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8.2.2017 A8-0023/1 

Grozījums Nr.  1 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016. gada ziņojums par Albāniju 

2016/2312(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

23.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  23.a uzsver, ka asinsatriebības 

pastāvēšana Albānijā joprojām apdraud 

tiesības uz dzīvību, tostarp daudzu bērnu 

tiesības apmeklēt skolu un dzīvot normālu 

sociālo dzīvi; mudina iestādes īstenot 

Parlamenta 2015. gada marta rezolūciju 

un ieteikumus un bez turpmākas 

kavēšanās atjaunot Koordinācijas 

padomes darbību; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/2 

Grozījums Nr.  2 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016. gada ziņojums par Albāniju 

2016/2312(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

31. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

31. ar bažām norāda uz ierobežoto 

administratīvo spēju vides tiesību aktu 

piemērošanā un slikto atkritumu un ūdens 

resursu apsaimniekošanu, kas bieži izraisa 

noziegumu pret vidi, apdraudot Albānijas 

ekonomiskos resursus un radot šķēršļus 

resursu ziņā efektīvai ekonomikai; uzsver, 

ka ir jāuzlabo ietekmes uz vidi 

novērtējumu kvalitāte un jānodrošina 

sabiedrības līdzdalība un apspriešanās ar 

pilsonisko sabiedrību attiecīgajos 

projektos; uzsver, ka ir ļoti svarīgi sasniegt 

klimata pārmaiņu mērķus, negatīvi 

neietekmējot bioloģisko daudzveidību, 

ainavu, ūdens resursus, dzīvniekus, augus 

un vietējos iedzīvotājus; 

31. ar bažām norāda uz ierobežoto 

administratīvo spēju vides tiesību aktu 

piemērošanā un slikto atkritumu un ūdens 

resursu apsaimniekošanu, kas bieži izraisa 

noziegumu pret vidi, apdraudot Albānijas 

ekonomiskos resursus un radot šķēršļus 

resursu ziņā efektīvai ekonomikai; uzsver, 

ka ir jāuzlabo ietekmes uz vidi 

novērtējumu kvalitāte un jānodrošina 

sabiedrības līdzdalība un apspriešanās ar 

pilsonisko sabiedrību attiecīgajos 

projektos; uzsver, ka ir ļoti svarīgi sasniegt 

klimata pārmaiņu mērķus, negatīvi 

neietekmējot bioloģisko daudzveidību, 

ainavu, ūdens resursus, dzīvniekus, augus 

un vietējos iedzīvotājus; pauž nopietnas 

bažas par to, ka saskaņā ar Komisijas 

datiem 44 no 71 hidroelektrostacijas tiek 

būvētas aizsargājamās teritorijās; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/3 

Grozījums Nr.  3 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016. gada ziņojums par Albāniju 

2016/2312(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

32. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

32. uzsver, ka hidroelektrostaciju un 

hidroenerģijas būvju ietekme uz vidi un 

sociāli ekonomiskā ietekme bieži vien 

netiek pienācīgi izvērtēta, lai nodrošinātu 

atbilstību starptautiskiem standartiem un 

attiecīgajiem ES tiesību aktiem dabas 

aizsardzības jomā; iesaka valdībai apsvērt 

iespēju izveidot Vjosas nacionālo parku un 

atcelt plānus Vjosas upē būvēt 

hidroelektrostaciju un apakšstacijas; 

mudina turpināt pieskaņoties ES tiesību 

aktiem enerģētikas jomā, jo īpaši valsts 

enerģētikas stratēģijas pieņemšanā, lai  

sekmētu neatkarību enerģētikas jomā un 

energoefektivitāti; atzinīgi vērtē valsts 

rīcības plānu atjaunojamo energoresursu 

jomā 2015.–2020. gadam;  

32. uzsver, ka hidroelektrostaciju un 

hidroenerģijas būvju ietekme uz vidi un 

sociāli ekonomiskā ietekme bieži vien 

netiek pienācīgi izvērtēta, lai nodrošinātu 

atbilstību starptautiskiem standartiem un 

attiecīgajiem ES tiesību aktiem dabas 

aizsardzības jomā; iesaka valdībai apsvērt 

iespēju izveidot Vjosas nacionālo parku 

līdzās upei visā tās garumā un atcelt 

plānus Vjosas upē būvēt 

hidroelektrostaciju un apakšstacijas; 

mudina turpināt pieskaņoties ES tiesību 

aktiem enerģētikas jomā, jo īpaši valsts 

enerģētikas stratēģijas pieņemšanā, lai  

sekmētu neatkarību enerģētikas jomā un 

energoefektivitāti; atzinīgi vērtē valsts 

rīcības plānu atjaunojamo energoresursu 

jomā 2015.–2020. gadam;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/4 

Grozījums Nr.  4 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016. gada ziņojums par Albāniju 

