
 

AM\1169793DA.docx  PE631.535v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

21.11.2018 A8-0334/1 

Ændringsforslag  1 

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

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

2018-rapport om Albanien 

(2018/2147(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. gentager sin opfordring til de 

albanske myndigheder om på effektiv og 

gennemsigtig vis at sikre håndhævelse og 

fremskridt i retning af beskyttelse af 

ejendomsrettigheder, samtidig med at der 

tages hensyn til tinglysning, tilbagelevering 

og erstatning; opfordrer til, at der gøres 

nødvendige fremskridt i forbindelse med 

digitalisering og kortlægning af ejendom; 

opfordrer indtrængende de albanske 

myndigheder til på passende vis at 

informere borgerne om deres rettigheder og 

muligheder for at håndhæve deres krav; 

understreger vigtigheden af en effektiv 

ordning for ejendomsrettigheder, som 

sikrer retsstatsprincippet og et attraktivt 

erhvervsklima; 

19. gentager sin opfordring til de 

albanske myndigheder om på effektiv og 

gennemsigtig vis at sikre håndhævelse og 

fremskridt i retning af beskyttelse af 

ejendomsrettigheder, samtidig med at der 

tages hensyn til tinglysning, tilbagelevering 

og erstatning; opfordrer til, at der gøres 

nødvendige fremskridt i forbindelse med 

digitalisering og kortlægning af ejendom; 

opfordrer indtrængende de albanske 

myndigheder til på passende vis at 

informere borgerne om deres rettigheder og 

muligheder for at håndhæve deres krav; 

understreger vigtigheden af en effektiv 

ordning for ejendomsrettigheder, som 

sikrer retsstatsprincippet, mindretallenes 

rettigheder og et attraktivt erhvervsklima; 

Or. en 
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Punkt 26 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26a. konstaterer med tilfredshed, at 

Grækenland og Albanien som led i en 

langvarig tvistbilæggelsesprocedure har 

indgået en aftale om eftersøgning af de 

faldne græske soldater fra den græsk-

italienske krig og afholdelse af en 

begravelsesceremoni til deres ære på en 

militær kirkegård i Albanien, en 

begivenhed, der imødekommer et længe 

næret ønske blandt det græske mindretal i 

Albanien og styrker de gode 

naboskabsforbindelser mellem de to 

lande; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. glæder sig over Albaniens 

engagement med hensyn til at gennemføre 

dagsordenen for konnektivitet inden for 

rammerne af Berlinprocessen og 

vedtagelsen af IPA 2018-pakken, der 

indeholder det strategisk vigtige 

infrastrukturprojekt med genopførelsen af 

havnen i Durrës, der vil styrke Albaniens 

forbindelse med Kroatien og Italien og 

give Albaniens naboer, indlandsstaterne 

Kosovo og Makedonien, adgang til 

søtransportruter; opfordrer indtrængende 

de albanske myndigheder til at fremskynde 

planlægningen og anlæggelsen af de 

albanske sektioner af de transeuropæiske 

net og fortsætte harmoniseringen af den 

lovgivningsmæssige ramme med den 

gældende EU-ret; støtter forslaget om at 

reducere roaminggebyrerne på Vestbalkan 

med henblik på at fremme et markeds- og 

investeringsvenligt miljø hen imod en 

digital økonomi; bemærker, at 40 % af 

Albaniens befolkning bor i landdistrikter, 

men kun 1 % af disse personer er tilsluttet 

internettet; 

35. glæder sig over Albaniens 

engagement med hensyn til at gennemføre 

dagsordenen for konnektivitet inden for 

rammerne af Berlinprocessen og 

vedtagelsen af IPA 2018-pakken, der 

indeholder det strategisk vigtige 

infrastrukturprojekt med genopførelsen af 

havnen i Durrës, der vil styrke Albaniens 

forbindelse med Kroatien og Italien og 

give Albaniens naboer, indlandsstaterne 

Kosovo og FYROM, adgang til 

søtransportruter; opfordrer indtrængende 

de albanske myndigheder til at fremskynde 

planlægningen og anlæggelsen af de 

albanske sektioner af de transeuropæiske 

net og fortsætte harmoniseringen af den 

lovgivningsmæssige ramme med den 

gældende EU-ret; støtter forslaget om at 

reducere roaminggebyrerne på Vestbalkan 

med henblik på at fremme et markeds- og 

investeringsvenligt miljø hen imod en 

digital økonomi; bemærker, at 40 % af 

Albaniens befolkning bor i landdistrikter, 

men kun 1 % af disse personer er tilsluttet 

internettet; 

Or. en 

 


