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8.2.2017 A8-0023/1 

Predlog spremembe  1 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Poročilo o Albaniji za leto 2016 

2016/2312(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  23a. poudarja, da pravico do življenja, 

vključno s pravico številnih otrok, da 

hodijo v šolo in živijo običajno družabno 

življenje, še vedno močno ogroža običaj 

krvnega maščevanja v Albaniji; poziva 

organe, naj izvajajo resolucijo in 

priporočila Parlamenta iz marca 2015 in 

brez odlašanja ponovno vzpostavijo 

usklajevalni svet; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/2 

Predlog spremembe  2 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Poročilo o Albaniji za leto 2016 

2016/2312(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 

upravna zmogljivost za izvrševanje 

okoljske zakonodaje omejena in da sta 

ravnanje z odpadki in upravljanje voda 

neučinkovita, to pa pogosto povzroča 

kazniva dejanja zoper okolje, ki ogrožajo 

gospodarske vire Albanije in preprečujejo 

oblikovanje z viri gospodarnega 

gospodarstva; poudarja, da je treba 

povečati kakovost presoje okoljskega 

vpliva ter pri ustreznih projektih zagotoviti 

javno udeležbo in posvetovanje s civilno 

družbo; poudarja, kako pomembno je 

izpolniti cilje boja proti podnebnim 

spremembam, ne da bi to negativno 

vplivalo na biotsko raznovrstnost, 

pokrajino, vodne vire, živalske in rastlinske 

vrste ter prizadeto lokalno prebivalstvo; 

31. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 

upravna zmogljivost za izvrševanje 

okoljske zakonodaje omejena in da sta 

ravnanje z odpadki in upravljanje voda 

neučinkovita, to pa pogosto povzroča 

kazniva dejanja zoper okolje, ki ogrožajo 

gospodarske vire Albanije in preprečujejo 

oblikovanje z viri gospodarnega 

gospodarstva; poudarja, da je treba 

povečati kakovost presoje okoljskega 

vpliva ter pri ustreznih projektih zagotoviti 

javno udeležbo in posvetovanje s civilno 

družbo; poudarja, kako pomembno je 

izpolniti cilje boja proti podnebnim 

spremembam, ne da bi to negativno 

vplivalo na biotsko raznovrstnost, 

pokrajino, vodne vire, živalske in rastlinske 

vrste ter prizadeto lokalno prebivalstvo; je 

močno zaskrbljen, saj Komisija poroča, da 

se 44 od 71 načrtovanih hidroelektrarn 

gradi na zaščitenih območjih; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/3 

Predlog spremembe  3 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Poročilo o Albaniji za leto 2016 

2016/2312(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. poudarja, da okoljski vpliv 

hidroelektrarn pogosto ni pravilno ocenjen, 

da bi zagotovili skladnost z mednarodnimi 

standardi in ustrezno naravovarstveno 

zakonodajo EU; svetuje vladi, naj ponovno 

razmisli o ustanovitvi nacionalnega parka 

Vjosa in opusti načrte za nove 

hidroelektrarne vzdolž reke Vjose in njenih 

pritokov; spodbuja večje usklajevanje z 

zakonodajo EU na področju energije, zlasti 

sprejetje nacionalne energetske strategije, 

da bi povečali energetsko neodvisnost in 

učinkovitost; pozdravlja nacionalni akcijski 

načrt za obnovljive vire energije za 

obdobje 2015–2020;  

32. poudarja, da okoljski vpliv 

hidroelektrarn pogosto ni pravilno ocenjen, 

da bi zagotovili skladnost z mednarodnimi 

standardi in ustrezno naravovarstveno 

zakonodajo EU; svetuje vladi, naj ponovno 

razmisli o ustanovitvi nacionalnega parka 

Vjosa vzdolž vse reke in opusti načrte za 

nove hidroelektrarne vzdolž reke Vjose in 

njenih pritokov; spodbuja večje 

usklajevanje z zakonodajo EU na področju 

energije, zlasti sprejetje nacionalne 

energetske strategije, da bi povečali 

energetsko neodvisnost in učinkovitost; 

pozdravlja nacionalni akcijski načrt za 

obnovljive vire energije za obdobje 2015–

2020;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/4 

Predlog spremembe  4 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Poročilo o Albaniji za leto 2016 