2016/2312(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. pieņem zināšanai LGBTI tiesību 

aizsardzības uzlabojumus un mudina 

valdību turpināt tās programmas pasākumu 

īstenošanu, kuru Albānija pildīs līdz 2020. 

gadam; 

25. atzinīgi vērtē  LGBTI tiesību 

aizsardzības uzlabojumus un valsts rīcības 

plāna LGBTI 2016.–2020. gadam 

pieņemšanu un mudina valdību turpināt 

tās programmas pasākumu īstenošanu un 

tālāk konsolidēt valdības sadarbību ar 

LGBTI pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām; turklāt mudina valdību un 

likumdevējus nodrošināt, ka dzimuma 

atzīšanas nosacījumi atbildīs standartiem, 

kas noteikti Eiropas Padomes Ministru 

komitejas Ieteikumā CM/Rec(2010) 

dalībvalstīm par pasākumiem, lai 

apkarotu diskrimināciju, kuras pamatā ir 

seksuālā orientācija vai dzimuma 

identitāte; 

Or. en 



 

AM\1116834LV.docx  PE598.452v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

8.2.2017 A8-0023/5 

Grozījums Nr.  5 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016. gada ziņojums par Albāniju 

2016/2312(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. pieņem zināšanai tās ar ES saistītās 

sadarbības uzlabošanos, kura notiek starp 

valsts institūcijām un PSO, tostarp PSO 

līdzdalību Eiropas integrācijas nacionālās 

padomes (NCEI) sanāksmēs; norāda, ka 

pilntiesīga pilsoniskā sabiedrība ir jebkuras 

demokrātiskas sistēmas svarīga sastāvdaļa; 

tādēļ uzsver, ka ir nepieciešama vēl ciešāka 

koordinācija ar PSO visos valdības 

līmeņos, tostarp vietējā līmenī; šajā saistībā 

atzinīgi vērtē Pilsoniskās sabiedrības 

nacionālās padomes (NCCS) izveidi; prasa 

efektīvi īstenot tiesības uz informāciju un 

sabiedrisko apspriešanu un nodrošināt PSO 

piemērojamā fiskālā režīma labāku 

regulējumu; 

19. pieņem zināšanai tās ar ES saistītās 

sadarbības uzlabošanos, kura notiek starp 

valsts institūcijām un PSO, tostarp PSO 

līdzdalību Eiropas integrācijas nacionālās 

padomes (NCEI) sanāksmēs; norāda, ka 

pilntiesīga pilsoniskā sabiedrība ir jebkuras 

demokrātiskas sistēmas svarīga sastāvdaļa; 

tādēļ uzsver, ka ir nepieciešama vēl ciešāka 

koordinācija ar PSO visos valdības 

līmeņos, tostarp vietējā līmenī; šajā saistībā 

atzinīgi vērtē Pilsoniskās sabiedrības 

nacionālās padomes (NCCS) izveidi; prasa 

efektīvi īstenot tiesības uz informāciju un 

sabiedrisko apspriešanu un nodrošināt PSO 

piemērojamā fiskālā režīma labāku 

regulējumu; mudina risināt 

institucionalizētus dialogus starp 

minoritāšu pārstāvjiem un iestādēm, lai 

nostiprinātu pie minoritātēm piederošu 

personu pilsoniskās, politiskās, sociālās, 

ekonomiskās un kultūras tiesības; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/6 

Grozījums Nr.  6 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016. gada ziņojums par Albāniju 

2016/2312(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. atgādina, ka viena no galvenajām 

prioritātēm ir nepieciešamība nostiprināt 

cilvēktiesību, minoritāšu tiesību un 

diskriminācijas novēršanas politikas 

aizsardzību, tostarp nostiprinot to izpildi; 

