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Alteração  4 

Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0533/2012 

Nikolaos Chountis 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de acompanhamento de 2012 relativo à Albânia 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que o processo de adesão 

à UE deve tornar-se um motor para a 

prossecução das reformas e o principal 

fator de garantia de uma cooperação 

construtiva e responsável entre o aparelho 

político do país; 

D. Considerando que o processo de adesão 

à UE deve tornar-se um motor para a 

prossecução das reformas e o principal 

fator de garantia de uma cooperação 

construtiva e responsável entre o aparelho 

político do país; considerando que todos 

os cidadãos devem gozar dos benefícios da 

democracia e do Estado de direito e que a 

adesão à UE deve ter em vista, em 

primeiro lugar, a satisfação dos seus 

interesses; 

Or. en 
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Alteração  5 

Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0533/2012 

Nikolaos Chountis 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de acompanhamento de 2012 relativo à Albânia 

Proposta de resolução 

N.º 33 

 

Proposta de resolução Alteração 

33. Realça a necessidade de criar um 

sistema de ensino moderno; considera 

importante que todas as crianças, 

nomeadamente as de famílias com baixos 

rendimentos, tenham um acesso seguro à 

educação e ao equipamento escolar; 

33. Realça a necessidade de criar um 

sistema de ensino moderno que esteja 

centrado no aluno e em dar a melhor 

educação possível; considera importante 

que todas as crianças, nomeadamente as de 

famílias com baixos rendimentos, tenham 

um acesso seguro à educação e ao 

equipamento escolar; realça a obrigação 

que incumbe ao governo de facultar um 

alto nível de formação académica e 

técnica e em matéria de direitos laborais 

mediante cursos sancionados por um 

diploma, de modo a que os jovens 

licenciados tenham um incentivo para 

oferecer os seus serviços em prol do 

progresso do país; 

Or. en 
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10.12.2012 B7-0533/6 

Alteração  6 

Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0533/2012 

Nikolaos Chountis 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de acompanhamento de 2012 relativo à Albânia 

Proposta de resolução 

N.º 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Insta o governo a garantir plenamente o 

respeito da legislação laboral nos setores 

público e privado e a garantir o respeito 

pelos direitos dos sindicatos mediante o 

reforço da prática de mediação para a 

resolução de conflitos laborais; insta o 

governo a melhorar ainda mais o diálogo 

tripartido no Conselho Nacional do 

Trabalho através do aumento do âmbito 

deste conselho, de modo a incluir os 

principais pacotes legislativos e de 

políticas económicas e sociais aprovados, 

bem como do reforço do papel dos 

sindicatos no Conselho Nacional do 

Trabalho; 

34. Insta o governo a garantir plenamente o 

respeito da legislação laboral nos setores 

público e privado e a garantir o respeito 

pelos direitos dos sindicatos mediante o 

reforço da prática de mediação para a 

resolução de conflitos laborais; insta o 

governo a melhorar ainda mais o diálogo 

tripartido no Conselho Nacional do 

Trabalho através do aumento do âmbito 

deste conselho, de modo a incluir os 

principais pacotes legislativos e de 

políticas económicas e sociais aprovados, 

bem como do reforço do papel dos 

sindicatos no Conselho Nacional do 

Trabalho; recorda que o respeito 
pelos direitos dos trabalhadores e o 
direito à greve são valores 
europeus; 

Or. en 

 

 