2016/2312(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. je seznanjen z izboljšanjem varstva 

pravic oseb LGBTI ter spodbuja vlado, naj 

še naprej izvaja ukrepe tega programa, ki 

mu bo Albanija sledila do leta 2020; 

25. pozdravlja izboljšanje varstva pravic 

oseb LGBTI in sprejetje nacionalnega 

akcijskega načrta za osebe LGBTI za 

obdobje 2016–2020 ter spodbuja vlado, naj 

še naprej izvaja ukrepe tega programa in 

dodatno utrdi sodelovanje vlade z 

organizacijami civilne družbe na področju 

pravic LGBTI; nadalje poziva vlado in 

snovalce politik, naj zagotovijo, da bodo 

pogoji za priznanje spola izpolnjevali 

standarde iz priporočila CM/Rec(2010)5 

odbora ministrov Sveta Evrope državam 

članicam o ukrepih za boj proti 

diskriminaciji na podlagi spolne 

usmerjenosti ali identitete; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/5 

Predlog spremembe  5 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Poročilo o Albaniji za leto 2016 

2016/2312(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. ugotavlja, da se je izboljšalo 

sodelovanje med državnimi institucijami in 

organizacijami civilne družbe v zvezi z 

zadevami EU, vključno s sodelovanjem teh 

organizacij na sestankih nacionalnega sveta 

za evropsko povezovanje; ugotavlja, da je 

opolnomočena civilna družba bistveni 

sestavni del vsakega demokratičnega 

sistema; zato poudarja, da je na vseh 

vladnih ravneh, tudi lokalni, potrebno še 

tesnejše sodelovanje z organizacijami 

civilne družbe; s tem v zvezi pozdravlja 

ustanovitev nacionalnega sveta za civilno 

družbo; poziva k učinkovitemu 

uresničevanju pravice do obveščanja in 

javnega posvetovanja ter k boljši pravni 

ureditvi fiskalnega okvira, ki velja za 

organizacije civilne družbe; 

19. ugotavlja, da se je izboljšalo 

sodelovanje med državnimi institucijami in 

organizacijami civilne družbe v zvezi z 

zadevami EU, vključno s sodelovanjem teh 

organizacij na sestankih nacionalnega sveta 

za evropsko povezovanje; ugotavlja, da je 

opolnomočena civilna družba bistveni 

sestavni del vsakega demokratičnega 

sistema; zato poudarja, da je na vseh 

vladnih ravneh, tudi lokalni, potrebno še 

tesnejše sodelovanje z organizacijami 

civilne družbe; s tem v zvezi pozdravlja 

ustanovitev nacionalnega sveta za civilno 

družbo; poziva k učinkovitemu 

uresničevanju pravice do obveščanja in 

javnega posvetovanja ter k boljši pravni 

ureditvi fiskalnega okvira, ki velja za 

organizacije civilne družbe; spodbuja 

institucionaliziran dialog med 

predstavniki manjšin in organi za krepitev 

civilnih, političnih, socialnih, 

gospodarskih in kulturnih pravic 

pripadnikov manjšin; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/6 

Predlog spremembe  6 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Poročilo o Albaniji za leto 2016 

2016/2312(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. opozarja, da je med ključnimi 

prednostnimi nalogami treba okrepiti 

varstvo človekovih pravic, manjšinskih 

pravic in protidiskriminacijske politike, 

vključno s spodbujanjem njihovega 

izvajanja; poziva pristojne oblasti, naj si še 

naprej prizadevajo za razmere, ki bodo 

spodbujale vključevanje in strpnost do vseh 

manjšin v državi v skladu s standardi 

varstva evropskih manjšin, tudi z 

okrepitvijo vloge državnega odbora za 

manjšine; pozdravlja prve ukrepe za 

izboljšanje pravnega okvira za varstvo 

manjšin; poziva Albanijo, naj sprejme 

okvirno zakonodajo o varstvu manjšin in 

ratificira Evropsko listino o regionalnih in 

manjšinskih jezikih; je seznanjen s 

postopkom obsežnega posvetovanja, ki je 

zajemalo neodvisne institucije, manjšinska 

združenja in civilno družbo; poudarja, da je 

treba izboljšati življenjske pogoje za 

Rome, Egipčane in druge etnične manjšine; 

poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 

izboljšanje njihovega dostopa do zaposlitve 

ter vseh javnih in socialnih storitev, 

izobraževanja, zdravstva, socialnih 

stanovanj in pravne pomoči; je zaskrbljen, 

da ostaja vključevanje romskih otrok v 

izobraževalni sistem kljub izboljšavam 

najnižje v regiji; 

20. opozarja, da je med ključnimi 

prednostnimi nalogami treba okrepiti 

varstvo človekovih pravic, manjšinskih 

pravic in protidiskriminacijske politike, 

vključno s spodbujanjem njihovega 

izvajanja; poziva pristojne oblasti, naj si še 

naprej prizadevajo za razmere, ki bodo 

spodbujale vključevanje in strpnost do vseh 

manjšin v državi v skladu s standardi 

varstva evropskih manjšin, tudi z 

okrepitvijo vloge državnega odbora za 

manjšine; pozdravlja prve ukrepe za 

izboljšanje pravnega okvira za varstvo 

manjšin; poziva Albanijo, naj sprejme 

okvirno zakonodajo o varstvu manjšin in 

ratificira Evropsko listino o regionalnih in 

manjšinskih jezikih; je seznanjen s 

postopkom obsežnega posvetovanja, ki je 

zajemalo neodvisne institucije, manjšinska 

združenja in civilno družbo; poudarja, da je 

treba izboljšati življenjske pogoje za 

Rome, Egipčane in druge etnične manjšine; 

poziva k sprejetju konkretnih ukrepov, kot 

je na primer vpis v matično knjigo (rojstni 

listi in osebni dokumenti) za Rome, 

Egipčane in druge etnične manjšine; 

poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 

izboljšanje njihovega dostopa do zaposlitve 

ter vseh javnih in socialnih storitev, 

izobraževanja, zdravstva, socialnih 

stanovanj in pravne pomoči; je zaskrbljen, 
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da ostaja vključevanje romskih otrok v 

izobraževalni sistem kljub izboljšavam 

najnižje v regiji; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/7 

Predlog spremembe  7 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Poročilo o Albaniji za leto 2016 

2016/2312(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. poudarja, kako pomembno je okrepiti 

socialni dialog, vključenost organizacij 

civilne družbe, zmogljivost socialnih 

partnerjev in mehanizme za uveljavljanje 

socialnih pravic; poziva vlado, naj 

posodobi izobraževalni sistem, da bi bilo 

mogoče vzpostaviti bolj vključujočo 

družbo, zmanjšati neenakost in 

diskriminacijo ter mladim bolje 

posredovati veščine in znanje; poudarja, 

kako pomembna je podpora iz instrumenta 

za predpristopno pomoč, namenjena 

izobraževanju, zaposlovanju in socialnim 

politikam; 

36. poudarja, kako pomembno je okrepiti 

socialni dialog, vključenost organizacij 

civilne družbe, zmogljivost socialnih 

partnerjev in mehanizme za uveljavljanje 

socialnih pravic; poziva vlado, naj 

posodobi izobraževalni sistem, da bi bilo 

mogoče vzpostaviti bolj vključujočo 

družbo, zmanjšati neenakost in 

diskriminacijo ter mladim bolje 

posredovati veščine in znanje; poudarja, 

kako pomembna je podpora iz instrumenta 

za predpristopno pomoč, namenjena 

izobraževanju, zaposlovanju in socialnim 

politikam; poudarja, da je pomembno 

nadalje razvijati storitve predšolske 

vzgoje, in poziva k razširitvi dostopa do 

vrtcev za otroke iz prikrajšanih 

manjšinskih okolij; 

Or. en 

 

 


