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8.2.2017 A8-0023/1 

Amendamentul  1 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Raportul privind Albania pe 2016 

2016/2312(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  23a. subliniază că dreptul la viață, 

inclusiv dreptul anumitor copii de a urma 

o școală și de a avea o viață socială 

normală, este încă puternic afectat de 

existența unor vendete în Albania; 

îndeamnă autoritățile să pună în aplicare 

rezoluția din martie 2015 și 

recomandările Parlamentului și să 

reactiveze, fără întârziere, Consiliul de 

coordonare; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/2 

Amendamentul  2 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Raportul privind Albania pe 2016 

2016/2312(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. remarcă cu îngrijorare capacitățile 

administrative reduse în asigurarea 

respectării legislației privind mediul, 

precum și gestionarea defectuoasă a 

deșeurilor și a apei, care conduce adesea la 

infracțiuni ecologice ce amenință resursele 

economice ale Albaniei și împiedică 

dezvoltarea unei economii eficiente din 

punctul de vedere al resurselor;  subliniază 

că este necesar să se îmbunătățească 

calitatea studiilor de impact asupra 

mediului, precum și să se garanteze 

participarea publicului și consultarea 

societății civile pentru proiectele relevante; 

subliniază că este extrem de importantă 

respectarea obiectivelor legate de 

schimbările climatice, fără a se produce un 

impact negativ asupra biodiversității, 

peisajului, resurselor de apă, faunei, florei 

și populației locale afectate; 

31. remarcă cu îngrijorare capacitățile 

administrative reduse în asigurarea 

respectării legislației privind mediul, 

precum și gestionarea defectuoasă a 

deșeurilor și a apei, care conduce adesea la 

infracțiuni ecologice ce amenință resursele 

economice ale Albaniei și împiedică 

dezvoltarea unei economii eficiente din 

punctul de vedere al resurselor; subliniază 

că este necesar să se îmbunătățească 

calitatea studiilor de impact asupra 

mediului, precum și să se garanteze 

participarea publicului și consultarea 

societății civile pentru proiectele relevante; 

subliniază că este extrem de importantă 

respectarea obiectivelor legate de 

schimbările climatice, fără a se produce un 

impact negativ asupra biodiversității, 

peisajului, resurselor de apă, faunei, florei 

și populației locale afectate; este profund 

îngrijorat de faptul că, potrivit Comisiei, 

44 din cele 71 de proiecte de centrale 

hidroelectrice se construiesc în zone 

protejate; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/3 

Amendamentul  3 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Raportul privind Albania pe 2016 

2016/2312(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. subliniază că impactul ecologic al 

centralelor hidroenergetice nu este deseori 

evaluat în mod corespunzător pentru a se 

asigura respectarea standardelor 

internaționale și a legislației relevante a UE 

privind mediul înconjurător; recomandă 

guvernului să ia în considerare crearea 

Parcului național Vjosa și să abandoneze 

planurile de construcție a unor noi centrale 

hidroelectrice de-a lungul râului Vjosa și al 

afluenților săi; îndeamnă Albania să facă 

eforturi mai mare de armonizare cu 

legislația UE în domeniul energiei și, în 

special, să adopte o strategie națională în 

domeniul energiei pentru a consolida 

independența și eficiența energetică; salută 

planul național de acțiune pentru sursele 

regenerabile de energie pentru perioada 

2015-2020;  

32. subliniază că impactul ecologic al 

centralelor hidroenergetice nu este deseori 

evaluat în mod corespunzător pentru a se 

asigura respectarea standardelor 

internaționale și a legislației relevante a UE 

privind mediul înconjurător; recomandă 

guvernului să ia în considerare crearea 

Parcului național Vjosa, a cărui suprafață 

ar trebui să includă întreg cursul râului 

Vjosa, și să abandoneze planurile de 

construcție a unor noi centrale 

hidroelectrice de-a lungul râului Vjosa și al 

afluenților săi; îndeamnă Albania să facă 

eforturi mai mari de armonizare cu 

legislația UE în domeniul energiei și, în 

special, să adopte o strategie națională în 

domeniul energiei pentru a consolida 

independența și eficiența energetică; salută 

planul național de acțiune pentru sursele 

regenerabile de energie pentru perioada 

2015-2020;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/4 

Amendamentul  4 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Raportul privind Albania pe 2016 

