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21.11.2018 A8-0334/1 

Pozměňovací návrh  1 

Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Zpráva o Albánii za rok 2018 

(2018/2147(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. opět albánské orgány vyzývá, aby 

účinně a transparentně zajistily 

prosazování a pokrok při ochraně 

majetkových práv a zohlednily současně 

registraci majetku, restituce a náhrady; 

vyzývá k tomu, aby bylo dosaženo 

nezbytného pokroku při digitalizaci a 

mapování majetku; naléhavě vybízí 

albánské orgány, aby odpovídajícím 

způsobem informovaly občany o jejich 

právech a metodách pro účinné uplatnění 

jejich nároků; poukazuje na význam 

účinného systému majetkových práv pro 

zajištění právního státu a přitažlivého 

podnikatelského prostředí; 

19. opět albánské orgány vyzývá, aby 

účinně a transparentně zajistily 

prosazování a pokrok při ochraně 

majetkových práv a zohlednily současně 

registraci majetku, restituce a náhrady; 

vyzývá k tomu, aby bylo dosaženo 

nezbytného pokroku při digitalizaci a 

mapování majetku; naléhavě vybízí 

albánské orgány, aby odpovídajícím 

způsobem informovaly občany o jejich 

právech a metodách pro účinné uplatnění 

jejich nároků; poukazuje na význam 

účinného systému majetkových práv pro 

zajištění právního státu, práv menšin a 

přitažlivého podnikatelského prostředí; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0334/2 

Pozměňovací návrh  2 

Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Zpráva o Albánii za rok 2018 

(2018/2147(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. vítá úspěšné uzavření dohody mezi 

Řeckem a Albánií, která je součástí 

dlouhodobého procesu usilujícího o 

urovnání sporu, jehož výsledkem bylo 

hledání řeckých vojáků padlých v 

průběhu řecko-italské války a uspořádání 

pohřebního obřadu na jejich počest 

na vojenském hřbitově v Albánii, což je 

událost, která vyhověla jednomu 

z dlouhodobých požadavků řecké 

národnostní menšiny v Albánii a posiluje 

dobré sousedské vztahy mezi oběma 

zeměmi; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0334/3 

Pozměňovací návrh  3 

Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Zpráva o Albánii za rok 2018 

(2018/2147(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. vítá závazek Albánie provádět 

agendu v oblasti propojení v rámci 

berlínského procesu a přijetí balíčku 

nástroje předvstupní pomoci (NPP) 2018, 

který zahrnuje strategicky důležitý projekt 

v oblasti infrastruktury, a to rekonstrukci 

přístavu Durrës, což zlepší spojení Albánie 

s Chorvatskem a Itálií a umožní 

vnitrozemským sousedům Albánie, 

Kosovu a Makedonii, přístup k námořním 

přepravním trasám; naléhavě žádá albánské 

orgány, aby zrychlily plánování a budování 

albánských částí transevropských sítí a aby 

pokračovaly v harmonizaci právního rámce 

s acquis EU; podporuje návrh na snížení 

poplatků za roaming na západním Balkáně 

s cílem podpořit prostředí příznivé pro trh i 

investice na cestě k digitální ekonomice; 

konstatuje, že ve venkovských oblastech 

Albánie žije 40 % obyvatelstva, ale pouze 

1 % z nich má připojení na internet; 

35. vítá závazek Albánie provádět 

agendu v oblasti propojení v rámci 

berlínského procesu a přijetí balíčku 

nástroje předvstupní pomoci (NPP) 2018, 

který zahrnuje strategicky důležitý projekt 

v oblasti infrastruktury, a to rekonstrukci 

přístavu Durrës, což zlepší spojení Albánie 

s Chorvatskem a Itálií a umožní 

vnitrozemským sousedům Albánie, 

Kosovu a Bývalé jugoslávské republice 

Makedonie, přístup k námořním 

přepravním trasám; naléhavě žádá albánské 

orgány, aby zrychlily plánování a budování 

albánských částí transevropských sítí a aby 

pokračovaly v harmonizaci právního rámce 

s acquis EU; podporuje návrh na snížení 

poplatků za roaming na západním Balkáně 

s cílem podpořit prostředí příznivé pro trh i 

investice na cestě k digitální ekonomice; 

konstatuje, že ve venkovských oblastech 

Albánie žije 40 % obyvatelstva, ale pouze 

1 % z nich má připojení na internet; 

Or. en 

 

 