mudina kompetentās iestādes vēl vairāk 

uzlabot visu minoritāšu iekļaušanas un 

tolerances garu valstī saskaņā ar Eiropas 

minoritāšu aizsardzības standartiem, 

tostarp palielinot Valsts komitejas 

minoritāšu jautājumos lomu; atzinīgi vērtē 

sākotnējos pasākumus, kuru mērķis ir 

uzlabot tiesisko regulējumu attiecībā uz 

minoritāšu aizsardzību, un aicina Albāniju 

pieņemt ietvarlikumu par minoritāšu 

aizsardzību un ratificēt Eiropas reģionālo 

un minoritāšu valodu hartu; pieņem 

zināšanai plašo apspriešanās procesu, kurā 

bija iesaistītas neatkarīgas iestādes, 

minoritāšu asociācijas un pilsoniskā 

sabiedrība; uzsver nepieciešamību uzlabot 

romu, ēģiptiešu un citu etnisko minoritāšu 

dzīves apstākļus; prasa turpināt centienus, 

lai uzlabotu viņu piekļuvi nodarbinātībai 

un visiem sabiedriskajiem un sociālajiem 

pakalpojumiem, izglītībai, veselības 

aprūpei, sociālajiem mājokļiem un 

juridiskajai palīdzībai; pauž bažas par to, 

ka, neraugoties uz uzlabojumiem, romu 

bērnu iekļaušana izglītības sistēmā 

joprojām ir viszemākajā līmenī šajā 

20. atgādina, ka viena no galvenajām 

prioritātēm ir nepieciešamība nostiprināt 

cilvēktiesību, minoritāšu tiesību un 

diskriminācijas novēršanas politikas 

aizsardzību, tostarp nostiprinot to izpildi; 

mudina kompetentās iestādes vēl vairāk 

uzlabot visu minoritāšu iekļaušanas un 

tolerances garu valstī saskaņā ar Eiropas 

minoritāšu aizsardzības standartiem, 

tostarp palielinot Valsts komitejas 

minoritāšu jautājumos lomu; atzinīgi vērtē 

sākotnējos pasākumus, kuru mērķis ir 

uzlabot tiesisko regulējumu attiecībā uz 

minoritāšu aizsardzību, un aicina Albāniju 

pieņemt ietvarlikumu par minoritāšu 

aizsardzību un ratificēt Eiropas reģionālo 

un minoritāšu valodu hartu; pieņem 

zināšanai plašo apspriešanās procesu, kurā 

bija iesaistītas neatkarīgas iestādes, 

minoritāšu asociācijas un pilsoniskā 

sabiedrība; uzsver nepieciešamību uzlabot 

romu, ēģiptiešu un citu etnisko minoritāšu 

dzīves apstākļus; prasa veikt konkrētas 

rīcības, piemēram, romu, ēģiptiešu un citu 

etnisko minoritāšu civilstāvokļa 

reģistrāciju (dzimšanas apliecības un 

personas identitātes dokumentus); prasa 

turpināt centienus, lai uzlabotu viņu 

piekļuvi nodarbinātībai un visiem 

sabiedriskajiem un sociālajiem 

pakalpojumiem, izglītībai, veselības 
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reģionā; aprūpei, sociālajiem mājokļiem un 

juridiskajai palīdzībai; pauž bažas par to, 

ka, neraugoties uz uzlabojumiem, romu 

bērnu iekļaušana izglītības sistēmā 

joprojām ir viszemākajā līmenī šajā 

reģionā; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/7 

Grozījums Nr.  7 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

2016. gada ziņojums par Albāniju 

2016/2312(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

36. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

36. uzsver, ka ir svarīgi stiprināt sociālo 

dialogu, PSO līdzdalību, sociālo partneru 

spējas un sociālo tiesību piemērošanas 

mehānismus; mudina valdību modernizēt 

izglītības sistēmu, lai izveidotu 

iekļaujošāku sabiedrību, samazinātu 

nevienlīdzību un diskrimināciju un labāk 

nodrošinātu jauniešus ar prasmēm un 

zināšanām; uzsver izglītībai, nodarbinātībai 

un sociālajai politikai paredzētā 

Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 

(IPA) atbalsta nozīmību; 

36. uzsver, ka ir svarīgi stiprināt sociālo 

dialogu, PSO līdzdalību, sociālo partneru 

spējas un sociālo tiesību piemērošanas 

mehānismus; mudina valdību modernizēt 

izglītības sistēmu, lai izveidotu 

iekļaujošāku sabiedrību, samazinātu 

nevienlīdzību un diskrimināciju un labāk 

nodrošinātu jauniešus ar prasmēm un 

zināšanām; uzsver izglītībai, nodarbinātībai 

un sociālajai politikai paredzētā 

Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 

(IPA) atbalsta nozīmību; uzsver, ka ir 

svarīgi tālāk attīstīt agrīnās attīstības 

(ECD) pakalpojumus, un mudina darīt 

bērnudārzus plašāk pieejamus bērniem, 

kas nāk no mazāk aizsargātu minoritāšu 

grupām;   

Or. en 

 

 