2016/2312(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. ia act de îmbunătățirea protecției 

drepturilor persoanelor LGBTI și 

încurajează guvernul să continue să aplice 

măsuri din programul pe care Albania îl 

va pune în aplicare până în 2020; 

25. salută îmbunătățirea protecției 

drepturilor persoanelor LGBTI și 

adoptarea Planului național de acțiune 

pentru persoanele LGBTI 2016-2020 și 

încurajează guvernul să continue să aplice 

măsurile prevăzute de program și să 

consolideze în continuare cooperarea sa 

cu organizațiile LGBTI de la nivelul 

societății civile; încurajează, în plus, 

guvernul și autoritatea legislativă să se 

asigure că cerințele în materie de 

recunoaștere a genului vor îndeplini 

standardele stabilite în Recomandarea 

CM/Rec(2010)5 a Comitetului de Miniștri 

al Consiliului Europei adresată statelor 

membre cu privire la măsurile de 

combatere a discriminării pe motiv de 

orientare sexuală sau de identitate de gen; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/5 

Amendamentul  5 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Raportul privind Albania pe 2016 

2016/2312(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. remarcă îmbunătățirea cooperării dintre 

instituțiile statului și organizațiile societății 

civile în domeniile de politică legate de 

UE, inclusiv participarea acestor 

organizații la reuniunile Consiliului 

național pentru integrarea europeană 

(NCEI); observă că o societate civilă 

puternică reprezintă o componentă crucială 

a oricărui sistem democratic; subliniază, în 

consecință, că este nevoie de o coordonare 

tot mai strânsă între organizațiile societății 

civile și autoritățile publice de la toate 

nivelurile, inclusiv de la nivel local; salută, 

în această privință, crearea Consiliului 

Național pentru Societatea Civilă (CNSC); 

solicită să se garanteze că sunt respectate în 

mod efectiv dreptul cetățenilor la informare 

și dreptul lor de a fi consultați și să se 

asigure o mai bună reglementare a 

normelor fiscale aplicabile organizațiilor 

societății civile; 

19. remarcă îmbunătățirea cooperării dintre 

instituțiile statului și organizațiile societății 

civile în domeniile de politică legate de 

UE, inclusiv participarea acestor 

organizații la reuniunile Consiliului 

național pentru integrarea europeană 

(NCEI); observă că o societate civilă 

puternică reprezintă o componentă crucială 

a oricărui sistem democratic; subliniază, în 

consecință, că este nevoie de o coordonare 

tot mai strânsă între organizațiile societății 

civile și autoritățile publice de la toate 

nivelurile, inclusiv de la nivel local; salută, 

în această privință, crearea Consiliului 

Național pentru Societatea Civilă (CNSC); 

solicită să se garanteze că sunt respectate în 

mod efectiv dreptul cetățenilor la informare 

și dreptul lor de a fi consultați și să se 

asigure o mai bună reglementare a 

normelor fiscale aplicabile organizațiilor 

societății civile; recomandă menținerea 

unui dialog instituționalizat între 

reprezentanții minorităților și autorități, 

cu scopul de a consolida drepturile civile, 

politice, sociale, economice și culturale 

ale persoanelor care aparțin 

minorităților; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/6 

Amendamentul  6 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Raportul privind Albania pe 2016 

2016/2312(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. reamintește, printre prioritățile 

