėtoti 

ankstyvojo vaikų ugdymo paslaugas, ir 

primygtinai ragina Komisiją suteikti 

daugiau galimybių vaikams iš 

nepalankioje padėtyje esančių mažumų 

grupių lankyti vaikų darželį; 

Or. en 

 

 


