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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. kordab üleskutset, et Albaania 

ametiasutused tagaksid tõhusal ja 

läbipaistval viisil omandiõiguste 

rakendamise ja teeksid nende kaitse osas 

edusamme, võttes samal ajal arvesse 

varade arvelevõtmist, tagastamist ja 

hüvitamist; nõuab edasiminekut vara 

digitaliseerimisel ja kaardistamisel; nõuab 

tungivalt, et Albaania ametiasutused 

teavitaksid kodanikke asjakohaselt nende 

õigustest ja nende nõuete täitmise 

saavutamise võimalustest; rõhutab tõhusa 

omandiõiguste süsteemi tähtsust õigusriigi 

ja atraktiivse ettevõtluskeskkonna 

tagamisel; 

19. kordab üleskutset, et Albaania 

ametiasutused tagaksid tõhusal ja 

läbipaistval viisil omandiõiguste 

rakendamise ja teeksid nende kaitsmise 

vallas edusamme, võttes samal ajal arvesse 

varade arvelevõtmist, tagastamist ja 

hüvitamist; nõuab edasiminekut vara 

digitaliseerimisel ja kaardistamisel; nõuab 

tungivalt, et Albaania ametiasutused 

teavitaksid kodanikke nende õigustest ja 

nende nõuete täitmise võimalustest; 

rõhutab tõhusa omandiõiguste süsteemi 

tähtsust õigusriigi, vähemuste õiguste ja 

atraktiivse ettevõtluskeskkonna tagamisel; 

Or. en 
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 26 a. tunneb heameelt selle üle, et 

Kreeka ja Albaania sõlmisid raske 

vaidluste lahendamise menetluse osana 

kokkuleppe, mille tulemusena asuti 

otsima Kreeka-Itaalia sõjas langenuid, 

kelle auks korraldati ühel Albaania 

sõjaväe kalmistul matusetalitus; selle 

austusavaldusega täideti Albaanias elava 

kreeka rahvusvähemuse üks pikaaegne 

nõudmine ja tugevdati mõlema riigi 

vahelisi heanaaberlikke suhteid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. väljendab heameelt Albaania 

lubaduse üle rakendada Berliini protsessi 

raames ühendatust käsitlev tegevuskava 

ning 2018. aasta ühinemiseelse abi 

rahastamisvahendi paketi vastuvõtmise üle, 

mis hõlmab strateegilise tähtsusega Durrësi 

sadama taastamise taristuprojekti, mis 

tugevdab Albaania ühendusi Horvaatia ja 

Itaaliaga ning annab Albaania naabruses 

asuvatele sisemaariikidele Kosovole ja 

Makedooniale juurdepääsu mereteedele; 

nõuab tungivalt, et Albaania ametiasutused 

kiirendaksid üleeuroopaliste võrkude 

Albaania osade kavandamist ja ehitamist 

ning et nad jätkaksid oma õigusraamistiku 

ühtlustamist ELi õigustikuga; toetab 

ettepanekut vähendada Lääne-Balkani 

riikides rändlustasusid, et toetada 

digimajanduse suunas liikuvat turu- ja 

investeerimissõbralikku keskkonda; 

märgib, et 40 % Albaania elanikkonnast 

elab maapiirkondades, kuid ainult 1 % 

neist inimestest on internetti ühendatud; 

35. väljendab heameelt Albaania 

lubaduse üle viia ellu Berliini protsessi 

raames ühendatust käsitlev tegevuskava 

ning 2018. aasta ühinemiseelse abi 

rahastamisvahendi paketi vastuvõtmise üle, 

mis hõlmab strateegilise tähtsusega Durrësi 

sadama taastamise taristuprojekti, mis 

tugevdab Albaania ühendusi Horvaatia ja 

Itaaliaga ning annab Albaania naabruses 

asuvatele sisemaariikidele Kosovole ja 

endisele Jugoslaavia Makedoonia 

vabariigile juurdepääsu mereteedele; 

nõuab tungivalt, et Albaania ametiasutused 

kiirendaksid üleeuroopaliste võrkude 

Albaania osade kavandamist ja ehitamist 

ning et nad jätkaksid oma õigusraamistiku 

ühtlustamist ELi õigustikuga; toetab 

ettepanekut vähendada Lääne-Balkani 

riikides rändlustasusid, et toetada 

digimajanduse suunas liikuvat turu- ja 

investeerimissõbralikku keskkonda; 

märgib, et 40 % Albaania elanikest elab 

maapiirkondades, kuid ainult 1 % neist on 

internetiühendus; 

Or. en 

 