esențiale, necesitatea de a consolida 

protecția drepturilor omului, a drepturilor 

minorităților și a politicilor de combatere a 

discriminării, inclusiv printr-o mai bună 

asigurare a respectării lor; îndeamnă 

autoritățile competente să îmbunătățească 

în continuare climatul de incluziune și 

toleranță pentru toate minoritățile din țară, 

conform standardelor europene privind 

protecția minorităților, inclusiv prin 

întărirea rolului Comisiei pentru minorități 

a statului; salută măsurile inițiale care 

vizează îmbunătățirea cadrului legal pentru 

protecția minorităților și invită Albania să 

adopte legea-cadru privind protecția 

minorităților și să ratifice Carta europeană 

a limbilor regionale sau minoritare; ia act 

de procesul de consultare amplă care a 

inclus instituțiile independente, asociațiile 

pentru drepturile minorităților și societatea 

civilă; subliniază că trebuie îmbunătățite 

condițiile de trai pentru romi, egipteni și 

alte minorități etnice; solicită să se depună 

eforturi susținute pentru a îmbunătăți 

accesul acestora la locuri de muncă și la 

toate serviciile publice și sociale, la 

educație, servicii de sănătate, locuințe 

sociale și la consiliere juridică; este 

preocupat de faptul că, în pofida 

îmbunătățirilor, incluziunea copiilor romi 

20. reamintește, printre prioritățile 

esențiale, necesitatea de a consolida 

protecția drepturilor omului, a drepturilor 

minorităților și a politicilor de combatere a 

discriminării, inclusiv printr-o mai bună 

asigurare a respectării lor; îndeamnă 

autoritățile competente să îmbunătățească 

în continuare climatul de incluziune și 

toleranță pentru toate minoritățile din țară, 

conform standardelor europene privind 

protecția minorităților, inclusiv prin 

întărirea rolului Comisiei pentru minorități 

a statului; salută măsurile inițiale care 

vizează îmbunătățirea cadrului legal pentru 

protecția minorităților și invită Albania să 

adopte legea-cadru privind protecția 

minorităților și să ratifice Carta europeană 

a limbilor regionale sau minoritare; ia act 

de procesul de consultare amplă care a 

inclus instituțiile independente, asociațiile 

pentru drepturile minorităților și societatea 

civilă; subliniază că trebuie îmbunătățite 

condițiile de trai pentru romi, egipteni și 

alte minorități etnice; solicită adoptarea 

unor măsuri concrete, cum ar fi 

înregistrarea în registrul civil (certificate 

de naștere și cărți de identitate) a romilor, 

egiptenilor și a altor minorități etnice; 

solicită să se depună eforturi susținute 

pentru a îmbunătăți accesul acestora la 

locuri de muncă și la toate serviciile 
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în sistemul educațional înregistrează în 

continuare cel mai scăzut nivel din regiune; 

publice și sociale, la educație, servicii de 

sănătate, locuințe sociale și la consiliere 

juridică; este preocupat de faptul că, în 

pofida îmbunătățirilor, incluziunea copiilor 

romi în sistemul educațional înregistrează 

în continuare cel mai scăzut nivel din 

regiune; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/7 

Amendamentul  7 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Raportul privind Albania pe 2016 

2016/2312(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. subliniază importanța consolidării 

dialogului social, a implicării organizațiilor 

din societatea civilă, precum și a 

capacităților partenerilor sociali și a 

mecanismelor de aplicare a drepturilor 

sociale; îndeamnă guvernul să modernizeze 

sistemul educațional, pentru a construi o 

societate mai incluzivă, pentru a reduce 

inegalitățile și discriminarea și pentru a le 

conferi tinerilor mijloace mai bune pentru 

dobândirea de aptitudini și cunoștințe; 

subliniază importanța sprijinului acordat 

prin IPA (Instrumentul de asistență pentru 

preaderare) pentru educație, ocuparea forței 

de muncă și politicile sociale; 

36. subliniază importanța consolidării 

dialogului social, a implicării organizațiilor 

din societatea civilă, precum și a 

capacităților partenerilor sociali și a 

mecanismelor de aplicare a drepturilor 

sociale; îndeamnă guvernul să modernizeze 

sistemul educațional, pentru a construi o 

societate mai incluzivă, pentru a reduce 

inegalitățile și discriminarea și pentru a le 

conferi tinerilor mijloace mai bune pentru 

dobândirea de aptitudini și cunoștințe; 

subliniază importanța sprijinului acordat 

prin IPA (Instrumentul de asistență pentru 

preaderare) pentru educație, ocuparea forței 

de muncă și politicile sociale; subliniază 

faptul că este important să se dezvolte în 

continuare serviciile de educație pentru 

copiii preșcolari (early childhood 

development - ECD) și solicită să se 

extindă accesul la grădinițe al copiilor 

care provin din grupuri minoritare 

defavorizate; 

Or. en 

 

 


